
ES 200 
Enkel og driftsikker 
automatikk for 
skyvedører



dormakaba ES 200

Alle besøkende ønsker å møtes av en entré 
hvor man føler seg velkommen, enten det er 
hos tannlegen, på flyplassen eller i en butikk. 
Ulike entréer stiller også ulike krav til skyve-
dørsautomatikk. Vi må ta hensyn til både 
sikker heten på en flyplass, bekvemmeligheten 
i en butikk og tryggheten på en arbeidsplass.

La oss gjøre det ...
Vi, hos dormakaba, har ivaretatt alle de ulike 
kravene til skyvedørsautomatikk, både når 
det gjelder bekvemmelighet, enkelhet og 
sikkerhet. Vår skyvedørsautomatikk ES 200 
har mange funksjoner i ett. Blant annet har 
den en motor som er nærmest lydløs i drift, 
og en elektronikk som automatisk styrer 
åpne- og lukkehastigheten på døren. 

 Automatikken er energibesparende, og 
programmeringsfunksjonene gjør den svært 
enkel å installere og vedlikeholde.

Og selvfølgelig overholder ES 200 kravene 
i dagens og morgendagens sikkerhets-
forskrifter og europeiske normer.

… eller skreddersy automatikken selv
Med ES 200 kan man skreddersy en skyve dørs-
automatikk etter sine egne funksjonskrav. De 
mekaniske komponentene er standardisert, 
og automatikken kan kombineres med ulike 
enheter. Med 39,7 millioner 

passasjerer i  løpet av 
2014 er flyplassen i 
München den nest mest 
trafikkerte i Tyskland.

Sikkert, behagelig 
og trygt



I tillegg til funksjoner i verdensklasse har vi 
også utviklet en form, Contur, som har vunnet 
den internasjonale designprisen Red Dot.

Produktegenskaper
• Svært lav lyd
• Enkel og behagelig å bruke
• Innebygde overvåkingssystemer sikrer funksjonen og 

varsler med alarm ved driftsproblem
• Programmering utføres enkelt direkte på styreenheten
• Programmeringsfunksjonene sparer tid med forenklet 

installasjon, konfigurasjon og vedlikehold av enheten
• Elektronikken styrer, via programmering, dørens åpne- 

og lukkehastighet

• Godkjent i samsvar med EN 16005
•  Finnes med løsning for 1-blads, 2-blads og 

 teleskopskyvedør
• Designet for panelvekter på 1 x 200 kg eller 2 x 160 kg 

og åpnings bredder på opptil 3 000 mm
• Powerdrive-motorsystem gir utmerket, dynamisk 

respons
• CONTUR-design, en elegant design som passer inn 

i de fleste miljøer



dormakaba Norge AS 
Postboks 195 Alnabru
0614 Oslo

Alfasetveien 1
0668 Oslo

T: +47 23 17 68 00

www.dormakaba.com 2
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