
ES 200 
Enkel och driftsäker 
automatik för 
skjutdörrar



dormakaba ES 200

En välkomnande entré är vad alla besökare 
vill mötas av, oavsett om det är hos tand
läkaren, på flygplatsen eller i en butik. Olika 
entréer ställer också olika krav på en skjut
dörrsautomatik. Säkerheten på en flygplats, 
bekvämligheten i en butik och tryggheten på 
en arbetsplats.

Låt oss göra det …
dormakaba har tagit fasta på de olika 
kraven som finns på en skjutdörrsautomatik, 
såväl för bekvämlighet, enkelhet samt 
säkerhet, och vidareutvecklat vår skjutdörrs
automatik ES200.

ES 200 har många funktioner i ett. Bland 
annat en motor som ger en nästintill ljudlös 

drift, en elektronik som automatiskt styr 
öppnings och stängningshastigheterna 
på dörren. Automatiken är energibe sparande 
och de nya programmeringsfunktionerna 
gör den mycket enkel att installera och 
under hålla. 

Givetvis klarar ES 200 de förekommande 
kraven inom säkerhetsföreskrifter och 
europeiska normer.

… Eller skräddarsy din  automatik själv
Med ES 200 kan man skräddarsy en skjut
dörrsautomatik för de egna funktionskraven. 
De mekaniska komponenterna är standardi
serade och automatiken kan kombineras med 
olika enheter.

Med 39,7 miljoner 
passagerare,  under 2014, 
är flygplatsen i München 
den näst mest trafikerade 
i Tyskland.

Säkert, bekvämt 
och tryggt



Förutom funktioner i världsklass så har vi 
även tagit fram en form, Contur, som har 
vunnit det internationella designpriset 
Red Dot.

Produktegenskaper
• Mycket lågt ljud
• Enkel och bekväm att använda
• Inbyggda övervaknings system säkerställer funktionen 

och larmar vid avbrott
• Programmering görs enkelt direkt på styrenheten
• Programmeringsfunktionerna sparar tid genom förenk

lad installation,  konfiguration, och underhåll av enheten
• Elektroniken styr, via programmering, dörrens öppn ings 

och stäng nings hastighet

• Godkänd enligt EN 16005
• Finns med lösning för 1flyglig, 2flyglig och teleskop

skjutdörr
• Designad för panelvikter på 1 x 200 kg eller 2 x 160 kg 

och öppningsbredder på upp till 3 000 mm
• Powerdrivemotorsystem för utmärkt, dynamisk respons
• Contur design, en elegant design som passar in i de flesta 

miljöer



dormakaba Sverige AB 
F O Petersons gata 28
421 31 Västra Frölunda
T: 01616 15 00
T: 031355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se
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