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ED100 / 250 kan anvendes til de fleste 
dørmiljøer. Her en 2-fløyet løsning med 
glideskinne og heldekkende kappe.
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Det modulbaserte systemet

+

+

+

1      Automatikk 
Kompakt og 
kraftig  enhet.

2      Deksel 
Stilrent Contur-design.

3      Oppgraderingskort 
Tilleggsfunksjoner 
etter behov.

4      BRCradiosystem 
Betjenes enkelt 
med trykknapp.

5      ED ESR 
Integrert dør-
koordinasjon.

ED 100 og ED 250 
Måltilpassede 
konfigurasjoner for 
ulike bruksområder.

Individuelle oppgraderingspakker som 
oppfyller de fleste krav.

Fra bruker til løsning
Det er hovedsakelig bruksområdet som 
 bestemmer hvilke funksjoner som kreves hos 
slagdørautomatikken. For enkel tilgjenge-
lighet i inngangspartier, til branndører eller for 
kontrollert adgang varierer kravene etter de 
aktuelle forholdene. Med slagdør-
automatikken ED 100 og ED 250 leverer 
 dormakaba et modulbasert system med kom-
ponenter som kan kombineres på mange ulike 
måter, slik at det blir enklere å prosjektere.

Vårt prinsipp
To modeller standardautomatikk der ytelsen 
er den eneste forskjellen. Bruksområdet 
 bestemmer hvilke tilleggsfunksjoner auto-
matikken behøver, og deretter er det mulig 
å oppgradere standardsystemet etter behov. 
Med ulike deksler og armversjoner omfatter 
dormakaba-automatikk en ensartet og slank 
design med høyde på kun 70 mm. Løsninger 
til dører med både enkelt og dobbelt dørblad 
i ulike konfigurasjoner.

Vår filosofi
Dører og tilhørende automatikk er en del av 
moderne bygg. Til hverdags utmerker slag-
dørautomatikken ED 100 og ED 250 seg med 
intelligente funksjoner som reagerer på 
brukeratferd og vanlige endringer i omgivelse-
ne rundt døren. dormakaba bidrar med en 
sofistikert automatikk i slank design og med 
et bredt utvalg funksjoner.

Introduksjon ED 100 og ED 250 
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Moduler

1      Automatikk 
Kompakt og 
kraftig enhet.

Velg et av følgende automa-
tikksystemer ut fra hva som 
passer til akkurat dine behov:

ED 100 
 EN 2–4 for dørbredder på  
700–1100 mm og inntil 160 kg 
avhengig av dørvekt.

ED 250 
EN 4–6 for dørbredder på  
700–1600 mm og inntil 400 kg 
avhengig av dørvekt.

2      Deksel 
Stilrent Contur- 
design.

Velg et av følgende deksel-
alternativer ut fra dine 
 spesifikke krav:

Basic-deksel (sølvfarget/hvit/
spesialfarge) for enkelt dør-
systemer.
Eller:
Vario (sølvfarget) Midtstykke 
med deksel som utfyller
mellomrommet, for å gjøre det 
enklere å bruke dobbeltdør-
systemer eller forlenge en av 
sidene på Basic-dekselet.
Eller:
Professional (sølvfarget/hvitt/
spesialfarge) Et smidig deksel 
for helhetsløsning av enkelt- 
og dobbeltdørsystemer.

Automatikkdekselet leveres i flere 
overflater. Dette må bestilles 
 separat for å komplettere automa-
tikken. Vi leverer en monterings-
plate med kabelkanaler for å gjøre 
det enklere å legge kabler i dobbel-
dørsystemer.

3      Oppgraderings
kort 
Tilleggsfunksjon-
er etter behov.

Programkort for å oppgradere 
automatiskksystemet med til-
leggsfunksjoner:

Oppgraderingskort  
– Full energy
Høy ytelse for rask bruk.

Oppgraderingskort  
–  Barrierefritt WC
Løsning for barrierefri 
 toalett / handicap tilgang 
og låsekontroll.

Oppgraderingskort – Profesjonell
 Designet for å åpne bladene i en 
dobbeltdør enten hver for seg eller 
samtidig, og for å utvide den juster-
bare tiden som døren holdes åpen.

Oppgraderingskort – DCW
Sentralstyrt bus- system. Tilleggs-
funksjon(er) via  programkort.

4      BRCradiosystem 
Betjenes enkelt 
med trykknapp.

 BRCRmottaker 
Mottakeren kan enkelt integre-
res i standardautomatikken.

Håndholdt BRCHsender
Toveissystem i ny design.

Trådløs BRCWveggsender
(trykknapptype)
Ekstra slank design, passer 
til  overflatemontering.

BRCT sender
Enkel å installere med 
 kommersielle trykknapper.

5      ED ESR 
Integrert 
dørkoordinasjon.

ED ESRsett
 Integrert dørkoordinator, 
enkel montering og vedlike-
holdsfri bruk.

Det modulbaserte  
systemet i detalj
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Det modulbaserte systemet ED 100 og ED 250 

Fordeler
• Værforhold får mindre innvirkning 

på  hvordan døren oppfører seg 
Vindbelastningsfunksjonen endrer para-
metrene for å åpne og lukke døren på en 
dynamisk måte, slik at innvirkningen fra 
vær-  eller  trykksvingninger reduseres.  

• Pålitelig – selv ved lave temperaturer 
TC (Initial Drive Control) for bedre funksjonell 
stabilitet – særlig i kalde miljøer. Systemet 
oppdager slitasjerelaterte uregelmessigheter 
i dørens automatikk ved bruk og reduserer 
den negative innvirkningen. 

•  Fleksibel konfigurasjon 
Takket være systemets modulbaserte 
 design betaler kundene bare for de 
 funksjonene de faktisk behøver.

• Pålitelig for dører som er mye i bruk 
Temperaturstyringsprogrammet TMP 
 styrer ytelsen til automatikksystemet etter 
de rådende forholdene. Denne funksjonen 
forhindrer overbelastning av automatikken 
på dører som er mye i bruk, og den forlen-
ger systemets livssyklus. 

• Elegant design 
Deksel i DORMA Contur-design som kun 
bygger 70 mm ut. 

• Passer i sensitive områder  
Lite støy, takket være flertrinnsgir.
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1      Automatikk for ED 100 / ED 250 
Kompakt og kraftig enhet.

2      Basicdeksel 
Stilrent Contur-design.
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ED 100 og ED 250 

ED 100 og ED 250
For enkel tilgjengelighet 
i inngangspartier.

Valget av varemerker til bygninger defineres 
av hvordan de presenteres. Derfor forener vå
re løsninger teknologi og design, med fokus 
på bruksområdene.

Fordi mennesker betyr noe
Hvordan mennesker oppfatter noe, kan varie-
re veldig fra person til person. Derfor kan de 
oppfatte en dør – og kraften som kreves for 
å åpne den – som en hindring. Dormakaba 
 utvikler tekniske løsninger som bidrar til å 
fjerne hindringer, samtidig som vi tar hensyn 
til brukernes individuelle behov. 

Manuelle lettåpnede dører
I dørlukkingsmodus er slagdørsautomatikkene 
ED 100 og ED 250 optimert for manuell bruk. 
Cam-teknologi forenkler den manuelle åpnin-
gen, og i tillegg er tilleggs funksjonen Power- 
Assist tilgjengelig for å gjøre det enda enklere 
å åpne og lukke døren. Åpningskreftene opp-
fyller kravene i DIN 18040, DIN Spec 1104, 
CEN / TR 15894, BS 8300 / 2100 og  dokument 
”M”, opp til maksimal tillatt dør bredde og dør-

vekt for valgte automatikk. Brukerne kan 
dessuten åpne døren automatisk med en 
trykknapp når systemet er i dørlukkings-
modus.

Et lett tilgjengelig inngangsparti 
gjør  alltid et godt inntrykk
dormakaba har forbedret servoassistansen for 
slagdørsautomatikk ytterligere for å opp fylle 
kravene til ulike brukere. ED 100 og ED 250 re-
gistrerer hvor mye kraft som brukes på døren 
og justerer nødvendig hjelpenivå i henhold til 
dette. Dette gir hver bruker en positiv følelse 
av å gå inn døren uten å bruke krefter.

Standarder, bestemmelser, tilgjengelighetsdatoer og tilgjengelige funksjoner for automatikk og moduler kan 
variere fra land til land. Nødvendig og tilgjengelig utstyr kan derfor variere fra eksemplene som vises og angis 
i denne brosjyren.

For lett tilgjengelighet i inngangspartier
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1      Automatikk for ED 100 / ED 250 
Kompakt og kraftig enhet.

2      Professionaldeksel 
Stilrent Contur-design.

3      Full energyoppgraderingskort 
Høy ytelse for rask bruk. 
Profesjonelloppgraderingskort 
Fleksibel dørstyring.
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ED 100 og ED 250 

Systemet kombinerer hastighet 
og lavt strømforbruk

En moderne bygning skal kunne fungere 
døgnet rundt og gi lavest mulig driftskost
nader. Derfor må alle prosesser være satt i 
system. ED 100 og ED 250 bidrar i betydelig 
grad til dette.

Pålitelig prosesstøtte
Prosesser og forhold i en bygning er like indiv-
iduelle som mennesker – noen ganger raske 
og travle, og andre ganger langsomme og 
stille. dormakaba leverer derfor tekniske 
løsninger som har evnen til å registrere 
bevegelse mønstre og tilpasse seg etter 
dette, for å gjøre prosessen mer effektiv.

Raske brukssykluser
I automatisk modus er automatikken optim-
ert for bruk med bevegelsessensorer. Om 
dørene må bevege seg hurtig, kreves Full 
kraft-oppgraderingskortet for å aktivere hele 
ytelsesområdet for den aktuelle automatik-
ken for å kunne øke den justerbare åpning-
shastigheten. Inne i bygninger påvirker 
 temperatursvingninger dørens oppførsel ved 
bruk. Her justerer IDC Initial Drive Control 

kraft parameterne dynamisk etter de rådende 
 værforholdene.

Fleksibel funksjon
Med Profesjonell-oppgraderingskortet kan du 
aktivere enten bare det aktive dørbladet eller 
begge dørbladene på et dobbeltdørsystem. 
Dermed bruker du bare så mye strøm som 
du faktisk behøver. Hvis dørene må stå åpne 
i mer enn 30 sekunder, eller det skulle være 
nødvendig å styre dem individuelt, kan du 
bruke Profesjonell-oppgraderingskortet for 
å øke den justerbare tiden som døren holdes 
åpen med inntil 180 sekunder, samtidig som 
flipflop-funksjonen gjør det mulig å åpne 
 dørbladene permanent og lukke dem igjen. 
Uansett hvor fleksibelt systemet ditt behøver 
å være, vil de integrerte funksjonene på opp-
graderingskortene hjelpe deg med å oppnå 
den funksjonaliteten du ønsker.

Standarder, bestemmelser, tilgjengelighetsdatoer og 
tilgjengelige funksjoner for automatikk og moduler 
kan variere fra land til land. Nødvendig og tilgjengelig 
utstyr kan derfor variere fra eksemplene som vises og 
angis i denne brosjyren.

For effektiv bruk
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1     Automatikk for ED 100 / ED 250 
Kompakt og kraftig enhet.

2     Profesjonelldeksel 
Stilrent Contur-design.

3     Brannvernoppgraderingskort 
For høyere sikkerhet i tilfelle brann.

5     ED ESR 
Integrert dørkoordinasjon.
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ED 100 og ED 250 

Hvis sikkerhet og brannvern  
er en del av virksomheten

Mennesker stoler på oss. Hvis mange menne
sker befinner seg i en bygning samtidig, er 
sikkerhet og funksjon kritiske faktorer.

En pålitelig del av systemet
Hver komponent må fungere optimalt for 
å sikre at systemet fungerer som det skal. 
Dører spiller en viktig rolle når det er snakk 
om å koordinere besøkendes adgang og 
 utgang, og for å sørge for at bygningen er 
 sikker. Ved normal bruk må dørene lukkes på 
en trygg måte og likevel være enkle å åpne 
hvis det skulle oppstå en alarm. Med ED 100 
og ED 250 leverer dormakaba løsninger som 
gjør bygninger sikrere.

En kraftig automatikk
Takket være vindbelastningsfunksjonen vil 
 systemet støtte døren gjennom lukkesyklusen. 
Når den justeres til automatisk modus, vil 
 automatikken gjenkjenne og kompensere for 
vindbelastninger opp til tillatt kraftgrense på 
150 N. I tillegg bidrar den elektroniske smekk-
låsen til å lukke døren ordentlig. Automatikken 

er også godt forberedt på eventuelle alarm-
situasjoner. Hvis du velger en løsning som 
 holder døren åpen, eller benytter Brannvern-
oppgraderings kortet som del av driftssystemet 
i bygningen, passer automatikken ideelt til bruk 
på nød utganger og rømningsveier.

En kombinasjon av funksjonalitet og design
Den mekaniske dørkoordinatoren ED ESR for 
dobbeltdører er vedlikeholdsfrie og sikrer at 
falsede dører lukkes i riktig rekkefølge. tillegg 
er alle komponentene skjult bak et deksel i  
dormakaba Contur-design med en høyde på 
bare 70 mm.

For branndører

Standarder, bestemmelser, tilgjengelighetsdatoer og tilgjengelige funksjoner for automatikk og moduler kan 
variere fra land til land. Nødvendig og tilgjengelig utstyr kan derfor variere fra eksemplene som vises og angis 
i denne brosjyren.
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1      Automatikk for ED 100 / ED 250 
Kompakt og kraftig enhet.

2      Professionaldeksel 
Stilrent Contur-design.

3      DCWoppgraderingskort 
Sentralstyrt kontrollsystem.

4      BRCradiosystem 
Enkel adgang med et trykk på en knapp.
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ED 100 og ED 250 

Pålitelig adgangskontroll  
for mange rom

Noen ganger er det behov for å vite hvem 
som befinner seg hvor i bygningen. I mange 
bygninger er derfor adgangskontroll til rom et 
grunnleggende krav til dørkontrollsystemer.

Pålitelig låsing er en tillitssak
Det er ulike årsaker til å låse rom og kontrol-
lere adgang. Uansett hva som er viktig for 
deg, stoler du på de installerte komponen-
tene. Derfor bruker dormakaba deler som 
passer til hverandre, for å sikre at hver løsning 
har alt som kreves av en totalleverandør.

Kontrollert sikkerhet
Med DCW-oppgraderingskortet kan du koble 
dormakaba-motorlåser direkte til 
DCW-grensesnittet. Takket være den enkle 
Plug&Play-installasjonen av dormakaba-mo-
torlåser er det nødvendig å koble til bare noen 
få kabler, mens nesten automatisk parame-
terisering sørger for sikker drift. I tillegg 
sørger vindbelastningsfunksjonen for at 
dørsystemet lukkes på en trygg måte. Hvis 
døren ikke fungerer som den skal, sender 
systemet dørsystemstatusen til sikker-
hetssystemene for bygningen, slik at sikker-
hetspersonalet kan undersøke den aktuelle 
situasjonen.

Trådløs dørstyring
Du kan også koble det toveis dormaka 
BRC-radiosystemet til slagdørsautomatik-
kene ED 100 og ED 250. Vi har levert et 
grensesnitt som gjør det enkelt å installere 
BRC R-radiomottakeren inne i automatikken. 
I tillegg til pålitelige firekanalers håndholdte 
BRC H-sendere leverer dormakaba også 
flate, trådløse BRC W-veggsendere og en 
innebygd sender for installasjon i trykknapper 
fra andre leverandører. Alle  komponentene 
i BRC- radiosystemet gir rask og enkel 
installasjon uten ekstra kabler. Bare trykk 
på knappen, så utfører automatikken den 
funksjonen du ønsker.

For adgangskontrollerte dører

Standarder, bestemmelser, tilgjengelighetsdatoer og tilgjengelige funksjoner for automatikk og moduler kan 
variere fra land til land. Nødvendig og tilgjengelig utstyr kan derfor variere fra eksemplene som vises og angis 
i denne brosjyren.
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