
 

 
 
 
 

ED 100 (EN 2-4) -  ED 250 (EN 4-6)   
TECHNISCHE FICHE 

 

- 1 aandrijving     DORMA ED 100 (EN 2-4) of ED250 (EN 4-6) voor een enkele   deur. 

- 2 aandrijvingen DORMA ED 100 (EN 2-4) of ED250 (EN 4-6) voor een dubbele deur. 

- De ED 100-250:  

* Standaard bedrijfmodus Low-energy:  een half automatische  elektromechanische deurdranger met motorpomp  

met een complete ingebouwde elektronische sturing. Deze is geschikt voor een standaard frequentiegebruik. 

* Optionele bedrijfmodus Full-energy:  een volautomatische   elektromechanische deurdranger met motorpomp met 

een complete ingebouwde elektronische sturing. Deze is geschikt voor een intensief deurgebruik en voorziet een 

verhoogde sluitkracht bij atmosferische weerstand. 

- Bij enkele deur:   4 programmastanden: “UIT – AUTOMATISCH – CONTINUE OPEN-UITGANG “. 

- Bij dubbele deur: 3 programmastanden: “UIT – AUTOMATISCH – CONTINUE OPEN “. 

4
e
 programmastand “ENKEL UITGANG” enkel beschikbaar in combinatie met een externe       programmaschakelaar.                     

- Met de Dorma upgrade cards kunnen de functies van de aandrijfsystemen ED 100 en ED250 worden uitgebreid van 

het basisapparaat naar een high-end-apparaat. 

- De ED 100/250 is goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren volgens DIN 18263/4. 

- Geluidsarme werking door toepassing van een meerfasentransmissie. 

- Elegante optiek: DORMA Contur design met een aanzicht van slechts 70mm hoog. 

- De automatisatie is niet geschikt voor plaatsing buiten. 

- De automatisatie kan de deur niet blokkeren in gesloten toestand, tenzij de deur voorzien is van een 

electromechanische vergrendeling. 

- De volautomatische deurdranger dient boven de deuropening gemonteerd op een stevig bevestigingsvlak (NIET door 

DORMA foquin voorzien) van ca. 84mm hoog. 

 

 

Technische gegevens  ED 100 – ED 250 
 
SPECIFIEKE GEGEVENS    ED100   ED250 

 

max. deurvleugelgewicht     100 kg                 250 kg terugligging tot 225mm 
                        120 kg terugligging tss 301-500mm  
min. deurvleugelbreedte     700 mm   700 mm 
max. deurvleugelbreedte met standaardarm (duwend) 1100 mm  1600 mm 
max. deurvleugelbreedte met glijarm (trekkend)  1100 mm  1400 mm 
max. deurvleugelbreedte voor brandwerende deuren  1100 mm  1400 mm 

 

max. stroomopname externe toebehoren   1500 mA  1500 mA 
max. asverlenging     60 mm   90 mm 
max. terugligging deurblad aan dagzijde (duwend)  300 mm   500 mm 
max. terugligging deurblad aan scharnierzijde (trekkend) +/- 30 mm  +/- 30 mm 
 
max. openingssnelheid      **50°(27°*)/s  **60°(27°*)/s 
max. sluitsnelheid     **50°(27°*)/s  **60°(27°*)/s 

 

Sluitkracht EN 1154     EN 2-4   EN 4-6 

 

Max. stroomopname     120 W   240 W 

 

*   deze waarden geven de max. snelheid aan in de bedrijfsstand „low-energy‟ zonder upgrade card „full-energy‟. 
** deze waarden  geven de max. snelheid aan in de bedrijfsstand „full-energy‟. 

 



 

 

 

 

ALGEMENE GEGEVENS 

 

Afmetingen aandrijvingen B x H x D :   685 x 70 x 130mm 
Omgevingstemperatuurbereik :     -15 tot +50° C 
Maximale luchtvochtigheid :    max. 93% 
Voedingsspanning :       230 V AC +/- 10% 50 Hz 
Min. asafstand scharnieren voor dubbele deuren :   
                                           Met 2 vleugels :     1400 mm 

Met 2 vleugels én ESR :    1450 mm 
Gewicht aandrijving :      12 kg 
Secundaire voedingsspanning :     24 V DC +/- 10%, 1,5 A 
Maximale openingshoek :     max. 110° 
Eindslag :       7°-0° instelbaar 
Openhoudtijd :       0 - 30 s., optie 180° 
Openhoudtijd Nacht-Bank :     0 - 30 s. 

 

Geïntegreerde programmaschakelaar :   UIT – AUTOMATISCH – OPEN – (UITGANG)  

 

Ingangen 
   Aansluitklemmen :    max. 1,5 mm² 
   Openingsimpuls :     binnen / buiten potentiaalvrij 
   Nacht-Bank impuls :    max. 24 VDC/AC +/- 10% of potentiaalvrij NO 
   Mogelijkheid veiligheidssensoren op deurblad : aan dag- en/of scharnierzijde, contact NO 

 

Uitgangen        
Aansluitklemmen :    max. 1,5 mm² 
Potentiaalvrije statusmeldingen :   deur open – deur gesloten - storing 

   

 

Gedrag bij blokkeren in sluitrichting :    inversie of statisch 
Ontgrendelingstijd voor elektrische sluitplaat :    van 0 - 1 s. 
Vergrendelingsmeldingscontact voor motorslot :  ja 
Weerstand windlast en/of atmosferische druk :   max. 150N 
Standaard Push & Go Functie :     aan of uit 

 

Spanningsafhankelijke remming instelbaar via potentiometer 
Kracht eindslag elektronisch instelbaar 
 
Standaardwerking in LOW-Energy met minimale krachtuitoefening (max. 70N en beperkte snelheid) 
Full Energy via upgrade-card met verhoogde sluitkracht bij atmosferische weerstand 
Geschikt voor toepassing op brandwerende deuren. 
Uiterst geruisarme werking in opening zowel als in sluiting. 

 

Keuring van ED 100-250 aandrijving 

 

CE-verklaring:     - Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EWG/EEC/CEE 

     - EMC-richtlijn:   89/336/EWG/EEC/CEE 

     - machinerichtlijn:  98/37/EG 

geharmoniseerde Europese Normen :  EN292-2  EN954-1  EN61000-6-2 

     EN61000-6-3 EN61000-3-2 EN61000-3-3 

     EN55022 EN ISO 12100-1 BGR232 

     EN60335-1 EN60950-1 

TÜV-veiligheidscertificaat:   BGR232:2003 

     DIN-EN60335-1:2007-02 

     DIN 18650-1:2005-12 


