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De DORMA ED 100 en ED 250 zijn elektromechanische aandrijvingen die standaard voor 
een uitgebreide reeks van toepassingen zijn uitgerust.  De juiste aandrijving wordt aan de 
hand van de deurbreedte en het deurgewicht gekozen.  Terwijl de ED 100 op deuren met 
een gewicht tot 100 kg en een breedte tot 1.100 mm kan worden toegepast, is de ED 250 
geschikt voor deuren tot een breedte van 1.600 mm (1.400 mm op rook- en brandwerende 
deuren) en een gewicht tot 250 kg.  Beide aandrijvingen kunnen drukkend met standaard-
arm en trekkend met glijarm gemonteerd worden en zijn geschikt voor toepassing op brand- 
en rookwerende deuren.  De draaideuraandrijving opent de deur automatisch nadat een 
impulsgever is geactiveerd.  Indien een bijpassende elektrische vergrendeling is aange-
sloten, wordt deze vóór de deurbeweging ontgrendeld.  Zodra de deur geopend is, start de 
ingestelde openhoudtijd.  Na afloop hiervan sluit de deur weer.  De deur kan echter te allen 
tijde handmatig bediend worden, de aandrijving werkt dan als een gewone deursluiter.

De netschakelaar op de aandrijving wijst altijd naar het deurscharnier, de interne program-
maschakelaar altijd naar de hoofdsluitkant.  Een externe programmaschakelaar wordt vlak-
bij de deur gemonteerd.

Schakelaars op de aandrijving    Externe programmaschakelaar

De programmaschakelaar kan met 4 standen of met 3 standen zijn uitgevoerd en zowel in-
tern als extern worden geïnstalleerd.  Op de 3-standen programmaschakelaar is de functie 
UITGANG niet beschikbaar.

De aandrijvingen zijn met 4 verschillende functies uitgevoerd.  De functies kunnen met de 
programmaschakelaar worden gekozen.

Netschakelaar Programmaschakelaar

Netschakelaar Programmaschakelaar

1  Uit

2  Automatisch

3  Uitgang

4  Permanent open

Schakelaar

Programmaschakelaar

Functies

 2

 1  4

 3

DRAAIDEURAANDRIJVINGEN
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UIT

AUTOMATISCH

PERMANENT OPEN 

UITGANG 

Op de externe programmaschakelaar wordt de gewenste functie gekozen met behulp van de 
draaiknop of sleutel.  Op de interne programmaschakelaar moet een combinatie van beide 
tuimelschakelaars worden ingesteld: de voorste schakelaar wordt alleen voor de functie 
UITGANG op “ I ” gezet.

UIT
Beide schakelaars staan op “0”.

AUTOMATIC
De voorste schakelaar staat op “0”,
de achterste schakelaar staat op “I”.

PERMANENT OPEN
De voorste schakelaar staat op “0”,
de achterste schakelaar staat op “II”.

UITGANG
De voorste schakelaar staat op “I”,
De achterste schakelaar staat op “I”.

Op het apparaat kunnen impulsgevers binnen, buiten, nacht-bank en een intercomsysteem 
worden aangesloten.  De impulsgever nacht-bank wordt aan de buitenzijde geïnstalleerd en 
dikwijls als kaartlezer of als sleutelschakelaar uitgevoerd.

Wanneer de deur mechanisch wordt vergrendeld, moet de aandrijving in de functiestand 
UIT worden geschakeld, om beschadiging van het systeem te voorkomen.  Indien er een 
nachtschootkontakt geïnstalleerd is, wordt de aandrijffunctie uitgeschakeld. DORMA  
adviseert toepassing van een nachtschootkontakt.

De deur is gesloten en de impulsgevers (bijv. drukknoppen) zijn 
uitgeschakeld.  Indien een elektrische vergrendeling geïnstalleerd 
is, is de deur vergrendeld.

De deur wordt automatisch geopend, nadat een impulsgever is ge-
activeerd. Na afloop van de ingestelde openhoudtijd sluit de deur 
weer.

De deur wordt automatisch geopend en blijft staan in de open-
stand, zolang de functie ingesteld is.

De deur wordt enkel automatisch geopend wanneer de impulsgever 
aan de binnenzijde geactiveerd wordt.  Na afloop van de ingestelde 
openhoudtijd sluit de deur weer.

HANDLEIDING PROGRAMMASCHAKELAAR

Functies (vervolg)

Functies instellen

Impulsgever

Handmatig vergrendelen
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DORMA foquin N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tel. +32 50 312 849
Fax +32 50 316 232
info@dorma.be

DORMA Automatic Service
Tel. +32 70 233 597
Fax +32 70 225 514
service-be@dorma.com


