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 ED 100 oG ED 250 – KonFiGURATionER 
 Til FoRSKElliGE DØRlØSninGER
—
individuelle opgraderingspakker til stort set ethvert behov.

Fra bruger til løsning.

Anvendelsesområdet er først 
og fremmest afgørende for, 
hvilke funktioner der kræves 
til dørautomatikken. Til
gængelige indgange eller hur
tig betjening, ved branddøre 
 eller som adgangs kontrol
system – kravene varierer 
 efter de aktuelle forhold. Med 
Ed 100 og Ed 250 dørauto
matikker tilbyder  doRMA et 
modulopbygget  system, hvis 
enkeltdele kan kombineres på 
forskellige måder, så planlæg
ningen  bliver lettere.

+

Det modulopbyggede 
 system.

+

+

+

Vores princip.

To grundlæggende dørauto
matikker, hvis eneste forskel 
er ydeevnen. Anvendelses
området bestemmer, hvilke 
ekstra funktioner dørautoma
tikken skal have, og derefter 
kan grundsystemet opgrade
res efter behov. Med forskel
lige dækkapper og arm
versioner har doRMAs 
dør auto matikker et ensartet 
og slankt design med en 
 højde på kun 70 mm – både 
til enkelt og dobbeltdøre i 
forskellige konfigurationer.

Vores filosofi.

dine døre er en del af byg
ningen, og de tilhørende dør
automatikker bidrager til 
virksomhedens udtryk. i 
hverdagen udmærker Ed 100 
og Ed 250 dørautomatikker 
sig med intelligente funktio
ner, som kan reagere på bru
gernes adfærd og typiske for
andringer i dørens 
omgivelser. doRMA støtter 
dig m avancerede dørauto
matikker i slankt design med 
et bredt udvalg af funktioner.

Dørautomatik 
En kompakt og 
kraftfuld enhed.

1

Dækkapper 
Slankt Contur 
 design.

2

opgraderingskort
Yderligere funktio
ner efter behov.

3

BRC radiosystem
nemt at betjene 
med trykknap.

4

ED ESR 
integreret dør
synkronisering.

5
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 DET moDUlopbyGGEDE 
 SySTEm i DETAljER
—

Moduler

Dørautomatik 
En kompakt og 
kraftfuld enhed.

1

Vælg en af følgende dørautomatikker 
ud fra dine egne dørspecifikationer:

ED 100
En 2–4 for dørbredde: 700 til 
1.100 mm og maksimal  
dørvægt 100 kg.

ED 250
En 4–6 for dørbredde: 700 til 
1.400 mm og maksimal  
dørvægt 250 kg.

Dækkapper 
Slankt Contur 
 design.

2

Vælg en af følgende dækkappe  
løsninger ud fra dine egne dør
specifikationer:

Basic (sølv / hvid/specialfarve) 
 dækkappe til enkeltdøre.

Vario (sølv) midterdækkappe
skjuler forkanten, hvilket under
støtter dobbeltdørssystem eller en 
forlængelse af Basic dækkappe.

Betjeningsafdækningen sælges 
 separat, ikke sammen med betje
ningssystemet, og kan således 
 bestilles individuelt. Vi leverer en 
monteringsplade med kabelkanaler, 
så kabelføringen bliver nemmere i 
dobbeltdørsystemer.

opgraderingskort
Yderligere funktio
ner efter behov.

3

Plugin moduler til opgradering af 
dørautomatik, hvor ekstra funktioner 
ønskes:

opgraderingskort – Full Energy (FE)
høj ydeevne giver hurtigere
funktioner.

opgraderingskort – Professional 
(PRoFF)
Udformet til at kunne åbne en dob
beltdørs dørblade hver for sig og for 
at øge den justerbare holdåben tid.

BRC radiosystem
nemt at betjene 
med trykknap.

4

BRC-R modtager
Modtageren kan nemt bygges ind i 
standardautomatikken.

Håndholdt BRC-H sender
dobbeltrettet system i nyt design.

Trådløs BRC-W-sender (trykknaptype) 
Ekstra slankt design til montering på 
ydervæg.

BRC-T-sender
let at installere.

ED ESR 
integreret dørsyn
kronisering.

5

ED ESR-opsætning
integreret dørsynkronisering – let at 
montere og vedligeholdelsesfri.
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 . Minimal påvirkning fra 
vejrforhold

Vindbelastningsfunktionen 
ændrer på dramatisk vis 
dørens parametre i åbne 
og lukkeretningen for at 
reducere påvirkningen fra 
vejr og trykudsving.

 . Pålidelig – selv ved lave 
temperaturer

 initial drive Control idC 
for øget funktionsstabilitet 
– især i kolde omgivelser. 
Systemet registrerer slid
relaterede uregelmæssig
heder i dørens automatik 
og reducerer dens 
 negative virkninger.

 FoRDElE
—

 . Fleksibel konfiguration

Takket være systemets mo
dulære design betaler man 
kun for de funktioner, der 
rent faktisk er brug for.

 . Pålidelig ved stærkt 
 trafikerede døre

TMP temperaturstyrings
programmet styrer dør
automatikkens ydeevne ud 
fra de aktuelle kræfter. 
denne funktion forhindrer, 
at dørautomatikken 
 overbelastes ved stærkt 
trafikerede døre og bidra
ger herved til at forlænge 
 systemets levetid.

 . Elegant design

 dækkappe i doRMA 
 Contur design med en 
 højde på kun 70 mm.

 .  Velegnet til følsomme  
områder

Støjsvag anvendelse takket 
være multitringearet.
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 ED 100 oG ED 250 – bARRiEREFRi  
 EASy ACCESS – EASy USE
—
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ED 100 og ED 250
En kompakt og kraftfuld enhed.

Basic dækkappe
Slankt Contur design.

Standarder, regler og nationale bestemmelser kan variere fra land til land, derfor er de viste eksempler og oplysninger i 
denne brochure vejledende.

1

2

Valg af varemærke til byg
ninger afhænger af præsenta
tionen. Vores løsninger fore
ner teknologi og design med 
fokus på deres anvendelses
områder.

Fordi mennesker betyder 
 noget

den konkrete oplevelse kan 
variere meget fra person til 
person, og derfor kan man 
opleve en dør – og den kraft, 
der skal bruges til at åbne 
den – som en barriere. Med 
øje for brugernes individuelle 
behov udvikler doRMA tek
niske løsninger, der hjælper 
med at fjerne forhindringer.

Ubesværet manuel åbning

i dørlukkertilstand er dørauto
matikkerne Ed 100 og 
Ed 250 optimeret til manuel 
brug. Knastakselteknologien 
giver nem manuel adgang 
med mulighed for yderligere 
forbedring med PowerAssist
funktionen. opfylder kravene 
i din 18040, din Spec. 
1104, CEn/TR 15894, 
BS 8300/2100 og dokumen
tet ”M” – op til den maksi
malt tilladte dørbredde og 
dørvægt for den valgte auto
matik.  desuden kan brugerne 
åbne  døren automatisk med 
en trykknap, når systemet er i 
dørlukkertilstand.

En indgang med god tilgæng
elighed gør et godt indtryk.

For at kunne håndtere bru
gernes forskellighed har 
 doRMA yderligere forbedret 
servoassistancen til dør auto
matikkerne. Ed 100 og 
Ed 250 registrerer, hvor 
 meget kraft en bruger udøver 
på døren, og justerer niveauet 
for assistancen i overens
stemmelse hermed, så hver 
enkelt bruger får en positiv 
oplevelse af at komme ind ad 
døren uden besvær.



ED 100 og ED 250

10

 DETTE SySTEm KombinERER  
 hASTiGhED oG lAvT EnERGiFoRbRUG
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En moderne bygning skal 
være fuldt funktionsdygtig 
på ethvert tidspunkt både 
dag og nat, og den skal ge
nerere de lavest mulige 
driftsomkostninger. derfor 
skal hver eneste proces gen
nemtænkes meget grundigt. 
det yder Ed 100 og Ed 250 
et betydeligt bidrag til.

Pålidelig processtøtte.

Processer og forhold i byg
ninger er lige så forskellige 
som mennesker – nogle gan
ge er der tempo og travlhed, 
andre gange går det mere 
stille og roligt. derfor til
byder doRMA tekniske løs
ninger, der kan registrere 
ændringer i forholdene inde 
i bygningerne, så processer
ne bliver mere effektive.

Raske betjeningssyklusser.

i automatisk tilstand er dør
automatikken optimeret til 
drift via bevægelsesdetekto
rer. når der er brug for, at 
dørene kan bevæge sig hur
tigt, kan FullEnergy opgra
deringskortet aktivere den 
fulde ydeevne i den pågæl
dende automatik og øge den 

Standarder, regler og nationale bestemmelser kan variere fra land til land, derfor er de viste eksempler og oplysninger  
i denne brochure vejledende.

ED 100 og ED 250
En kompakt og kraftfuld enhed.

Professional dækkappet
Slankt Contur design.

Full-Energy opgraderingskort
højere ydeevne og hastighed.

Professional opgraderingskort
Fleksibel dørbladstyring.

1

2

3

Ed 250 tilbyder automatiske åbningscyklusser til hurtig og problemfri passage 
af hospitalssenge.

den justerbare åpnings
hastigheten. inde i bygnin
gerne påvirker tempera
tursvingninger dørens 
driftsmæssige adfærd. her 
justerer idC initial drive 
Control  dynamisk kraftpara
metrene efter de aktuelle 
vejrforhold.

Funktionel fleksibilitet.

Med Professional opgrade
ringskortet kan man enten 
aktivere det aktive dørblad 
eller begge dørblade i et dob
beltdørsystem – så bruger du 
kun den energimængde, der 
rent faktisk er behov for. hvis 
dørene skal forblive åbne i 
mere end 30 sekunder, eller 
når der kræves individuel 
kontrol, kan du bruge Profes
sional opgraderings kortet til 
at forlænge den justerbare 
fastholdelse i åben stilling 
med op til 180 sekunder, 
mens flipflopfunktionen gør 
det muligt at åbne dørblade
ne permanent og senere luk
ke dem igen. Uanset hvor 
fleksibelt dit system skal væ
re, vil de integrerede funktio
ner i opgraderingskortet hjæl
pe dig med at opnå den 
ønskede funktionalitet.
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 nÅR SiKKERhED oG 
 bRAnDbESKyTTElSE ER 
 viGTiGT FoR viRKSomhEDEn
—
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Mennesker sætter deres lid 
til os. når der er mange 
mennesker i en bygning på 
samme tid, er sikkerhed og 
funktionalitet af afgørende 
betydning.

En pålidelig del af systemet.

hver eneste komponent skal 
fungere ordentligt for at sikre 
pålidelig funktion af syste
met. dørene spiller en vigtig 
rolle for bygningens sikker
hed, når besøgende bevæger 
sig ind i og ud af bygningen. 
Ved standarddrift skal dørene 

ED 100 / ED 250 dørautomatik
En kompakt og kraftfuld enhed.

Vario dækkappe
Slankt Contur design.

ED ESR
integreret dørkoordinator.

Standarder, regler og nationale bestemmelser kan variere fra land til land, derfor er de viste eksempler og oplysninger  
i denne brochure vejledende.

1

2

5

lukke pålideligt og stadig væ
re lette at åbne i tilfælde af 
en alarm. Med Ed 100 og 
Ed 250 tilbyder doRMA løs
ninger til forbedring af sik
kerheden i bygninger. 

En kraftfuld betjening. 

Takket være vindbelastnings
funktionen støtter systemet 
døren under lukningen. når 
betjeningen er justeret til 
automatisk tilstand, registre
rer og kompenserer den for 
vindbelastninger op til den 
tilladte kraftgrænse på 

150 n. desuden bidrager 
den elektroniske låsefunktion 
til sikker lukning af døren. 
Automatikkerne er også vel
forberedte til alarmsituatio
ner. hvis de indgår i bygnin
gens overordnede  system, er 
dørautomatikkerne velegnede 
til nødudgange og evakue
ringsveje. 

En kombination af funktio-
nalitet og design.

den mekaniske dørsynkroni
sering Ed ESR til dobbelt
døre er vedligeholdelsesfri 

Professional: Sømløs dækkappe med 
en fremspringshøjde på kun 70 mm, 
særligt velegnet til smalle dørprofiler. 

og sikrer, at overfalsede 
 døre lukker i den rigtige 
rækkefølge. desuden er alle 
komponenterne skjult bag 
en dækkappe i doRMA 
Contur design med en højde 
på kun 70 mm.
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 pÅliDEliG ADGAnGSKonTRol  
 Til FlERE RUm
—
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Standarder, regler og nationale bestemmelser kan variere fra land til land, derfor er de viste eksempler og oplysninger  
i denne brochure vejledende.

ED 100/ED 250 dørautomatik
En kompakt og kraftfuld enhed.

Vario dækkappe
Slankt Contur design.

BRC radiosystem
hurtig og bekvem adgang ved et enkelt tryk på 
en knap.

1

2

3

Pålidelig adgangskontrol via trykknapbetjening. Enkel betjening via doRMA BRC 
 radiosystemet.

Undertiden har man behov 
for at være alene for at kun
ne arbejde effektivt. i mange 
bygninger er det derfor et 
grundlæggende krav, at dør
styringssystemet kan regule
re adgangen til særskilte 
rum.

Pålidelige låse er et 
 spørgsmål om tillid.

der kan være mange grunde 
til at låse rum og kontrollere 
adgangen til dem. Uanset 
hvad der betyder mest for 
dig, så skal du kunne sætte 

din lid til de installerede 
komponenter. det er derfor, 
at doRMA bruger matchen
de dele, hvilket garanterer, 
at hver eneste løsning har 
alle de fordele, man forven
ter, når alt kommer fra en og 
samme leverandør.

Trådløs dørhåndtering.

du kan også knytte det 
 tovejs doRMA BRC radio
system til Ed 100 og 
Ed 250automatikkerne. Vi 
stiller en grænseflade til 
 rådighed, som kan lette in

stallationen af BRCR radio
modtageren inde i automa
tikken. Ud over de pålidelige 
4 kanals BRCh håndholdte 
sendere tilbyder doRMA 
 også flade BRCW trådløse 
vægsendere og en trådløs 
sender til indbygning i tryk
knapper fra andre leverandø
rer. Alle komponenter i BRC 
radiosystemet sikrer hurtig 
og nem installation uden 
yderligere kabler. Trykknap
pen skal blot aktiveres, så 
udfører automatikken den 
ønskede funktion.



doRMA danmark A/S
Roholmsvej 10 A
2620 Albertslund
+45 44 54 30 00
info@dorma.dk
www.dorma.com
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