
 SIMPELwEg dE brEEdStE
 autoMatISchE vouwdEur
—
FFT FLEX Green.  Maximale vrije doorgangsbreedte 
en thermische isolatie.



FFT FLEX GREEN VOUWDEUR INLEIDING
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 MaxIMaLE vrIjE doorgangSbrEEdtE 
van 2,4 M, zELfS bIj kLEInE ruIMtEn
—
FFT FLEX Green. Gewoonweg de breedste vouwdeur op de markt. 
Met de beste thermische isolatie.

 Inhoud
—

Technische gegevens
8 – 11

Thermische isolatie en weer-
stand tegen windbelasting
6 – 7

Maximale doorgangsbreedte
4 –  5

De FFT FLEX Green vouwdeur 
toont hoe u een kleine ruimte 
optimaal kunt gebruiken.

Sterke troeven:

■ Maximale ruimtewinst met 
doorgangsbreedte tot 2,4 m

■ Uitstekende thermische 
isolatie

■ Verbeterde weerstand  
tegen windbelasting

■ Geruisloos & dynamisch  
besturingssysteem

■ Geschikt voor plaatsing  
op vluchtwegen volgens  
EN 16005

DORMA Service
DORMA biedt een uitgebreide 
onderhouds- en herstelservice 
en zorgt ervoor dat uw deuren 
goed en veilig blijven werken 
op lange termijn. 

Service Hotline 
+32 (0)70-233 597 (BE)
+31 (0)488-418 150 (NL)

432 432432
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MAXIMALE DOORGANGSBREEDTES
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 dE EnIgE vouwdEur MEt  
 EEn MaxIMaLE vLuchtwEgbrEEdtE
—
Maximale opening binnen een beperkte constructiebreedte.  Gecertificeerd voor vluchtwegen.

FFT FLEX GREEN VOUWDEUR

Dubbel openend deurelement

De twee vleugelsets gaan synchroon 
open: ze worden in tegengestelde 
richtingen opzij gevouwen om zo een 
maximale doorgangsbreedte tot  
2,4 meter te creëren.

Enkel deurgeheel

Voor kleinere toepassingen biedt  
de FFT FLEX Green-vouwdeur met 
slechts één paar vleugels een  
maximale doorgangsbreedte tot  
1,2 meter. 

Wanneer kleine ruimtes  
moeten worden opengesteld 
om een brede toegang te  
verzekeren, komt de FFT 
FLEX Green vouwdeur pas 
helemaal tot zijn recht. Deze 
deur biedt de ideale oplos-
sing om een beperkte con-
structiebreedte optimaal te 
benutten voor een zo breed 
mogelijke vrije doorgang. Dat 
maakt het dan weer mogelijk 
om de breedte van vluchtwe-
gen te maximaliseren. 

Een goed alternatief  
voor nooduitgangen en  
vluchtwegen*

Dankzij de beproefde Dual-
Drive-technologie bieden  
onze vouwdeuren een over-
tuigende, betrouwbare oplos-
sing voor nooduitgangen en 
vluchtwegen. 

■ Betrouwbaar openen en 
sluiten dankzij de inge-
bouwde module met  
reserveaccu

■ Veilige nooduitgangen, zelfs 
bij een stroomonderbreking

■ Gewaarborgde functionali-
teit dankzij zelfcontrole-
rende sensoren

* Controleer de voor u van 
toepassing zijnde wetgeving 
en/of informeer u bij de 
lokale bevoegde instantie 
omtrent de toepassing van 
de FFT FLEX Green als 
vluchtdeur.”

Bij het openen worden de vleugels automatisch en gelijktijdig 
naar opzij gevouwen

■ Perfect voor een barrière-
vrije toegang in openbare 
gebouwen

■ Bijzonder geschikt voor 
nooduitgangen en vlucht-
wegen

2,50 m

2,40 m

Sterke troeven

■ Neemt bijzonder weinig 
ruimte in beslag bij het 
openvouwen – zijdelings,  
naar voren en naar achteren

■ Geschikt voor zowel  
buiten- als binnendeuren 
in smalle doorgangen 



THERMISCHE ISOLATIE EN WEERSTAND TEGEN WINDBELASTING
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 van vouwdEur  
tot EnErgIEbESParIng
—
FFT FLEX Green-vouwdeur.  Efficiënte thermische isolatie

Thermisch isolatiepatroon

 StILLEr. dYnaMISchEr. 
 bEtEr bEStand tEgEn wIndbELaStIng.
—
FFT FLEX Green-vouwdeur.  Met een bedieningssysteem vol nuttige functies.

FFT FLEX GREEN-VOUWDEUR

Zowel bij koud als warm weer 
biedt de FFT FLEX Green-
vouwdeur een uitstekende 
thermische isolatie, met een 
bijzonder goede warmtedoor-
gangscoëfficiënt (UD-waarde). 
In combinatie met hoogwaar-
dig isolerend glas vormt  
deze deur een uitstekende  

thermische barrière.  
Om de optimale planning van 
een energie-efficiënt gebouw 
te waarborgen, helpen wij  
onze klanten met de gecerti-
ficeerde berekening van hun 
specifieke warmtedoorgangs-
coëfficiënt. 

Het innovatieve aandrijvings-
systeem van de vouwdeur 
zorgt voor een veilige en  
betrouwbare werking, een 
meer dynamische reactie en 
een verbeterde weerstand  
tegen windbelasting.

Betere prestaties, minder slijtage

De krachtoverbrenging  
verloopt zonder tandriemen, 
waardoor de deuren dynami-
scher reageren en stil en  
efficiënt werken. Het deurele-
ment opent en sluit daardoor 
bijzonder snel, maar toch stil 
en met minder slijtage.

Minder gevoelig voor wind

Buitendeuren worden vaak  
blootgesteld aan windbelasting.  
Wanneer de wind rechtstreeks 
inwerkt op de deurvleugels, kan 
dat de werking ervan tijdens het 
openen en het sluiten negatief 
beïnvloeden. De nieuwe, slimme  
bediening van het FFT FLEX 

Green-systeem detecteert  
windbelasting* en compenseert 
waar nodig.  De parameters van 
de aandrijving worden dyna-
misch aangepast naargelang 
van de behoeften, waardoor het 
open- en sluitgedrag aangepast 
wordt aan de weersomstandig-
heden op dat moment.

Sterke troeven: 

■ Duurzaam, betrouwbaar en 
energiebesparend systeem

■ Bijzonder lage warmte-
doorgangscoëfficiënt  
(UD-waarde) van 1,7 tot 
maximum 2,4  

Thermische isolatie

■ Individuele UD-waardecer-
tificaten voor elk FFT 
FLEX Green-deursysteem 

■ Beproefde kwaliteit met 
homologatie

■ Glazen vleugels met robuus-
te, doch elegante kaders

Soepele, geruisloze bediening

Doordat een geleider met vijf 
loopwagens wordt gebruikt, 
gaan zelfs erg grote vleugels ge-
ruisloos en vlot open en dicht.

Gecertificeerde kenmerken ten 
aanzien van de veiligheid van 
de gebruiker en de prestaties, 
in overeenstemming met de 
EN 16361-norm.

■ Schokbestendigheid
■ Weerstand tegen slagregen
■ Weerstand tegen windbelasting
■ Warmtedoorgangscoëfficiënt
■ Luchtdoorlaatbaarheid
■ Weerstand tegen stootbelasting

*afhankelijk van de deurgrootte, tot een windkracht van 8 Beaufort.



TECHNISCHE GEGEVENS

8 9DORMA

 ProductkEnMErkEn
—

Deurtype FFT FLEX Green  
(standaard)

FFT FLEX Green – DualDrive  
(nooddeur)

Bedieningseenheid ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Deurparameters

Vouwdeur met één vleugel  – Vrije doorgangsbreedte (LW)1

 – Max. gewicht vleugelset
800 – 1.200 mm 
1 x 90 kg

900 – 1.200 mm
1 x 90 kg

Vouwdeur met dubbele vleugel  – Vrije doorgangsbreedte (LW)1

 – Max. gewicht vleugelset
900 – 2.400 mm
2 x 90 kg

900 – 2.400 mm
2 x 90 kg

Doorgangshoogte1 2.100 – 2.500 mm 2.100 – 2.500 mm

Technische gegevens

Geschikt voor gebruik in nooduitgangen en vluchtwegen3 ○ •

Open- en sluitkracht (max. 150N) • •

Openingssnelheid (trapsgewijze verstelling) 10 – 75 cm/s 10 – 75 cm/s

Sluitsnelheid (trapsgewijze verstelling) 10 – 50 cm/s 10 – 50 cm/s

Openhoudtijd 0 – 180 s 0 – 180 s

Aangesloten vermogen, frequentie 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik 250 W 250 W

Type zekering IP 20 IP 20

Temperatuurbereik - 20 – + 60 °C - 20 – + 60 °C

Toelaatbare (relatieve) luchtvochtigheid Max. 93% (zonder condensatie) Max. 93% (zonder condensatie)

Getest volgens de laagspanningsrichtlijnen • •

Basismodule

Modulair design • •

Bediening met microprocessor • •

Functionele programma's  – Uit
 – Automatisch
 – Permanent open
 – Gedeeltelijk open
 – Enkel uitgang
 – Nachtbank schakeling

• •

Automatische omkeerbeveiliging • •

Aansluiting voor bi-stabiel elektromechanisch slot • •

Aansluiting voor aanwezigheidssensor (beide zijden) • •

Uitrusting in overeenstemming met EN 16005 • •

Aanpassing van alle basisparameters via ingebouwd scherm en toetsenblok • •

Parameterconfiguratie met handterminal (PDA) • •

Noodopening/-sluiting (indien accu geïnstalleerd is) • /• • /-
(Standaard accu-pakket)

FFT FLEX GREEN-VOUWDEUR

Vergelijking tussen standaarddeuren en nooddeuren.

DORMA-sensor en componenten portfolio.

Bewegingssensoren optioneel.
Niet geschikt voor gebruik in  
vluchtwegen.

Automatische deuren moeten 
voldoen aan de hoogste veilig-
heidseisen, zoals vastgelegd in 
de EN 16005-norm. Om aan 
deze eisen te voldoen, zijn sen-
soren met zelfcontrole verplicht.

Sterke troeven:

■ Geavanceerde technologie 
die voldoet aan alle rele-
vante normen:
 – Compacte sensoren met 
Doppler-microgolftechno-
logie voor impulsgeneratie

 – Combinatiesensoren met 
actieve infraroodtechno-
logie voor gelijktijdige 
impulsgeneratie en 
doorgangsbeveiliging

 – Actieve infrarood bewe-
gingssensoren op basis van 
het triangulatieprincipe 
voor de bescherming van 
gebruikers of obstakels op 
het traject van de vleugels

■ Planning, onderhoud en on-
dersteuning vanuit één bron 

Geavanceerde sensortechnologie en componenten om aan alle individuele  
behoeften tegemoet te komen. 

Deurtype FFT FLEX Green  
(standaard)

FFT FLEX Green – DualDrive 
(nooddeur)

Bedieningseenheid ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Basismodule

Oplaadbare noodaccu (indien accupakket geïnstalleerd is) • -

Synchroon openen in twee richtingen • •

24V-uitgang voor externe verbruikers • •

Uitleesbaar foutgeheugen met foutcodes • •

DCW®-busaansluiting (DORMA Connect and Work-protocol) • •

Functiemodule

Deurstatuscontact (3x) ○ ○

Beveiliging primaire en secundaire sluitrand(en) ○ -

Paniekknop voor sluiten (voorschriften naleven!) ○ -

Belcontact ○ ○

Sluisfunctie ○ ○

Functiemodule volgens DIN 18650 en EN 16005

Zelfcontrolerende sensoren secundaire sluitrand2 ○ ○

Handmatige ontgrendeling voor het elektromechanisch slot ○ ○

Lichtschermen ○ ○

Heroplaadbare batterij pack (noodopening/-sluiting) ○ ○ /-

• standaard   ○ optioneel   - nee    1 Andere waarden op verzoek   2  Geteste controle van secundaire sluitranden inschakelen
3  Controleer de voor u van toepassing zijnde wetgeving en/of informeer u bij de lokale bevoegde instantie omtrent de toepassing van de FFT FLEX Green als  
 vluchtdeur.”
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Muurbevestigingsvoorziening Installatie in doorgangen of gangen

Enkel openend deurelement: B = LW + 227 Enkel openend deurelement: B = LW + 260

Dubbel openend deurelement: B = LW + 360

Installatie met vloergeleiding voor LW > 1.500 mm Installatie met vloergeleiding voor LW > 1.500 mm

Dubbel openend deurelement: B = LW + 413

 tEchnISchE gEgEvEnS
—
FFT FLEX Green. Voor een buitengewone thermische isolatie.

FFT FLEX GREEN-VOUWDEUR
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LH  =  Vrije doorgangshoogte
LW  =  Vrije doorgangsbreedte
B  =  Totale breedte
H  =  Totale hoogte

De uitvoerbare deuraf-
metingen (vooral de vrije 
doorgangshoogte LH en de 
doorgangsbreedte LW) zijn 
afhankelijk van:

 ■ Glastype & deurvleugel-
gewicht 

 ■ Afmetingen van de deur-
vleugel (hoogte/breedte)

 ■ Windbelasting op het 
deurgeheel

 ■ Het type afwerking van  
de deur

DORMA adviseert & begeleidt 
u graag tijdens uw zoektocht 
naar de meest geschikte 
deuroplossing.



DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 BRUGGE
BELGIË
T. +32 (0)50 45 15 70
F. +32 (0)50 31 95 05
www.dorma.be

DORMA Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB DODEWAARD
NEDERLAND
T. +31 (0)488 41 81 00
F. +31 (0)488 41 81 90
www.dorma.nl
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