
ED 100 
ED 250

Moduuleista 
koostuvat  
kääntöovikoneistot



2

dormakaba



3

04

10

06

12

08

14

ED 100 ja ED 250 –
erilaisiin 
oviratkaisuihin 
sopivia yhdistelmiä

Nopeasti avattaviin 
oviin

Moduulijärjestelmä

Palo-oviin

Helppokulkuisiin 
sisäänkäynteihin

Valvottuihin 
sisäänkäynteihin

Sisältö

ED 100 ja ED 250 



4

dormakaba



5

ED 100 ja ED 250 – 
räätälöityjä erilaisiin 
oviratkaisuihin sopivia 
yhdistelmiä

Johdanto ED 100 ja ED 250 

Yksilöllisesti koottavat ratkaisut täyttävät 
useimmat tarpeet

Ratkaisu käyttäjän mukaan
Kääntöovikoneistoissa tarvittavat 
ominaisuudet määräytyvät pääasiassa 
käyttötarkoituksen mukaan. Vaatimukset 
vaihtelevat vallitsevien olosuhteiden mukaan 
ja sen perusteella, onko ovikoneistoa tarkoitus 
käyttää nopeasti avattavassa ovessa, palo-
ovessa vai valvotussa sisäänkäynnissä. 
dormakaban ED 100- ja ED 250 
-kääntöovikoneistot koostuvat moduuleista, 
joista voidaan koota omaan tarkoitukseen 
parhaiten sopiva kokonaisuus. Tämä 
helpottaa suunnitteluvaihetta.

Periaatteemme
Kaksi peruskoneistoa, jotka eroavat toisistaan 
vain teholtaan. Oven käyttötarkoitus 
ratkaisee koneistossa tarvittavat 
lisäominaisuudet, ja perusmallia voidaan 
täydentää sen mukaisesti. dormakaban 
mallistoon kuuluu erilaisia koteloita ja varsia. 
Vain 70mm:n korkuiset, linjakkaat ratkaisut 
sopivat sekä yksittäis- että parioviin ja moniin 
erilaisiin käyttökohteisiin.

Filosofiamme
Ovet ja niiden koneistot ovat osa rakennusta 
ja tukevat siten osaltaan yrityksen imagoa. 
ED 100- ja ED 250 -kääntöovikoneistoissa on 
nerokkaita toimintoja, jotka mukautuvat oven 
käyttötapoihin ja sen ympäristössä 
tapahtuviin muutoksiin. dormakaba tarjoaa 
asiakkailleen monin erilaisin ominaisuuksin 
varustettuja hienostuneita ja tyylikkäitä 
ovikoneistoja.

+

Moduulijärjestelmä

+

+

+

1   Ovikoneisto 
Kompakti ja tehokas 
yksikkö.

2   Kotelo 
Linjakas muotoilu.

3   Päivityskortit 
Lisätoimintoja tarpeen 
mukaan.

4   BRC-radiojärjestelmä 
Helppokäyttöinen 
langaton painikeohjaus.

5   ED ESR 
Integroitu ovitahdistin.
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Moduuli

1   Ovikoneisto 
Kompakti ja 
tehokas yksikkö.

Valitse jompikumpi 
koneistojärjestelmä 
oviratkaisun ominaisuuksien 
perusteella:

ED 100 
 EN 2–4: oven leveys 
700–1 100 mm , 
enimmäispaino 100 kg.

ED 250 
EN 4–6: oven leveys 700–1 600 mm, 
enimmäispaino 250 kg.

2   Kotelo 
Linjakas 
muotoilu.

Valitse seuraavista 
kotelovaihtoehdoista omiin 
vaatimuksiisi parhaiten sopiva 
malli:

Basic (hopeanvärinen/
valkoinen/erikoisväri) kotelo 
yksittäisoviin.
Tai:
Vario (hopeanvärinen) Keskiosa 
peittää kiskon leikatun reunan,
mikä helpottaa parioven 
asennusta tai jatkaa Basic-
koteloa jommastakummasta 
päästä.
Tai:
Professional (hopeanvärinen/
valkoinen/erikoisväri) 
Saumaton kotelo jatkettuja 
yksittäis- tai pariovia varten.

Ovikoneistojen kotelot myydään 
erikseen, ei yhdessä koneiston 
kanssa. Voit siis tilata juuri 
haluamasi kotelon. 
Valikoimassamme on myös 
kaapelikanavilla varustettuja 
asennuslevyjä, jotka helpottavat 
kaapelien vetoa parioviratkaisuissa.

3   Päivityskortit 
Lisätoimintoja 
tarpeen mukaan.

Helposti asennettavia 
vaihtomoduuleja koneiston 
päivittämiseksi lisätoiminnoilla:

Päivityskortti – Full-Energy
Lisää tehoa ja nopeuttaa 
toimintaa.

Päivityskortti – Fire Protection
Parantaa turvallisuutta 
tulipalon sattuessa.

Päivityskortti – Professional
 Mahdollistaa pariovien 
ovipuoliskoiden avaamisen joko 
erikseen tai samanaikaisesti sekä 
aukipitoajan pidentämiseen.

Päivityskortti – DCW
Keskitetysti hallittava 
kulunvalvontajärjestelmä. 
Lisätoimintoja vaihtomoduulin 
avulla.

4   BRC-
radiojärjestelmä 
Helppokäyttöinen 
painikeohjaus.

 BRC-R-vastaanotin 
Vastaanotin on helppo 
integroida vakiomalliseen 
ovikoniestoon.

Kannettava BRC-H-lähetin
Uudistettu kaksisuuntainen 
järjestelmä.

Langaton BRC-W-seinälähetin
(painiketyyppinen)
Pinta-asennukseen sopiva ohut 
muotoilu.

BRC-T-lähetin
Helppo asentaa markkinoilla 
saatavissa
oleviin avauspainikkeisiin.

5   ED ESR 
Integroitu 
ovitahdistin.

ED ESR -sarja
 Integroitu ovitahdistin. Helppo 
asentaa, ei vaadi huoltoa.

Moduulijärjestelmän rakenne
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Moduulijärjestelmä ED 100 ja ED 250 

Edut

• Säiden vaikutus oven käyttöominaisuuksiin 
vähenee 
Tuulikuormitustoiminto muuttaa oven 
toimintaominaisuuksia dynaamisesti oven 
avaus- ja sulkemissuunnassa ja vähentää 
siten oveen kohdistuvaa sään ja 
paineenvaihtelujen aiheuttamaa rasitusta.  

• Luotettava – myös alhaisissa lämpötiloissa 
IDC (Initial Drive Control) parantaa 
ovikoneiston käyttövarmuutta erityisesti 
kylmissä olosuhteissa. Järjestelmä 
havaitsee oven toiminnassa esiintyvät 
epäsäännöllisyydet ja ehkäisee niiden 
haittavaikutuksia. 

•  Joustavia ratkaisuja 
Järjestelmän modulaarisen rakenteen 
ansiosta asiakkaat maksavat aina vain 
tarvitsemistaan ominaisuuksista.

• Luotettava myös usein avattavissa ovissa 
TMP-lämpötilanhallintajärjestelmä valvoo 
ovikoneiston toimintaa kulloinkin 
vallitsevissa olosuhteissa Ominaisuus 
ehkäisee tehokkaasti koneiston 
ylikuormittumista usein avattavissa ovissa 
ja pidentää siten järjestelmän käyttöikää. 

• Tyylikäs muotoilu 
dormakaban Contur Design -kotelon 
korkeus on vain 70 mm. 

• Sopii hiljaisuutta vaativiin ympäristöihin 
Monivaiheinen koneisto vähentää 
toiminnasta aiheutuvia ääniä.
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1   ED 100 / ED 250 -ovikoneisto 
Kompakti ja tehokas yksikkö.

2   Basic-kotelo 
Linjakas muotoilu.
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ED 100 ja ED 250 

ED 100 ja ED 250 –
helppokäyttöisiä ja 
luotettavia ovikoneistoja 
esteettömään kulkuun

Brändien ja rakennusten ulkoinen olemus 
vaikuttaa vahvasti niiden viehätysvoiman. 
Siksi otamme teknisesti toimivien 
ratkaisujemme suunnittelussa huomioon 
myös tyylikkyyden ja sovitamme ratkaisut 
aina tarkasti kuhunkin käyttökohteeseen.

Tärkeintä ovat ihmiset
Ihmiset kokevat asioita eri tavalla. Joillekin ovi 
ja sen avaamiseen tarvittava voima voi 
muodostaa esteen. Dormakaba ottaa 
huomioon käyttäjien yksilölliset tarpeet ja 
kehittää teknisiä ratkaisuja, jotka auttavat 
poistamaan tällaisia esteitä. 

Vaivatonta käyttöä
Jos ED 100- ja ED 250 -kääntöovikoneistoja 
käytetään ovensulkimina, ne on optimoitu 
käsikäyttöisiä oviratkaisuja varten. 
Epäkeskotekniikka helpottaa oven avaamista, 
ja tarvittaessa avaamista voidaan avustaa 
tehonvahvistimella. Avaamisvoimat ovat 
standardien DIN 18040, DIN Spec 1104, CEN/
TR 15894, BS 8300/2100 ja asiakirjan ”M” 
mukaisia, jos oven leveys ja paino eivät ylitä 
ovikoneistolle määritettyjä enimmäisarvoja. 
Lisäksi käyttäjät voivat avata oven 
automaattisesti painiketta painamalla, kun 
järjestelmää käytetään ovensulkimena.

Helppokulkuinen sisäänkäynti antaa 
hyvän vaikutelman
Vastatakseen käyttäjien yksilöllisiin 
vaatimuksiin DORMA on myös parantanut 
kääntöovikoneistojen avustusmoottoria. 
ED 100 ja ED 250 tunnistavat oven 
avaamiseen käytettävän voiman ja säätävät 
avustusvoimaa sen mukaan. Näin oven 
avaaminen tuntuu helpolta kaikille ovea 
käyttäville.

Standardit, säännökset sekä koneistojen ja moduulien saatavuusajat ja ominaisuudet saattavat vaihdella eri 
maissa. Vaadittavat ja saatavilla olevat laitteistot voivat sen vuoksi poiketa tässä esitteessä esitellyistä ratkaisuista.

Helppokulkuisiin sisäänkäynteihin
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1   ED 100 / ED 250 -ovikoneisto 
Kompakti ja tehokas yksikkö.

2   Professional-kotelo 
Linjakas muotoilu.

3   Full-Energy -päivityskortti 
Tehostaa ja nopeuttaa toimintaa. 
Professional-päivityskortti 
Ohjaa ovipuoliskoja yksilöllisesti.
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ED 100 ja ED 250 

Tässä järjestelmässä yhdistyvät 
nopeus ja pieni energiankulutus

Nykyaikaisen rakennuksen on oltava 
käytettävissä kaikkina vuorokauden aikoina 
mahdollisimman vähäisin käyttökustannuksin. 
Sen vuoksi jokainen prosessi on suunniteltava 
huolellisesti. ED 100:n ja ED 250:n avulla se on 
mahdollista.

Luotettavaa prosessitukea
Prosessit ja olosuhteet rakennusten sisällä 
vaihtelevat paljon – joskus toiminta on 
kiihkeää ja kiireistä, joskus taas verkkaista ja 
hiljaista. Siksi  dormakaba tarjoaa teknisiä 
ratkaisuja, jotka havaitsevat rakennuksen 
sisäisten olosuhteiden muutokset ja auttavat 
parantamaan prosessien tehokkuutta.

Nopea toiminta
Automaattitilassa käytettäessä ovikoneisto 
on optimoitu liiketunnistimilla toimivaksi. Jos 
ovet on pystyttävä avaamaan nopeasti, Full-
Energy-päivityskortti tehostaa ovikoneiston 
toimintaa ja nopeuttaa oven avautumista 
Rakennusten sisällä lämpötilan vaihtelut 
vaikuttavat oven toimintaan. IDC (Initial 
Drive Control) säätää oven avaamiseen 

käytettävää voimaa ympärillä vallitsevien 
olosuhteiden mukaan.

Toiminnallinen joustavuus
Professional-päivityskortin avulla parioven 
ovipuoliskoja voidaan ohjata yksilöllisesti, jolloin 
energiaa kuluu aina vain tarvittava määrä. Jos 
ovea on tarvetta pitää auki kauemmin kuin 30 
sekuntia, tai jos ovia on ohjattava yksilöllisesti, 
voidaan Professional-päivityskortin avulla 
pidentää aukipitoaikaa 180 sekuntiin. Ovi 
voidaan myös tarvittaessa avata pysyvästi ja 
sulkea sen jälkeen uudelleen. Päivityskorttien 
avulla saat ovet toimimaan juuri haluamallasi 
tavalla.

Standardit, säännökset sekä koneistojen ja moduulien 
saatavuusajat ja ominaisuudet saattavat vaihdella eri 
maissa. Vaadittavat ja saatavilla olevat laitteistot 
voivat sen vuoksi poiketa tässä esitteessä esitellyistä 
ratkaisuista.

Nopeasti avattaviin oviin
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1     ED 100 / ED 250 -ovikoneisto 
Kompakti ja tehokas yksikkö.

2     Professional-kotelo 
Linjakas muotoilu.

3     Fire Protection -päivityskortti 
Parantaa paloturvallisuutta.

5     ED ESR 
Integroitu ovitahdistin.
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ED 100 ja ED 250 

Kun turvallisuus ja palosuojaus 
on tärkeää osa toimintaa

Meihin luotetaan. Kun rakennuksessa on yhtä 
aikaa paljon ihmisiä, turvallisuudelle ja 
toimivuudelle asetetut vaatimukset kasvavat.

Luotettava osa järjestelmää
Järjestelmän luotettavuus perustuu jokaisen 
komponentin toimivuuteen. Ovet ovat 
tärkeässä roolissa ihmisten sisäänpääsyn ja 
ulosmenon hallinnassa sekä rakennuksen 
turvallisuuden varmistamisessa. Normaalin 
toiminnan aikana ovien on sulkeuduttava 
luotettavasti ja oltava silti helposti avattavissa 
hälytykset sattuessa. Dormakaban ED 100- ja 
ED 250 -ovikoneistoratkaisut parantavat 
rakennusten turvallisuutta.

Tehokas koneisto
Tuulikuormitustoimintonsa ansiosta 
järjestelmä tukee ovea sen sulkeutuessa. 
Automaattitilassa koneisto havaitsee 
tuulikuormituksen ja kompensoi sen 
hyväksyttävän voiman enimmäisrajaan 150 
newtoniin asti. Elektroninen lukitustoiminto 
tehostaa oven sulkeutumista Ovikoneistot 
toimivat tehokkaasti myös hälytystilanteessa. 
Jos ovikoneistoon hankitaan 
aukipitotoiminnolla varustettu Fire Protection 
-päivityskortti tai se liitetään rakennuksen 
valvontajärjestelmään, se sopii erinomaisesti 
myös varauloskäynteihin.

Toimivuutta ja tyylikkyyttä samassa 
paketissa
Parioviratkaisuihin tarkoitettu mekaaninen 
huoltovapaa ED ESR -ovitahdistin varmistaa, 
että ovet sulkeutuvat oikeassa järjestyksessä. 
Kaikki komponentit ovat 70 mm:n korkuisen 
dormakaba Contur Design -kotelon sisällä.

Standardit, säännökset sekä koneistojen ja moduulien saatavuusajat ja ominaisuudet saattavat vaihdella eri 
maissa. Vaadittavat ja saatavilla olevat laitteistot voivat sen vuoksi poiketa tässä esitteessä esitellyistä ratkaisuista.

palo-oville
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1   ED 100 / ED 250 -ovikoneisto 
Kompakti ja tehokas yksikkö.

2   Professional-kotelo 
Linjakas muotoilu.

3   DCW-päivityskortti 
Keskitetysti hallittava kulunvalvontajärjestelmä.

4   BRC-radiojärjestelmä 
Oven avaus kätevästi painiketta painamalla.
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ED 100 ja ED 250 

Luotettavaa kulunvalvontaa –  
huoneiden määrästä riippumatta

Tehokas työskentely vaatii joskus omaa 
rauhaa. Sen vuoksi ovikoneistojen on monissa 
rakennuksissa toimittava myös 
kulunvalvontajärjestelmänä.

Luotettava lukitus on luottamuskysymys
Huoneita voidaan joutua lukitsemaan ja 
kulkua valvomaan monesta eri syystä. 
Olennaista on, että asennettuihin 
komponentteihin voi luottaa. Siksi 
dormakaba käyttää yhteensopivia osia. Se 
takaa, että jokainen ratkaisun tukena ovat 
yhden toimittajan käytön tuottamat edut.

Valvottua turvallisuutta
DCW-päivityskortin avulla dormakaban 
sähkölukot on mahdollista kytkeä suoraan 
DCW-rajapintaan. Dormakaban sähkölukot 
on helppo asentaa, siihen tarvitaan vain 
muutaman johdon kytkeminen. Lähes 
automaattinen parametrien säätö takaa 
turvallisen toiminnan. Lisäksi 
tuulikuormitustoiminto takaa ovijärjestelmän 
sulkeutumisen luotettavasti. Vikatilanteessa 
järjestelmä lähettää tiedon ovijärjestelmän 
tilasta rakennuksen hälytysjärjestelmille, jotta 
turvallisuudesta vastaava henkilöstö voi 
ryhtyä tilanteen vaatimiin toimiin.

Ovien langaton ohjaus
ED 100- ja ED 250 -kääntöovikoneistoihin 
voidaan kytkeä myös kaksisuuntainen 
dormakaba BRC -radiojärjestelmä. 
Koneistoissa on valmiina BRC R 
-radiovastaanottimen asennusta helpottava 
liitäntä. Luotettavan kannettavan 
nelikanavaisen BRC H -lähettimen lisäksi 
dormakaban valikoimiin kuuluu ohut 
langaton BRC W -seinälähetin sekä langaton 
lähetin, joka voidaan asentaa muiden 
valmistajien avauspainikkeisiin. BRC-
radiojärjestelmän kaikki komponentit voidaan 
asentaa helposti ilman lisäjohdotuksia. 
Painiketta painamalla koneisto saadaan 
toimimaan kulloinkin halutulla tavalla.

Standardit, säännökset sekä koneistojen ja moduulien saatavuusajat ja ominaisuudet saattavat vaihdella eri 
maissa. Vaadittavat ja saatavilla olevat laitteistot voivat sen vuoksi poiketa tässä esitteessä esitellyistä ratkaisuista.

luotettavaan kulunvalvontaan
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