
Gebouwen vragen ook m.b.t. veiligheid en toegangscomfort om oplossingen die voldoen aan alle gestelde eisen. 
DORMA biedt hierop een antwoord met de nieuwe generatie elektromechanische draaideuraandrijvingen  
ED 100 en ED 250.  
 
De aandrijvingen beschikken standaard over een groot aantal functies. Door het toevoegen van upgrade cards 
zijn bijkomende functies te activeren en is uitbreiding naar een highend-apparaat mogelijk. Zo ontstaan 
producten op maat die naadloos op de specifieke deursituatie zijn afgestemd. 

DRAAIDEURAANDRIJVINGEN  
ED 100/250

Betrouwbaar, veilig en comfortabel in gebruik.

DORMA. THE ACCESS.



Veelzijdige toepassingen:
De DORMA ED 100 (EN 2-4) en de ED 250 (EN 4-6) zijn geschikt voor zowel binnen- als buitendeuren,  
afhankelijk van de situatie. Beide aandrijvingen kunnen op brand- en rookwerende deuren worden toegepast  
en zijn beschikbaar in de varianten trekkend met glijarm en duwend met standaard arm. 

Diverse voordelen:
. Flexibele configuratie: u betaalt uitsluitend voor de functies die u nodig heeft
. Met de energiespaarmodus (ESM) bespaart u op bedrijfskosten 
. Zeer stil door toepassing van een meerfasen transmissie
. Modern, compact en elegant design
. Een aanzienlijk hoger aandrijfvermogen
. Nieuwe technologie: bescherming tegen overbelasting en bewegingen worden      
  voortdurend gecontroleerd en geoptimaliseerd waar nodig
. Handmatige bediening mogelijk met de functies Power Assist en Push & Go   
  of automatisch d.m.v. o.a. drukschakelaar, bewegingsmelder of afstandsbediening
. Geïntegreerde sluitvolgorderegeling (optioneel bij toepassing op dubbele deuren)
. Aandrijvingen geschikt voor de nieuwste veiligheidsnorm EN 16005 (i.c.m. optionele sensorlijsten)
 
De elektromechanische draaideuraandrijvingen ED 100 en ED 250 kunnen bovendien optioneel worden 
uitgerust met de DORMA windlastregeling. De upgrade card ‘full-energy’ herkent windbelasting en regelt de 
deuropenings- en sluitsnelheid van de deur. In de sluitrichting wordt de sluitveer door de motor ondersteund. 
Bovendien zorgt de elektronische eindslag ervoor dat de deur in het slot valt. De test van een onafhankelijk 
keuringsinstituut kunt u bekijken op www.dorma.be/ed100250

Betrouwbaar, zelfs in een koude omgeving 
Een basisvereiste bij draaideuraandrijvingen is het betrouwbaar sluiten en openen van deuren. Koude kan de 
werking van draaideuraandrijvingen negatief beïnvloeden. De openings- en sluitsnelheid neemt af waardoor de 
deur vaak niet meer in het slot valt en dus open blijft staan. De elektromechanische draaideuraandrijvingen  
ED 100 en ED 250 werken ook bij koud weer probleemloos. 
 
 
Uw DORMA specialist helpt u graag verder. Kijk voor meer informatie op www.dorma.be of bel ons op telefoon-
nummer 050/31 62 32. 
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