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Arbete med elektriska produkter ska utföras av 
behörig personal. 

1.1 Användningsområde
ED 100LE är konstruerad för öppning och 
stängning av slagdörrar i torra miljöer. 

Låt inte barn leka med ED 100LE eller utrustning 
som är tillkopplad automatiken.

(Exempel; fjärrkontroller, armbågskontakter m.m.)

1.2 Standards lagar och regler
Gällande version av Europanormer och Svenska 
lagar och standards skall följas.

1.3 Ansvarsbefrielse
ED 100LE skall användas till den funktion den är 
avsedd för. 
DORMA Sverige AB tar inte på sig något som helst 
ansvar för skada i förbindelse med oauktoriserad 
modifiering eller bruk av produkten.

1.4 Dokumentation
Denna dokumentation innehåller viktig 
information för en säker installation av produkten. 
Läs denna dokumentation noga före montering 
inkoppling och användning av ED 100LE.

Det är viktig för din personals säkerhet att de 
följer instruktionerna i denna dokumentation.
Fel installation av produkten kan leda till allvarlig 
skada. 

Användning av tillbehör justeringar och 
inkopplingar som inte är beskrivet i denna 
dokumentation kan leda till kortslutning med risk 
för elektriska stötar eller mekanisk skada.

Behåll denna dokumentation för senare bruk.

1.5 Generell information rörande installation av 
produkten.

ED 100LE skall vara i strömlöst läge när man gör 
installation utför service eller rengör produkten. 
Dra ut nätkabeln eller stäng av arbetsbrytaren.

�Säkra arbetsområdet från obehörigt folk.

�Vid installationen kan nedfallande verktyg eller 
delar från automatiken medföra skada

�Använd alltid, bäst anpassade infästningar för 
automatiken mot underlaget (Betong, trä, 
aluminium etc).

�Sörj för att vatten eller andra vätskor inte droppar 
på eller in i ED 100LE.

�Stick inte in metallföremål i öppningarna på 
täckkåpan eller gavlarna på ED 100LE. Risk för 
elektriska stötar.

�Efter installation av ED 100LE så skall 
automatiken och alla tillbehör testas för att 
säkerställa en korrekt funktion.

�Installationerna som är beskrivna i denna 
dokumentation är bara exempel. 
Monteringsunderlaget lokala avvikelser tillgängliga 
verktyg och andra orsaker kan göra att man måste 
använda andra lösningar.

1.6 Säkerhetsrisker

Automatiska dörrar kan medföra viss fara/ 
skaderisk. Beroende på dörrtyp, dörrmiljö, 
säkerhetsutrustning m.m. så kan klämrisk 
förekomma.

1.7 Elektriskt avfall och EE-direktivet
Inom EU så skall denna produkt inte kastas 
som hushållsavfall. 

Det skall lämnas som EE- avfall på ett 
godkänt mottagningsställe så att det kan 
återvinnas.

1. Säkerhetsinformation

Bakkant av dörr
Karm

Framkant av dörr

ED 100/250DORMA
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3. Tekniska data
Nödvändiga förutsättningar 
Temperaturområde -15 till +50° C
För användning i torra miljöer Relativ fuktighet max. 93%

ingen kondensering
Klassning IP 20
Nätspänning 230 V AC +/- 10%   50 Hz
Generella specifikationer
Mått (BxHxD) 685 x 70 x 130 mm
Vikt 12 kg
Strömförsörjning för externa tillbehör 24 V DC +/- 10%, 1.5 A                    
Öppningsvinkel Max. 110°
Tillslagskraft Justerbar 7°-0°
Öppethållandetid 0 - 30 sekunder
Öppethållandetid nyckelbrytare 0 - 30 sekunder
Åtgärd när dörren hindras i stängningsfasen Reversering / Dörrstängningsfunktion                   
Fördröjning för låsmekanism 0 - 1 sekund
Återkoppling från lås Motorlås
Motorjustering vid vindlaster Max styrka. 50N*
Stängningshastighet när automatiken är strömlös Justerbar med potentiometer
Åtdragningsfunktion för minimering av listtryck Justerbar styrka och vinkel

Integrerade funktioner
Push & Go Funktion På/Av (aktiveras när dörren öppnas mer än 4°)   
LED statuslampa Grön- automatiken har driftspänning

Röd - fel
Integrerad programväljare AV

AUTOMATIK
ÖPPEN
UTGÅNG (endast för 1-flygliga dörrar)

Programeringstablå med display Felmeddelande och inställningar
TMP – Temperature Management Program Säkerhet mot överbelastning
IDC – Initial Drive Control Optimering av dörrrörelsen
Räkneverk för antal öppningar 0 – 1,000,000
*150N med ”FullEnergy” uppgraderingskort

2. Förberedelse för installation
DORMA ED 100/250LE är en elektromekanisk 
slagdörrsautomatik som är avsedd för flera olika 
monteringsalternativ.

ED 100/250LE är avsedd för dörrbladsvikt upp till 
100/250 kg och dörrbladsbredd upp till 1100mm/ 
1400mm.

Automatiken kan installeras som tryckande 
montage med armsystem, eller som dragande 

montage med glidskenesystem. Automatiken kan 
monteras på branddörrar (enligt En1154). 

Undersök att automatiken är passande för den   
aktuella dörrmiljön innan installationen påbörjas.

Kontrollera speciellt vidstående parametrar då de     
har stor betydelse för en driftsäker funktion.

ED 100

100 kg

225 mm

700 mm

+/- 30 mm

1100 mm

60 mm

1100 mm

1,5 A

 Max dörrbladsvikt

 Max smygdjup med armsystem

 Min dörrbladsbredd

 Max smygdjup med   
 glidskenesystem

 Max dörrbladsbredd, armsystem

 Max höjd axelförlängare

 Max dörrbladsbredd       
 glidskenesystem

 Max strömförbrukning för tillbehör

Montering på branddörrar
ED 100/250LE slagdörrsautomatik kan monteras på en branddörr antingen med glidskenesystem på 
gångjärnssida eller med armsystem på anslagssidan. Stängningskraften har blivit optimerade för de olika 
monteringsalternativen för att uppfylla kraven i EN 1154. 

ED 250

250 kg

500 mm

700 mm

+/- 30 mm

1400 mm

90 mm

1250 mm

1,5 A

ED 100/250DORMA
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Ingångar
Storlek på kabel i inkopplingsplint Max 1.5 mm²
Potentialfri impulsgivare Invändig och utvändig (NO kontakt)
Spänningsimpuls (t.ex. porttelefon) 8-24 V AC/DC +10%
Nyckelkontakt NO kontakt
Säkerhetssensorer Gångsjärns- och anslagssida (NC kontakt)
Test signal för säkerhetssensorer Gångsjärns- och anslagssida                         
Avstängning av automatiken  (t.ex. från micro i lås) NC kontakt

Utgångar
Storlek på kabel i inkopplingsplint Max 1.5 mm²
Potentialfritt statusrelä Dörr öppen
med 3 valmöjligheter Dörr stängd

Strömförbrukning Max 120 (240) Watt
Stängningskraft enligt EN 1154 EN 2-4, (4-6) justerbar (ED100, Branddörrar från    

EN 3)
Max dörrbladvikt, med karmdjup upp tilll 225 (500) mm 100 (250) kg
Dörrbladsbredd 700 – 1100 (700 - 1400) mm
Öppningshastighet Max 27° / sekund *
Stängningshastighet Max 27° / sekund *
Axelförlängare 9mm, 20mm, 30mm, 60mm, (90 mm)
Smygdjup med glidskenesystem +/- 30 mm
Smygdjup med armsystem 0-225 mm (0-500mm)

* Öppnings och stängningshastigheten är ett samspel mellan hastighet och dörrbladsvikt.
Hastigheten reduceras vid tyngre dörrar. Detta görs för att inte överstiga maximal statisk öppnings- och    
stängningskraft i överensstämmelse med LowEnergy direktivet.
Med Full Energy tilläggskort: 

Felindikering
ED 100LE (250LE)

Max 50°/sekund ED100,  Max 60°/sekund ED250

 

Moment översikt

ED 100

Montering Gångjärnssida, glidskenesystem Anslagssida, armsystem

Min. Max. Min. Max.

Stängningskraft enligt EN 1154 EN 2 EN 4 EN 2 EN 4

Stängningskraft (manuell) [Nm] 13 34 13 37

Stängningskraft (Automatik) [Nm]* 20 FE: 150 / LE: 67 20 FE: 150 / LE: 67

Öppningskraft (manuell) [Nm] 30 50 35 55

Öppningskraft (Automatik) [Nm]* 20 FE: 150 / LE: 67 20 FE: 150 / LE: 67

ED 250

Montering Gångjärnssida, glidskenesystem Anslagssida, armsystem 

Min. Max. Min. Max.

Stängningskraft enligt EN 1154 EN 4 EN 6 EN 4 EN 6

Stängningskraft (manuell) [Nm] 26 65 26 70

Stängningskraft (Automatik) [Nm]* 20 FE: 150 / LE: 67 20 FE: 150 / LE: 67

Öppningskraft (manuell) [Nm] 55 85 60 90

Öppningskraft (Automatik) [Nm]* 20 FE: 150 / LE: 67 20 FE: 150 / LE: 67

FE

LE ”LowEnergy” standard automatik utan uppgraderingskort

* Momentet är tillgängligt så snart automatiken aktiveras 

Med ”FullEnergy” uppgraderingskort

ED 100/250DORMA
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Automatikens uppbyggnad
Automatikens uppbyggnad visar alla huvudkomponenter

Montering på branddörrar
ED 100/250LE slagdörrsautomatik kan monteras på en branddörr antingen med glidskenesystem på gångjärnssida 
eller med armsystem på anslagssidan. 
Stängningskraften har blivit optimerade för de olika monteringsalternativen för att uppfylla kraven i EN 1154. 

4. Uppbyggnad

1. Inkoppling nätspänning

2. Inkopplingsplintar

3. Motoraxel båda sidor

4. Drivenhet (motor/växellåda/stängningsfjäder)

5. Justering av stängningskraft

6. Styrkort

7. Transformator

9. Programmeringstablå med display

10. Integrerad programväljare (2 knappar)

11. * Glidskenesystem komplett

12. * Armsystem komplett

13. * Täckkåpa med gavlar

* Beställs separat

ED 100/250DORMA



ED 100LEDORMA

7

5. Tillbehör
Inkoppling av elektriska tillbehör
Förutom ett brett produktspektrum av DORMA tillbehör 
erbjuder andra producenter olika impulsgivare, 
elektromekaniska lås, säkerhetssensorer och andra 
tillbehör som är kompatibla med ED 100LE/250LE. 

DORMA kan inte garantera att utrustning som inte är 
godkänd av DORMA är kompatibla med ED 100/250.   
Används dessa ändå kan det medföra att vissa 
funktioner inte fungerar eller att automatiken inte 
fungerar korrekt.

Detta kan också medföra att automatiken eller/och 
tillbehör skadas.

Impulsgivare
�Radar, passiva eller aktiva, infraröda 

rörelsedetektorer
�Tryckknapp eller armbågskontakt

�Nyckelkontakt
�Sensorer

�Radio eller infraröd fjärrkontroll

�Passagesystem

�Porttelefonsystem

Minimikrav för tillbehör
Driftspänning från automatiken:

24 V DC +/- 10% 1,5 A

Impulslängd:
min. 200 ms

Potentialfri utgång 
(När det är tillkopplat intern impuls, extern 
impuls och nyckelbrytare) 

Spänningsimpuls (t.ex.portelefoner):
8-24 V AC/DC +/- 10%

Elektromekaniska lås
�Elektriska slutbleck

�Motorlås med kolvindikering
Motoriserad panikregel

Magnetlås

Motoriserad låsning utan kolvindikering kan inte alltid 
kopplas direkt till automatiken. Det kan ibland krävas 
ett mellanrelä för att få det att fungera.
För att uppnå en driftsäker funktion är det viktig att 
tillbehör uppfyller följande specifikation.

Minimikrav för elektromekaniska lås
Driftsspänning via automatiken:

24 V DC +/- 10% 1,5 A

Driftsspänning med extern strömförsörjning:
max 48 V AC/DC 

Belastning för relä till lås:
max 1 A

Elektriska slutbleck och motorlås bör vara konstruerade 
för kontinuerlig drift.

�

�

OBS!
Motorlås ska arbeta när det inte finns någon 
belastning på själva kolven. Detta betyder att 
funktionen ”Åtdragning av dörr”, 

 

"Ud" parametern måste därför sättas till 0 och signal 
från kolvläge kopplas in på "Återkoppling från lås" 
ingången. 

Elektriska slutbleck har inte återkoppling som 
bekräftar att slutblecket är öppet, så ett tidsinställd 
funktion ”Åtdragning av dörr” är att föredra.

När parametern "Ud" är justerad till värde >0, så är 
alltid "Åtdragning av dörr" aktiverat.

inte bör användas. 
(Funktionen "Åtdragning av dörr" drar först dörren in 
mot karmen innan dörren öppnas för att lätta på 
trycket som låskolven kan ha av tätningslisterna i 
dörren).

ED 100/250DORMA
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31 mm 22 mm

20 mm 51 mm 42 mm

30 mm 52 mm

DED 100LE

41 mm

61 mm

71 mm

B

50 mm

70 mm

80 mm

Standard (9 mm)

4
5

150
106

45

120 120 95

451155

B D

A C

120100

32

1
9

6
3

Ø 6,6

8

Överkant dörrblad

6. Installation glidskenesystem med kort axel till glidkloss (12,5 mm)

Max smygdjup ± 30 mm

Kabelingång 230V

Dörr utan fals

Överkant dörrblad

Axelförlängare ED 250LE

61 mm

60 mm 91 mm 82 mm 101 mm110 mm

ED 100/250DORMA



ED 100LEDORMA

9

A C

31 mm 22 mm

51 mm 42 mm

52 mm

D

54 mm

74 mm

84 mm

ED 100LE B

63 mm

83 mm

93 mm

20 mm

30 mm

Standard (9 mm)

45

32

4
5

150
106 120 120 95

451155

B D

A C

120100

3
2

6
3

Ø 6,6

Överkant dörrblad

Axelförlängare

7. Installation glidskenesystem med lång axel till glidkloss (25 mm)

Kabelingång 230V

Överkant dörrblad

Max smygdjup ± 30 mm

Överfalsad dörr

ED 250LE

61 mm

91 mm 82 mm 114 mm123 mm60 mm

ED 100/250DORMA
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20 mm

30 mm

A B C

51 mm19 mm 9 mm

71 mm39 mm 29 mm

81 mm49 mm 39 mm

D

42 mm

62 mm

72 mm

ED 100LE

Standard (9 mm)

Smygdjup ED 100LE  0 mm - 225 mm

45

4
5

150
10695

245

BD

C

120 100120120

50

32

6
3 A

3
3

Ø 6,6

Underkant av karm

8. Installation med armsystem

Kabelingång 230V

Underkant av karm

Axelförlängare ED 250LE

Smygdjup ED 250LE  0 mm - 500 mm

10

60 mm

90 mm

111 mm79 mm 69 mm

141 mm109 mm 99 mm

102 mm

132 mm
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5 mm 2,5 mm
5 mm 13 mm

1 / 2

2,5 mm
8 mm

1.
2.

5 mm
1

2

3

4

11

isolerad

9. Installationsanvisningar
Nödvändiga verktyg

Fäst montageplattan med för underlaget lämpliga 
skruvar.

Använd skruvar som passar i de försänkta hålen i 
montageplattan så att inte skruvskallarna tar i 
bakkant automatiken när den trycks tillbaka på 
montageplattan.

Lägg en distans under automatiken för att förhindra att 
inkopplingsenheten lossnar.

1. Tryck ut 230V pluggen.
2. Avlägsna automatiken från montageplattan.

(använd en skruvmejsel för att lyfta automatiken 
från montageplattan)

Lyft försiktigt upp automatiken från kartongen,
håll runt motorenheten.

Lossa de 8 fästskruvarna.

ED 100/250DORMA
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25 mm
12 mm

5 mm

1.

2.

L1 N

5

6

7

8

9a

12

Ta bort skyddsfolien från de värmeledande ytorna 
under transformatorn.

Den värmeledande folien måste hållas ren till dess  
automatiken är fastsatt på montageplattan.

1. Drag fast de 8 fästskruvarna ordentligt.

2. Plugga in 230V kopplingsplinten.

A  Montering av glidskenesystem 
(gångjärnssida)

Sätt ihop glidklossen med axeln (12,5 eller 25mm) och 
fäst den med låsringen.

Använd den korta axeln vid montage på dörr utan 
överfals.

Trä in automatiken över styrpinnarna på 
monteringsplattan.
För in 230V kabeln med kopplingsplinten genom 
öppningen i inkopplingskortet.

Tryck automatiken mot monteringsplattan tills du 
känner/hör att den kommer på plats i sin låsta position.

         OBS! Var försiktig så att inte 230V kabeln  
                  kommer i kläm.

Koppla driftspänningen 230V.

Arbete med elektriska inkopplingar skall utföras 
av behörig personal.

Koppla jordkabeln

ED 100/250DORMA
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9 mm 30 mm 60 mm

1   2   3   4   55

1   4   3   2   55

2,5 mm

DIN L

DIN R

5 mm
35 Nm

2.

1.

11a

10a

12a

13a

14a

13

Trä skruven genom monteringshålet i armen och skruva 
fast den till automatiken.

Drag åt skruven ordentligt (35 Nm).

Använd den medföljande skruven med påförd 
gängsäkring. Om skruven varit demonterad vid 
service så måste ny gängsäkring påföras, 
alternativt byt skruv till ny (se reservdelslistan). 

1. Fäst gavlarna till distanserna. 
2. Styr in båda delarna i kåpan till glidskenan. 
       Se till att delarna blir korrekt monterade enligt 

illustrationen.
Justera delarna så att gaveln ligger kant i kant med 
täckkåpan på båda sidor av glidskenan.

Tryck fast axelförlängaren i huvudarmen.

Fyrkanthålet i axelförlängaren MÅSTE ligga i linje 
med armen enligt illustrationen.

OBS! Innan montering av armen, drag åt 
fjäderkraften ca 4 varv (se bild 17 sid 15)
för att förhindra att armen monteras i fel vinkel

Fäst glidskenan med 2 skruvar genom de ovala hålen.

Montera täckkåpan över glidskenan. 

Placera de olika delarna i rätt ordningsföljd inne i 
glidskenan och fäst gavlarna. 

1 - Glidskena

2 - Låsklack för öppningsbegränsare

3 - Öppningsbegränsare i gummi
4 - Glidkloss

5 - Gavlar till glidskenan

Vänster (DIN L)

Höger (DIN R)

ED 100/250DORMA
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5 mm

A B

35 Nm

1.

2.
o90

SW 13 mm

5 mm

1.

2.

15a

9b

10b

11b

14

Inställning av valt armsystem (görs i strömlöst tillstånd)  

                                                                                                                           
1. Se till att driftsspänningen är bortkopplad.
2. Sätt byglingen i rätt läge, beroende på 

montagesätt.
(A) = Montering med glidskenesystem
(B) = Montering med armsystem

Stängningsbromsen kommer inte att fungera om 
byglingen står fel. Dörren kan stänga i för hög 
hastighet och IN 73 visas i displayen.

Justera armsystemet så att länkarmen står ut från 
dörrbladet. Börja med att dela armsystemet i leden.

1. Lossa låsmuttern på den gängade delen på 
länkarmen.

2. Justera längden på länkarmen genom att skruva 
den yttre delen av länkarmen till rätt längd. 

90° 

B Armsystem (Anslagssida)
Montera länkarmen (A) med skruv i de ovala hålen.

Montera huvudarmen (B) i cirka 8
, drag åt ordentligt (35Nm)

                                                               
Använd den medföljande skruven med påförd 
gängsäkring. Om skruven varit demonterad vid 
service så måste ny gängsäkring påföras, 
alternativt byt skruv till ny (se reservdelslistan). 

0° vinkel mot 
handtag/lås axelskruven 

1. Pressa kuldelen på länkarmen in i hålet på 
huvudarmen.

2. Säkra justeringsskruven på länkarmen med 
låsmuttern.

Fäst huvudarmen till glidskenan.
Drag åt skruven ordentligt.

ED 100/250DORMA
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Justering av stängningskraften
Vrid sexkantskruven medurs för att öka 
stängningskraften. 

Värdet i tabellen nedan är cirka värden baserat på 
smygdjup 0mm. Dessa värden visar antal helvarv som 
behövs för att nå de anvisade stängningskrafterna.

Minimum 10/14 helvarv är nödvändigt för att komma 
till min. stängningskraft. (Använd aldrig lägre 
stängningskraft än detta) Systemet kontrollerar denna 
justering under igångkörningsfasen.

          Värdena ska aldrig vara lägre än de som visas i       
          tabellen, värdena kan hellre vara högre
          (se utvidgad tabell på sid. 5)

Stängningskraften kan variera beroende på 
monteringsalternativ. Kontrollera gärna 
stängningskraften med en fjädervåg.

Justering av stängningshastighet i strömlöst tillstånd.

1.   Denna potentiometer j
  stängningshastigheten

         

usterar  

Om man inte justerar potentiometern rätt,    
         påverkar det inlärningen och funktionen på 
         automatiken, (man får då ”IN 73" meddelande 
         i displayen), om så, justera om potentiometern
         till dess att ”IN 73" inte syns vid bromstest.

17

18

15

2.1.

5 mm

18

17

EN2
13 Nm

EN3
18 Nm

EN4
26 Nm

ED 100 10 14 18

ED 250 -- -- 14

En5
37 Nm

En6
54 Nm

-- --

18 24

ED 100/250DORMA

OBS! 
Potentiometern går bara att vrida från cirka
klockan 16,00 till 02,00 

1.
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10. Inkopplingar på styrkortet
Ta lös de plintar som du ska koppla in kablar på från kretskortets urtag.

Koppla in kablarna från tillbehör till plintarna och tryck sedan fast dem på kretskortets urtag.

Maximal strömbelastning på terminal 1, 1G och 3 är tillsammans 1.5 A.

Längd på kablar får inte överstiga 30 met. när skärmad kabel med 0.8 mm  används.²
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Återkoppling från lås

Reläutgång till elektromekanisk lås
Max 48V AC/DC  1A
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< 3s Quit 
> 3s Reset

< 3s
> 3s

LEARN
> 8s

Fact-Setup

> 3s
PRG

< 3s Quit 
> 3s Reset

< 3s
> 3s

LEARN
> 8s

Fact-Setup

> 3s
PRG

Vänster DIN L

Höger DIN R

17

DORMA ED 100 är en elektromekanisk slagdörrsautomatik. 
Bara när motor/växellåda och elektronik fungerar tillsammans, 
kan dörren öppnas och stängas automatiskt. 
Elektronikstyrkortet kräver en del bestämda parametrar för att 
säkerställa bästa möjliga funktion och rörelse på dörrbladet. 
Styrkortet är utrustad med en programmeringstablå med 
display. Med hjälp av denna kan alla parametrarna som står i 
listan justeras.

Informationsdisplay
Displayen består av två segmenter. Dessa konfigureras under 
igångkörningen så att texten alltid visas rätt väg. Vänd 
samtidigt plastfolien med texten. 

Programmeringstablå
Alla inställningar görs med de fyra tryckknapparna.

Under igångkörningen när man ska konfigurera riktingen på 
displayen så gör det också att knapparna ställs till i rätt 
riktning.vändas.

11. Förklaring av informationsdisplay och programmeringstablå

Använd knapparna för att aktivera följande funktioner:

Nedre knapp
Justering av display och knappriktning efter en ström reset
Scrolla genom parametrar och felmeddelanden 
Minska parametervärden
Öppningsimpuls - Tryck på knappen i mindre än 3 sekunder
Starta inlärningscykel - Tryck på knappen i mer än 3 sekunder (Programväljare ”AV”)
Återställning av fabriksinställningar  - Tryck på knappen i mer än 8 sekunder (Programväljare ”AV”)                   
(Ny igångkörning krävs) 

Övre knapp
Scrolla genom parametrar och felmeddelanden
Öka parametervärden

Höger knapp
Avläsning av felmeddelanden - Tryck på knappen i mindre än 3 sekunder
Öppna parametermenyn - Tryck på knappen i mer än 3 sekunder
Öppnar för att ändra värdet på vald parameter

Lagra det ändrade värdet på vald parameter      OBS! Man måste alltid bekräfta värdet, 

Vänster knapp             även om det står rätt värde i displayen!
Avbryta justering av parameter
Gå ut ur parametermenyn

Höger och vänster knapp samtidig
Reset av felmeddelande - Tryck på knapparna i mer än 3 sekunder

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

AV
Sätt båda brytarna i läge "0".

AUTOMATIK
Sätt den främre brytaren i läge "0",

och den andra i läge  "I".

ÖPPEN
Sätt den främre brytaren i läge "0",

och den andra i läge "II".

UTGÅNG
Sätt den främre brytaren i läge "I",

och den andra i läge "I".

PROGRAMVÄLJARE

AV Dörren öppnas automatiskt när ingången 
"Nyckelkontakt" aktiveras och stänger när den 
inställda  öppethållandetiden för nyckelkontakt löpt 
ut.

AUTOMATIK Dörren öppnas automatiskt när en av 
impulsingångarna aktiveras och stänger när den 
inställda öppethållandetiden löpt ut.

ÖPPEN Dörren öppnas automatiskt och blir stående öppen 
tills en annan funktion väljs.

UTGÅNG Dörren öppnas automatisktnär inre impulsingång 
eller Nyckelkontakt aktiveras, yttre impulsingång
bortkopplad. Dörren stänger när den inställda 
öppethållandetiden löpt ut.

ED 100/250DORMA

Vänd vid behov textplattan 

runt knapparna, så att text 

kommer rätt.
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Display Område Enhet
FET stil = fabriksinställning

Förklaring

0 till 1 0 Karm/vägg montage på gångjärnssida med 
glidskenesystem, dragande.

1 Karm/vägg montage på anslagsida med armsystem, 
tryckande.

ED 100: -3 till 30 
ED 250: -3 till 50  

0 Smygdjupet anges i steg om 10 mm. Mät 
smygdjupet när automatiken är monterad.

ED 100:  7 till 11
ED 250:  7 till 14

10 Överfalsen är inkluderad i dörrbladsbredden. 
Dörrbladsbredden anges i steg om 100 mm.

Parameter

Monterings 
alternativ

Smygdjup

Dörrblads-
bredd

Konfigurering

När man lämnar konfigureringsläget, visar displayen ett litet 
roterande "o" och "O".

OBS! Om någon av de 3 parametrarna ändras senare så 
måste man göra en ny inlärning.

Start inlärning

Ändring av parametrar
1. Öppna parameter menyn med knapp Tryck och håll ned knappen i mer än 3 sek.

2. Välj önskad parameter med knapp eller

3. Visa aktuell parameters värde med knapp

4. Välj det värde som ska ändras med knapp = visat värde blinkar

5. Justera valt värde med knapp eller

6. Lagra det nya värdet med knapp

7. Tillbaka till parameter menyn med knapp

8. Välj nästa parameter med knapp eller

Innan man börjar igångkörningen så måste automatiken vara helt färdiginstallerad och dörren ska vara stängd.

Tryck på strömbrytaren: Displayen visar en rad symboler som indikerer den gällande statusen.

DisplayFörklaring

Systemet blir kontrollerat.

Två streck som rör sig i mitten av displayen visar att styrkortet 
väntar på interna signaler 
(max 1 sekund).

Två streck som rör sig upp och ned visar att det nu är möjligt 
att vända text i displayen rätt. Görs detta fel, visas texten upp 
och ned.

Information om automatiken "vandrar" genom displayen. ED 100 och gällande software version.
(exemplet ovan visar: ED 100 med software version V 1.80)

Vad ska göras

Tryck på den nedre knappen.

(det är nödvändigt att göra 

detta vid första igångkörningen)

Första igångkörning (görs innan man kör inlärningscykeln)

Ett litet roterande "o" och ett "P" visar att systemet kräver 
inställning av flera parametrar. (Bara vid första igångkörning 
eller efter att man har gått tillbaka till fabriksinställningar).

Följande parametrar måste 
ställas in: Monteringsalternativ
    , smygdjup       och 
dörrbladsbredd

ED 100/250DORMA

OBS! 
Även om det står rätt värde i dessa parametrar 
MÅSTE man bekräfta värdet för att komma 
vidare till inlärningen.

< 3s Quit 
> 3s Reset

< 3s
> 3s

LEARN
> 8s

Fact-Setup

> 3s
PRG

Vänd vid behov textplattan 
runt knapparna, så att text 
kommer rätt.
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Dörren måste vara stängd och programväljarknapparna ska stå i läge AV innan man startar inlärningscykeln.

Mekaniska inställningar enligt fig. 16-19 på sid 14-15 måste vara gjorda, och följande 3 parametrar måste vara 
inställda innan man kör inlärningscykeln :

”AS” Monteringsalternativ (armsystem eller glidskenesystem), ”rd” smygdjup och ”rb” dörrbladsbredd  
 (Se sidan 18). 

 OBS! Man får INTE röra dörren under inlärningscykeln, automatiken kommer annars att misslyckas med att                              
 programmera in rätt parametrar och ändlägen. 

Säkerhetssensorer och impulsgivare bör ej vara inkopplade under inlärningscykeln för att säkra att inlärningen inte 
störs. Rörelseområdet för dörren bör hållas helt fritt under tiden inlärningen pågår.

DisplayFörklaring
Ett litet roterande "o" och "O" indikerar att inlärning 
krävs.

Dörren öppnas och gör flera rörelsecykler och displayen visar en sekvens med siffror och bokstäver.

Man får INTE störa denna inlärningscykel.

Dörren gör flera rörelsecykler och displayen visar en sekvens med siffror och bokstäver.

Man får INTE störa denna inlärningscykel.

Dörren stannar i en öppningsvinkel på ca 70° och 
väntar på att önskad öppningsvinkel ska 
programmeras. OBS! Maximalt 110 graders 
öppningsvinkel.

Vad man ska göra
Tryck och håll in den nedre 
knappen  i 4 sekunder, 

(inte mer eller mindre)

Öppna dörren till önskad  
öppningsvinkel och gör ett  
snabbt tryck på den nedre 
knappen .

Inlärningscykel

Om styrkan på stängningkraften inte är justerad 
tillräckligt, kommer displayen visa ett litet roterande  
"o" och "F".

Inlärningscykeln är nu klar.

Tryck av strömbrytaren,öka 
styrkan på stängningskraften 
och kör inlärningscykeln på 
nytt.

OBS! Om dörren inte öppnar efter inlärningen, kontrollera 
att säkerhetssensorerna är korrekt förbikopplade.

Se sid 16, kopplingspunkt (bygling 15 till 3 och 11 till 3).

Signal från säkerhetssensorerna 
visas med två punkter på 
displayen på styrkortet.

Punkterna lyser om 
sensoringångarna inte är byglade.

12. Inställningar
Automatiken är klar för drift med standard parameter-
inställning efter det att en lyckad inlärningscykel är 
fullbordad. Nu är det möjligt att aktivera utvidgade 
funktioner. 

Man bör justera dessa parametrar enligt 
slutanvändarens önskemål i samband med 
igångkörningen av automatiken.

ED 100/250DORMA

Fabriks-reset av automatiken
Ställ båda programväljarknapparna i läge AV och slå av 
strömmen. Håll in nedre knappen och slå på strömmen, 
fortsätt håll in knappen till dess man läst ”FACT-SETUP”
i displayen, släpp sedan. Återställningen är klar.

Första öppningscykeln efter inlärningen är också en del i igångkörningen. 
Tryck snabbt en gång på nedre knappen för att ge en öppningsimpuls. Dörren öppnas i krypfart, efter 5 sek stänger 
dörren, och då testas bromskretsen (man ser att dörren rycker till lite vid c:a 

Om ” " syns i displayen, stäng av strömmen, justera om potentiometern och gör ny öppningscykel. Man måste 
få godkänd test av bromskrets innan man går vidare med ytterligare inställningar

 OBS! Man får INTE röra dörren under test av bromskretsen, utan den MÅSTE göras korrekt för att  
 automatiken skall fungera.

30°). därefter stängs dörren.

IN 73
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Parameter Display Område Enhet
Fet stil=

Fabriksinställning

Förklaring

Monteringssätt

0 - 1

0

1

Smygdjup ED 100/250 

-3 - 30 (50) 0

Dörrbladsbredd ED 100/250  

7 - 11  (14) 10

Dörrtyp

0 - 4

     

Dubbeldörr utan överfals (aktiv dörr) båda dörrarna öppna samtidigt.

Dubbeldörr utan överfals (den passiva dörren) båda dörrarna öppna samtidigt.

Rörelsepaametrar och funktioner

Öppnings-
hastighet

ED 100/250: 
8 -25  (60)

(I Low-Energy 
läge är max 

hastighet

25°/sek.)

Grader / 
Sekund

25

Stängnings-
Hastighet 25

Öppethållandetid

0 - 30 
(standard

inställning i Low-
Energy läge=

min. 5 sek.)

Sekunder

5

nyckelkontakt
0 - 30 Sekunder

10

0

1

2

3

4

Montering på karm/vägg på gångjärnssida med glidskenesystem, dragande montage.

Montering på karm/vägg på anslagssidan med armsystem, tryckande montage.

Smygdjup anges i steg om 10 mm. Mät smygdjupet när automatiken är monterad.

Dörrbladsbredden anges i steg om 100 mm.
Överfalsen är inräknad i dörrbladsbredden. 

En-flyglig dörr

 Tvåflyglig dörr Aktiv dörr

 Tvåflyglig dörr Passiv dörr

Öppningshastigheten i läge ”Automatik” 
Hastigheten kan justeras med denna parameter. En intern övervakning kontrollerar att 
den valda parametern kan användas. Om det valda värdet överstiger tillåtet värde, 
så blinkar det valda värdet och värdet som gäller i displayen. 
Med ”Full Energy” tilläggskort får man max öppningshastighet på ED 100  = 50°/sek.
och ED 250 60°/ sek.

Stängningshastigheten i läge ”Automatik” 
Hastigheten kan justeras med denna parameter. En intern övervakning kontrollerar att 
den valda parametern kan användas. Om det valda värdet överstiger tillåtet värde, 
så blinkar det valda värdet och värdet som gäller i displayen. 
Med ”Full Energy” tilläggskort får man max öppningshastighet på ED 100  = 50°/sek.
och ED 250 60°/ sek.

Grader / 
Sekund

ED 100/250: 
8 -25  (60)
(I Low-Energy 
läge är max 

hastighet

25°/sek.)

Justera öppethållandetiden så att användaren av dörren har tillräckligt med tid att
passera.  Öppethållandetiden börjar räknas så fort slutning på impulsingångarna faller: 
(intern och extern impuls, säkerhetssensor, Push & Go). Om impuls ges på nytt innan 
öppethållandetiden gått ut, börjar tiden räknas på nytt. Minimum öppethållandetid är 
5 sekunder i Low-Energy läge. 

Öppethållandetid för impuls från nyckelbrytare kan justeras separat. 

Öppethållandetiden startar när dörren kommer till öppet läge efter impuls på 
nyckelbrytaringången.  

Öppethållandetid
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60 - 99

99 = urkopplad

Grader

80

0 -  6

0 - 1

0 - 40 100 ms

1

0 - 9 0

2 - 15 10 N

60 (150)

0

1

2

3

4

5

6

0

1

Parameter Display Område Enhet
Fet stil=

Fabriksinställning

Förklaring

Väggeliminering 

på gångjärnssida,

 (vid användning 

av säkerhets-
sensorer) 

Test av 
säkerhetssensorer

Startimpuls från 
säkerhetssensor 

på anslagssidan 

Fördröjd startimp.

i förbindelse med 
elektromekaniskt
 lås.

Den statiska kraften när framkanten av dörren möter ett hinder kan justeras med denna 
parameter. En intern övervakning kontrollerar om det valda värdet är lämplig. Om 
inställningen överstiger det tillåtna värdet så kommer det inställda och det passande 
värdet växla i displayen. För att få vindlastfunktionen krävs FE-tilläggskort, vilket ger 
max 150N självreglerande statisk kraft. Parameter      måste då sättas till ”0" (aut-läge) 

Den statiska kraften när framkanten av dörren möter ett hinder kan justeras med denna 
parameter. En intern övervakning kontrollerar om det valda värdet är lämplig. Om 
inställningen överstiger det tillåtna värdet så kommer det inställda och det passande 
värdet växla i displayen. För att få vindlastfunktionen krävs FE-tilläggskort, vilket ger 
max 150N självreglerande statisk kraft. Parameter      måste då sättas till ”0" (aut-läge) 

Statisk kraft i 
stängningsriktning
Motorjustering 
vid tryck-
skillnader

Statisk kraft i 
öppningsriktning
Motorjustering
vid tryck-
skillnader

10 N

60 (150)
2 - 15 

Åtdragningskraft
som används för 
att dra dörren mot 
karmen innan 
öppning

Tiden automatiken drar dörrbladet mot karmen ställs med ”fördröjd start i förbindelse 
med elektromekaniskt lås”. Avsikten med att dra till dörrbladet mot karm innan 
öppning är att avlasta det eventuella tryck som ligger på lås/elslutbleck från 
tätningslister m.m. så att lås/elslutbleck klarar av att låsa upp innan automatiken
 startar. Dragkraften bör ställas så lågt som möjligt då dragkraften belastar armfästen.

Fördröjningen startar så fort automatiken aktiveras via impuls. Dörren öppnas efter att
 den inställda tiden löpt ut. Om man valt parameter "0" och ingången för återkoppling 
från lås är "sluten" så kommer inte automatiken att köra "åtdragning av dörr". 
Varje steg ger 0,1 sek förändring.

Styrkortet ignorerar startsignal från säkerhetssensorn när dörren är stängd. 

Styrkortet accepterar startsignal från säkerhetssensorn när dörren är stängd.. 

Sensortest på gångjärnssidan & anslagssidan – nivå: aktiv låg 

Sensortest på gångjärnssidan – nivå: aktiv hög 

Sensortest på anslagssidan – nivå: aktiv hög 

Sensortest på gångjärnssidan & anslagssidan – nivå: aktiv hög 

Sensortest på gångjärnssidan – nivå: aktiv låg 

Sensortest på anslagssidan – nivå: aktiv låg 

Testfunktion avstängd: Säkerhetssensorerna testas inte. Test av sensorer krävs om man 
använder IRS-3 säkerhetssensorer och vill uppfylla DIN 18650 normen, och då måste 
en av parameterarna 1 till 6 väljas. Testnivån (aktiv på, hög eller låg) är beroende av 
sensoren, och själva säkerhetssensorn måste justeras identiskt.

När dörrbladet når den inställda vinkeln så bryts signalen bort från säkerhetssensoren 
på gångjärnssidan. Eliminering av vägg är nödvändig när dörrbladet ska öppna mot
 hinder, en vägg t.ex. Ju tidigare säkerhetssensorn känner av hindret, desto mindre 
värde anges.
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0 - 9 0

2 - 10
Grader

3

0 - 9 0 = AV

1 = På

Push & Go 0 - 1

0 - 2

0 - 1 0

0 - 1

0 - 1

0 - 3

0

1

2

1

0

1

0

1

0

1

2

3

Parameter Display Område Enhet
Fet stil=

Fabriksinställning

Förklaring

Tillslag

Tillslagsvinkel

Extra hållkraft

Typ av 
Programväljare

Intern 
programväljare 
fördröjd 
funktion

 Det elektriska tillslaget är konstruerat för att övervinna kraften i listtrycket och fall-
kolven i elektromekaniska lås. Börja med att ställa värdet lågt och öka steg för steg till
 rätt nivå för att minimera skador på dörrmiljön. Innan man aktiverar denna funktion 
bör man kontrollera att dörren, infästningen av automatiken och armsystemet tål dessa 
krafter. Fungerar även när .Power Assist funktionen är aktiverad

Vinkeln för tillslagseffekten, anger från vilken öppningsvinkel  som det elektriska
tillslaget ska aktiveras. 
OBS! när automatiken väl har startat tillslaget finns ingen
hinderreversering. Se till att tillslagsfunktionen inte startar förrän dörrbladet har 
kommit innanför karmen. detta med tanke på klämrisken.

”Extra hållkraft” är aktiv efter tillslaget och är till för att hålla dörren stängd – även om   
  vind/tryckskillnader pressar på dörren.
”Extra hållkraft” (parameter FH) är justerbar från 0 (AV) till 9 (max). LE = max 60Nm, med 
”Full Energy” tilläggskort 150Nm. För att aktivera denna funktion så sätts parametern 
         till 0.

När Push & Go är aktiverat så kommer dörren att öppnas med automatikens hjälp så 
fort dörrbladet manuellt öppnas mer än 4° från stängt läge. För att aktivera denna 
funktion så sätts parametern         till 0.

Intern programväljare är i bruk. 

En extern programväljare är inkopplad till styrkortet, eller så har man har byglat 
automatiken till läge ”AUTO”. Programväljarknapparna på sidan av automatiken 
kopplas nu bort.

En extern DCW programväljare är inkopplad till styrkortet. Den interna programväljaren

 måste kopplas bort.

Automatiken ställer sig direkt i vald position så fort positionen på programväljaren har 
blivit ändrad. 

Efter att positionen på programväjaren har blivit ändrad så ställer sig automatiken i 
den valda positionen först efter ca 10 sekunders fördröjning. Detta är önskvärt om 
man vill passera dörren efter impuls från standard impulsgivare efter ändring av 
position på programväljaren.

Funktion på 
reläutgång för lås

Funktion på 
statusrelä

Låset låser alltid när dörren kommer till "stängt" läge. 

Låset låser inte när dörren kommer till "stängt" läge, när programväljare är ställd i läge 
”AUTO”. Med denna lösning får man en snabbare öppning av dörren när dörren är 
utrustad med elektromekaniskt lås. De typer av eslutbleck som används bör vara 
konstruerade för konstant bruk, annars finns risk för att de skadas.

Statusrelä ej aktivt. 

Statusrelä växlar så fort dörrbladet har kommit till "stängt” läge. 

Statusrelä växlar så fort dörrbladet har kommit till  "öppet” läge. 

Fel: Alla felmeddelanden som visas i displayen på styrkortet kommer också få status-
reläet till att växla. 

0 = AV

1 = På
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Programering typ 
av funktion på
DCW

Kräver DCW tilläggskort - Denna funktion används inte i Sverige

Kräver DCW tilläggskort - Denna funktion används inte i Sverige
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0 - 99 10.000 
öppningar

0 -  1

0 - 1

1 - 2

0 - 110 Grader

0 - 1

PowerAssist 1 - 5 Grader

3

PowerAssist 0 - 10 0

0

1

0

1

1

2

0

1

Parameter Display Område Enhet
Fet stil=

Fabriksinställning

Förklaring

Räkneverk

Reset av logglistan 
gällande fel

Reset av  
räkneverk/tid-
räknare

Nivå av 
fabriksinställning

Öppningsvinkel 

Manuellt/ 

Automatikläge

Antal öppningar, visas i steg om 10.000 öppningar. T.ex.: Displayen visar 4 = 40,000 
öppningar, displayen visar 53 = 530,000 öppningar. Man kan avläsa det exakta antalet 
öppningar med hjälp av DORMA handterminal. 

Ingen funktion

Felloggen töms. Parametern blir automatiskt satt till 0. 

Ingen funktion

Räkneverket för service (antal cykler & tid)  är satt till värde 200,000 öppningar och 6 
månader. För att ändra detta värde så måste man använda DORMA prog.-terminal. 
(se också funktionen till Service-LED-lampan) 

Normal fabriksinställning. 

Aktivering av utvidgad fabriksinställning (tar även bort info från inmatade 
uppgraderingskort) 

Här visas automatikens öppningsvinkel som har blivit programmerad under 
inlärningen. Denna parameter kan bara ändras genom en ny inlärning. Beroende på 
montagesätt och toleranser så kan detta värde avvika något från den verkliga 

Manuellt läge används när dörren oftast används manuellt. Om dörren hindras när den 
är på väg att stängas så kommer dörren stanna i den positionen som dörrbladet hindras.

Automatik läge används när dörren oftast öppnas automatiskt och impulsgivare är 
installerade. Om dörren hindras när den är på väg att stängas, så kommer dörren att 
reversera och gå till öppet läge igen, efter öppethållandetiden löpt ut gör dörren nytt 
försök att stänga.
Parametern MÅSTE vara i detta värde om Push & Go         ska kunna aktiveras.

startvinkel

kraftinställning

Justering av öppningsvinkeln var Power Assist börjar hjälpa till.

Justering av kraften till Power Assist funktionen. Högre värde betyder att dörren blir 
lättare att öppna manuellt. OBS! Vid värde 0 deaktiveras funktionen. 
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0 - 3

30 - 180 sek.

0 - 2

5 - 20 10°

0 - 80
0...35...80 

mm

0 -  1

0 - 1

0 - 1

0 - 30 0...30°

+5 - -5 3

0

1

2

3

0

1

1

0

1

0

Parameter Display Område Enhet
Fet stil=

Fabriksinställning

Förklaring

Uppgraderingskort
Fire Protection

Uppgraderingskort
Full Energy

Uppgraderingskort
Professional

Uppgraderingskort
HC Toalett

Uppgraderingskort
DCW funktioner

Används inte i Sverige

Används inte i Sverige

Används inte i Sverige

0 - 2 0

1

2

Inget kort installerat

Uppgraderingskort installerat

Funktion aktiverat

Inget kort installerat

Uppgraderingskort installerat

Funktion aktiverat

Ett uppgraderingskort borttagits inga funktioner hittas.

Används inte i SverigeKonfiguration 
av COM1 port

Dörrtjocklek Ställ in dörrtjockleken  i millimeter.

Öppningsbroms 
när dörren 
öppnas 
manuellt

Ställ in vinkel varifrån man önskar att öppningsbromsen ska börja verka vid manuell 
användning. Det inställda värdet räknas från inlärd öppningsvinkel. 
Exempel: Öppningsvinkel:    90°

Öppningsbroms parameter (bc):10° 
=  Öppningsbroms startar vid    80°

Här kan man justera vinkeln som det aktiva dörrbladet ska ha kommit till innan det passiva 
dörrbladet startar.

Koordineringsvink
el för 2-flygliga 
dörrar

Om bygeln bryts upp på 4 4a stängs automatiken av helt

Om bygeln sluts på 4 4a stängs automatiken av helt

Funktion på plint 
4-4a

Funktion på 
nyckelkontakts-
ingång 3-35

Funktion på Fire 
Protection kortet 

Om slutning ges på 3-35 (nyckelkontakt) öppnar dörren

Vid uppbrytning av 3-35 (nyckelkontakt) öppnar dörren

Används inte i Sverige

Finjustering vid 
pivågångjärn

Gångjärnets placering bestämmer axelns vridningsvinkel. Även om detta bara har liten 
effekt, kan man justera för att öka noggranheten i fall med extrema gångjärn för att 
reducera felmarginaler i axelvridningen
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DORMA automatiker är konstruerade för hög 
säkerhetsstandard och tillfredsställer alla tekniska krav 
och regler. Automatiken övervakar interna funktioner 
samt externa säkerhetsfunktioner som är tillkopplade.
När automatiken används kan olika händelser leda till 
felmeddelande. Automatiken försöker hitta orsaken till 
detta och beroende på hur allvarligt felet är kan 
automatiken ge allt från ett felmeddelande till att stänga 
av sig helt (nödfunktionsläge). Om automatiken går till 
nödfunktionsläget så kommer den att fungera som en 
dörrstängare. Man kan då fortsätta använda dörren 
manuellt.
Information "In" samt felmeddelande "E0"… "E9" visas i 
displayen på styrkortet, och varning ges av den röda 
LED-lampan vid sidan av strömbrytaren. LED-lampan 
visar en blinkande kod som man kan avläsa i felkods-
tabellen.
Felmeddelanden "E0" … "E9" lagras i felloggen och kan 
avläsas i displayen eller med hjälp av en DORMA 
programmeringsterminal. Det sista felmeddelandet blir 
alltid lagrat som fel E0. Så fort ett annat fel uppstår 
eller efter det att ett fel kvitterats så flyttas felet till E1. 
Det lagras max 9 fel i minnet i automatiken (E1 – E9). 
Om samma fel uppstår flera gånger efter varandra, så 
lagras inte detta som flera fel.
Tryck ett kort tryck på     för att läsa igenom 
felmeddelanden E0 ... E9.

Hantera "In" informationen
Informationen som är tillgänglig är designad för att öka 
servicevänligheten på automatiken.

Exempel:
In08 -> Nödstoppingången har blivit aktiverad och 

automatiken kan inte fungera i "Automatik" 
läget.

In01 -> Systemet är blockerat men automatiken kan 
fortsätta att användas.

Om ett informationsmeddelande uppstår ett flertal 
gånger, kan detta till slut leda till ett felmeddelande. 

Hantera felmeddelande "E0" … "E9"
Felmeddelande indikerar hårdvarufel. Fel montering 
eller manuell bruk av automatiken samtidigt som 
automatiken utför säkerhetstester kan leda till fel-
meddelanden som gör att automatiken går ned i 
nödfunktionsläge. Reset av felmeddelande kan göras på 
följande sätt:
1. Vrid programväljaren till AV och tillbaka till 

Automatik eller tryck på Resetknappen på 
styrkortet om täckkåpan är demonterad.

2. Spänningsreset. Vrid av strömbrytaren och vänta i 
tio sekunder innan man slår på strömmen igen.

Ta reda på orsaken till felmeddelandet och åtgärda detta 
innan kvittens/borttagande av felmeddelandet. Tabellen 
är tänkt som hjälpmedel för att ge en förklaring till 
felmeddelandet.

13. Felsökning

Fel Möjlig orsak Åtgärd
Dörren öppnas inte automatiskt efter 
impuls. 

Kontrollera den gröna LED-lampan. 
Om den göna LED-lampan inte lyser 
så kan det vara problem med 
strömförsörjningen.

Strömbrytaren måste stå i läge PÅ. 

Kontrollera att nätkabeln är 
inkopplad.

Om automatiken har ström, men om 
det inte finns 24 V DC ut från 
automatiken, måste transformatorn 
bytas.

Kontrollera om den röda LED-lampan 
vid sidan av programväljaren blinkar, 
om så, varnar styrkortet om ett fel, 
och automatiken går ned i 
nödfunktionsläge.

Följ felsökningsproceduren enligt  
listan: Information och fel-
meddelanden. 

Programväljaren är ställd i läge AV 
eller UTGÅNG. 

Sätt programväljaren i läge 
AUTOMATIK eller ÖPPEN. 

Dörren öppnar inte p.g.a. att 
säkerhetssensoren på gångjärnssidan 
är påverkad. 

Signal från säkerhetssensoren visas 
med två punkter på              
displayen på styrkortet.                
Punkterna lyser om                
sensorn känner av ett hinder. 
Kontrollera kablage till och 
inkoppling av sensorn för korrekt 
funktion. 

Under installation: Det går väldigt 
tungt att öppna dörren manuellt och 
dörren stänger med hög hastighet. 

Bygeln på bromskretsen är 
felplacerad. 

Bygeln måste placeras riktigt 
beroende av vilket slag av  
armsystem som används.
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In 09 ingen Signalfel från Uppgraderingskortet
Det installerade Uppgraderingskortet har 
tagits bort eller om det är två 
Uppgraderingskort installerade, så har kortet 
som blev installerat först (Container Module) 
inte satts i igen.

Uppgraderingskortet som blivit installerat måste 
sitta i styrkortet permanent. Om det är flera 
Uppgraderingskort som installerats, så blir det 
första kortet en ”Containermodul”. Efter det att 
andra Uppgraderingskort blivit installerade så 
måste ”Containermoduen” sättas tillbaka. 
(Se även egen manual för Uppgraderingskorten)

In 09 ingen

In 11 Röd Branduppställningsfunktionen via tilläggskort

Fel i tillägsskortet för branduppställning

Denna funktion används inte i Sverige
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14. Informations- och felmeddelande

In 01 ingen Kontrollera rörelsen på dörren när automatiken 
är strömlös och ta bort eventuella orsaker till att 
dörren inte går lätt. (tröga gångjärn, fallkolv, 
tätninslister m.m.)

Om automatiken körs en längre tid i en 
dörrmiljö som går trögt så kan detta skada 
automatiken. 

Personer som använder dörren kan vara orsaken 
till detta felmeddelande, medvetet eller 
omedvetet kan de hindra dörrens rörelse. Detta 
kan åtgärdas med att montera säkerhetssensorer 
och/eller anpassa öppningshastigheten så att 
dörren hinner öppna helt innan personen 
kommer fram till dörren.

In 03 ingen Temperature Management Program
TMP är konstruerat för att förhindra 
överhettning av automatiken. Programmet 
reagerar på överbelastning av automatiken och 
kan göra följande förändringar;
Det kan begränsa styrkan om den maximala 
belastningen är överskriden, öka öppet-
hållandetiden eller aktivera den integrerade 
kylfläkten om automatiken används intensivt.

Hinder
Dörren har stoppats av ett hinder och 
motordriften har slagits av.

Kontrollera och öka om det är nödvändigt 
avledningen av värmen. Undvik direkt solljus.. 
Kontrollera att det är tillräckligt med utrymme 
mellan automatiken och eventuella 
Varmluftsridåer eller likvärdigt. 

Kontrollera att skyddsfolien är borttagen från 
den värmeavledande folien. 
(se bild 3 på sidan 12). 

In 08 ingen Avstängning av automatiken 
Ingång 4/4a är öppen. Automatiken går 
automatiskt ned till “Nödläge“ och dörren kan 
endast användas manuellt. 

En nödstoppsknapp, microbrytare från låset 
(kolvläge ute) eller någon annan säkerhets-
funktion, alt. bygling på denna ingång har slutat 
fungera. Kontrollera inkopplingar på plint 4/4a 
och gör sedan en reset av funktionen. 
Automatiken är klar för användning omedelbart. 
Alternativt kan bandkabeln vara trasig eller 
kontakterna till den kommit ur läge.

Display LED 
indikation

Förklaring / orsak Åtgärd

In 23 ingen Låst dörrsignal
Automatiken har gått mot låst dörr. Dörren 
kan inte öppnas. 

Detta meddelande är p.g.a. att automatiken fått 
gå mot låst eller hindrad dörr. 

Kontrollera eventuella hinder eller om 
microbrytaren från låset som indikerar kolv ute 
är trasig eller feljusterad. Byt om den är defekt.

OBS! Det kan finnas fler ”IN” och ”E” meddelanden än de  som syns nedan, men de har 
isåfall att göra med framtida funktioner och tilläggsutrustningar.

ED 100/250DORMA
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Fel Möjlig orsak Åtgärd

Automatiken startar inte 
inlärningscykeln. 

Programväljaren står i fel position. Sätt programväljaren i läge AV. 

Ingång 4/4a (avstängning av 
automatiken) är aktiverad. 

Kontrollera inkoppling till plint 4/4a                 
(avstängning av automatiken) . 

Programväljaren (interna eller 
externa) fungerar inte eller ger fel 
funktion.

Fel värde i parameter för 
programväljartyp

Sätt parameter för monterad 
programväljare till rätt värde. 

Kabeln till den interna 
programväljaren är inte inkopplad.

Kontrollera och koppla in kabeln om 
det behövs.

Fel inkoppling eller defekt 
programväljare. 

Kontrollera kabeln och funktionerna 
till programväljaren.

26

Dörrren öppnas automatiskt men blir 
stående öppen väldigt länge eller 
stängs ej. 

För lång öppethållandetid är inställd. Ändra tiden för öppethållande i 
parameterinställningen. 

Programväljaren står i läge ÖPPEN. Sätt programväljaren i läge 
AUTOMATIK eller UTGÅNG. 

Dörren stängs inte därför att 
säkerhetssensorn på anslagssidan är 
aktiverad av något i rörelsefältet.

Signal från säkerhetssensorerna visas 
med två punkter på              
displayen på styrkortet.                        
Punkterna tänds om                
sensorn har detekterat hinder. 
Kontrollera kabeln och sensor för 
korrekt funktion. 

Dörren stängs inte därför att 
impusingången är aktiverad. 

Kontrollera kabeln och funktionen till 
impulsgivarna. Standard impuls på 
impulsingång är en NO kontakt. 
Impulsingången 57/57a kan ta emot 
en spänningsimpuls. 

koppla bort Impulsingång 35, 57, 42 
och 41 en efter en för att lokalisera 
felet.  
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Röd LED 

Gul LED

Strömbrytare

Grön LED

Röd LED indikerar ett fel.

Gul LED indikerar att tillsyn krävs.

Grön LED indikerar att strömmen är påslagen.
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In 73 ingen Bromskrets test 

periodiska interna bromskrets testen. 

(görs var 24:e timme)

Automatiken klarar inte av att utföra den 
Toleranser i systemet och montagemiljön kan 
påverka bromskretstestet. Detta kan medföra att 
testen inte lyckas vid första tillfället. Vid dessa 
tillfällen kan automatiken visa detta info-
meddelande. Om testen störs, så utförs testen på 
nytt automatiskt. Lika om potentiometrarna för 
inställning av stängningshastigheten är felaktigt 
inställda, kan ej testen genomföras. Efter 10 
misslyckade försök, visas felmeddelande E 73.

PF  ingen Fel på nätspänningen
Transformatorn informerar styrkortet så fort 
nätspänningen försvinner eller om det blir ett 
kort avbrott. För att säkra en trygg funktion 
arbetar då automatiken som en dörrstängare. 
Styrkortet utför automatiskt  en reset så fort 
nätspänningen är tillgänglig igen.

Display LED 
indikation

Förklaring / Orsak Åtgärd

E 02 2 blink Fel på låsutrustning
Automatiken prövar att öppna och låsa den 
installerade elektromekaniska låsutrustningen. 
Ett fel har uppkommit i denna process.

I detta fall är det möjligt att låsutrustningen är 
trasig eller att kabel/inkoppling inte är korrekt. 
Återkopplingen från låset måste kontrolleras och 
eventuellt åtgärdas.

E 04 4 blink Fel vid test av säkerhetssensorer 
Testen av säkerhetssensorerna visar fel. 
Styrkortet sänder en testsignal för att kontrollera 
att sensorerna fungerar när automatiken öppnar 
och stänger dörren.

Kontrollera att rätt parameter för test av  
säkerhetssensorer som är installerade har blivit 
inställd. Kontrollera att test av sensorerna är på 
samma nivå. Testen är avstängt vid leverans.

Fel på nätspänningen uppstår sällan, men det kan 
inte uteslutas. Om felmeddelandet uppstår ofta så 
måste matningen kontrolleras. 
Underdimensionerade kablar, otillräcklig jordning, 
strömspikar kan orsaka felmeddelande. 
Nätspänningen måste kontrolleras av behörig 
elektriker. (Viktigt att matning går på egen ledning, 
får inte gå på samma matning som lysrör och 
likvärdig utrustning som kan störa automatiken).

E 10 10 blink Motoravbrott
Dörrstängarläget är inte tillgängligt p.g.a att  
automatiken inte kan bromsa dörren. 

Någon defekt i motor/växellåda. Motorn måste  
kontrolleras och det kan eventuelt vara nödvändigt 
att byta motor/växellåda.

E 12 12 blink EEPROM fel                                               
Test visar fel i det interna minnet  Automatiken 
är i dörrstängarläge. 

Prova att ladda in den aktuella programvaran igen 
för att återställa systemet. Fungerar inte detta 
måste styrkortet bytas. 

Kommunikationsfel 2-flygliga dörrar
Kommunikationen mellan a
avbruten 

utomatikerna är 
Kontrollera kommunikationskabeln mellan 
automatikerna. Kontrollera att rätt dörrtyp är 
vald, parameter ”dL” (Passiv/Aktiv) 

Kommunikationsfel 2-flygliga dörrar
Kommunikationen mellan a
avbruten 

utomatikerna är 

Programvara inte kompatibel för pardörrslösning
Programvaran i en av automatikerna är inte 
kompatibel

Version av programvara som är installerad i 
automatiken visas vid start, Om automatikerna 
har olika versioner, måste de uppgraderas

Strömmätningskrets
Automatiken kan inte utföra dn periodiska 
interna strömmätningskretsen

Toleranser i systemet och montagemiljön kan 
påverka strömmätningen. Detta kan medföra att 
testen inte lyckas vid första försöket. Detta sker 
också om dörren används manuellt när testen 
utförs. Om så sker körs strömmätningstesten på 
nytt

ED 100/250DORMA

Detta meddelande har att göra med uppgrade-
ringskort som inte säljs i Sverige. Om detta 
meddelande ändå skulle visas, följ åtgärd. 

Ställ om parameter ”SL” till 2,och gör en 
återställning av fabriksinställningar.

E 13 13 blink För hög strömförbrukning till motorn 
Det används mer ström än vad transformatorn 
kan lämna.

Motorn använder för mycket ström eller så är 
motorregulatorerna på styrkortet trasiga. Om felet 
uppstår ofta så måste motor/växellåda och/eller 
styrkortet bytas.
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E 51

E 52

E 53

5 blink Fel på decodern 
Övervakningen av decodern har upptäckt ett 
fel. 

Decodern som bestämmer positionen på dörren 
är övervakad på flera sätt. Det enda som kan 
kontrolleras manuellt är kabeln mellan decodern 
och styrkortet. Ingen annan åtgärd av detta fel 
kan göras. Om decodern är trasig så måste 
motor/växellåda bytas. 

E 71 7 blink System fel 1 (Avstängningsfunktion) 
För att det ska vara möjligt att på ett säkert 
stänga av automatiken så krävs det flera 
kontrollpunkter. Dessa kontrollpunkter testas 
periodiskt för en säker drift.

Nollställ felmeddelandet genom att 
programväljaren ställs från läge AUTOMATIK till 
AV och tillbaka till AUTOMATIK.

E 72 7 blink System  2 (Strömmätningskrets) 
S
säkerhetsfunktionerna och testas periodiskt 
för en säker drift. Automatiken går i nödläge. 

fil
trömmätningskreten är en del av 

Nollställ felmeddelandet genom att 
programväljaren ställs från läge AUTOMATIK till 
AV och tillbaka till AUTOMATIK.
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E 73 7 blink System  3 (Bromskrets) 
Som en del i säkerhetsfunktionerna så testas 
bromskretsen periodiskt. Testet aktiveras i 
dörrstängarläget. Test procedur: motorn är 
bortkopplad i stängningsrörelsen och när 
dörren går till stängt läge görs testet. Testet 
kan uppfattas som ett kort ryck i dörrbladet. 
Detta är helt normalt och kan inte 
programmeras bort.

fel Kontrollera att bygeln för val av armsystem är 
hel och rätt placerad (se sid 14). 
Kontrollera att stängningshastighet är rätt 
justerad med potensiometrarna (se sid15) 

OBS! Måste göras i strömlöst läge. 

Nollställ felmeddelandet genom att 
programväljaren ställs från läge AUTOMATIK till 
AV och tillbaka till AUTOMATIK. 

Display LED 
indikation

Förklaring / Orsak Åtgärd
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E 15 15 blink Fel i inlärningscykeln                        
Automatiken kan inte fullfölja inlärningen.

Detta fel kan uppstå om inlärningscykeln har blivit 
störd, t.ex. om dörren har blivit hindrad eller på 
annat sätt påverkad under inlärningscykeln. Starta 
en ny inlärningscykel.

E 63 6 Blink Fel i Pardörrskomunikation
Fire Protection tilläggskort saknas på passiv  
dörr.

Används inte i Sverige

E 62 6 Blink Fel i Pardörrskomunikation
Parametern för dörrtyp       är inte korrekt. 

Kontrollera och ställ om parametern rätt på båda 
automatikerna.
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5 
m

m

max.
 110°

max.
 110°

20

21

23

22

30

Montera täckkåpan och tryck in den tills du kan 
höra/känna att den snäpper in på plats.    

Montera dekalen                               

Var noga så att inga kablar kommer i kläm.

Montera gavlarna

På programväljarsidan är gaveln justerbar för att ta upp 
små differanser vid montage av täckkåpan

Montera täckbrickor vid axelutgångarna.

15. Färdigställande av installation
Justering av öppningsbegränsare vid användning av 
glidskenesystem. (Denna förhindrar att dörrbladet 
öppnas för mycket, ”går över” sin egen axel och blir 
uppställd)
Öppningsbegränsaren justeras så att öppningsvinkeln 
inte kan överstigas när dörren öppnas manuellt.

1. Sätt programväljaren i läge ÖPPEN.
Dörren öppnar till den inställda  öppningsvinkeln.

2. Flytta öppningsbegränsaren tills den står ca. 5 
mm från glidklossen.

3. Skruva fast öppningsbegränsaren.

OBS! Öppningsbegränsaren ersätter INTE 
dörrstopp, utan sådan skall monteras.

ED 100/250DORMA
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16. Tillbehör, radiomottagare

ED 100/250DORMA

1

2a

1

2

3

4

1 =   2 = Kanaler  3 = 
4 = Antenn  

Inlärningsknapp LED

4

 

Alternativt ansluter man till utvändig impuls (1-41-3)

1
4

2
3

1
4

1
3

Inlärningsknapp          LED

Blå kabel används ej

Återställning till fabriksinställningar
För att återställa mottagaren till fabriksinställning tryck 
ned inlärningsknappen i minst 4 sek. för att komma till
inlärningsläget. (LED-lampan blinkar)
Tryck därefter ned inlärningsknappen i minst 4 sek.
När återställningen lyckats kommer LED-lampan att
blinka snabbt som bekräftelse.

Inlärning normal funktion

1. Håll ned inlärningsknappen (cirka 4 sek) på mottagarkortet 
    till dess LED-lampan börjar blinka. 
2. Därefter har man 20 sek. att lära in sändare enligt nedan.

Om ingen inlärning görs inom 20 sek. avslutas inlärningsläget 
 

Inlärning bistabil funktion (flip flop)
(denna funktion finns bara på senare versioner av BRC-R)

1. Tryck snabbt på inlärningsknappen, LED blinkar snabbt.

BRC-T

BRC-R

Min. 2 sec. grön LED Inlärning lyckats

2 sec. röd LED Inlärning misslyckats

Orange blinkande Inlärningsläge

Långsam blinkning Inlärningsläge

Snabb blinkning Återställning fabriksläge

En lång följd av extra snabb 
(beror på typ av fel)

Fel 

2 3

4

1

2
Kanal 1

Framsida

Kanal 2

Baksida

3

4

1 = LED  2 = Knappar  3 = Batteri
4 = Inlärningsknapp3

BRC-H

1.  

2. Tryck snabbt en gång på inlärningsknappen på sändarens
    baksida, LED blinkar grönt.
3. Tyck därefter in vald kanalknapp på framsidan av sändaren,
    LED lyser orange ett kort tag, sedan lyser den grönt i 2 sek
    för att bekräfta att inlärningen lyckats

Efter det att mottagarkortet är satt i inlärningsläge görs följande:

2b

Inlärningsknapp          LED
BRC-R

2 . Håll nu ned inlärningsknappen (cirka 4 sek) på mottagarkortet,

Om ingen inlärning görs inom 20 sek. avslutas inlärningsläget 

L ED blinkar nu långsamt.  

Inlärning av sändare BRC-H

3. Därefter har man 20 sek. att lära in sändare enligt nedan.

Inlärning av sändare BRC-T
1.  

2. Tryck snabbt en gång på inlärningsknappen 1, LED blinkar grönt.
3. Tyck därefter på AKD som inkopplats till vald kanal på sändaren,
    ( finns 4 kanaler att välja på)
    LED lyser orange ett kort tag, sedan lyser den grönt i 
    2 sek för att bekräfta att inlärningen lyckats

Efter det att mottagarkortet är satt i inlärningsläge görs följande:
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UTGÅNG

AV

AUTOMATIK

ÖPPEN

Extern programväljare

Strömbrytare Intern programväljare
(2 knappar)

Uppbyggnad och funktioner

AV
Sätt båda brytarna i läge "0"

AUTOMATIK
Sätt den främre brytaren i läge "0",

och den andra i läge "I".

ÖPPEN
Sätt den främre brytaren i läge "0",

och den andra i läge "II".

UTGÅNG
Sätt den främre brytaren i läge "I",

och den andra i läge "I".

.

Programväljare
Programväljaren kan monteras internt eller externt och 
kan levereras i två utföranden, 4-läges eller 3-läges.

3-läges programväljare har ingen funktion UTGÅNG.

Funktioner
Automatiken är utrustad med fyra olika funktioner. 
Dessa funktioner väljs med programväljaren. 

AV Dörren öppnas automatiskt när 
ingången "Nyckelbrytare" aktiveras 
och stänger när den inställda 
öppethållandetiden för nyckelbrytare 
löpt ut.

AUTOMATIK Dörren öppnas automatiskt när en av 
impulsingångarna aktiveras och 
stänger när den inställda 
öppethållandetiden löpt ut.

ÖPPEN Dörren öppnas automatiskt och blir 
stående öppen helt tills en annan 
funktion väljs.

UTGÅNG Dörren öppnas automatiskt när inre 
impulsingång  eller "Nyckelbrytare" 
aktiveras, yttre impulsingång bort-
kopplad. Dörren stänger när den 
inställda öppethållandetiden löpt ut.

Val av funktion
Aktivera den önskade funktionen genom att vrida 
nyckeln på den externa programväljaren  (se bilden till 
vänster nedan).

Om man använder den interna programväljaren, så 
måste båda brytarna sättas i en bestämd kombination:

Den främre brytaren ska sättas i  " I "  om man önskar 
att aktivera funktionen UTGÅNG.

DORMA ED 100 och ED250 är elektromekaniska 
slagdörrsautomatiker som är idealisk till ett flertal olika 
dörrmiljöer. 
ED 100LE är för dörrar upp till 100 kg och med en 
dörrbladsbredd upp till 1,100 mm, ED 250LE är för 
dörrar upp till 250 kg och med en dörrbladsbredd upp 
till 1,400 mm.
Båda automatikerna kan installeras som skjutande med 
armsystem eller som dragande med glidskenesystem. 
Båda dessa montage är möjliga på branddörrar 
(certifierad enligt EN 1154)
Slagdörrsautomatiken öppnar dörren automatisk så fort 
den har fått en startimpuls från en impulsgivare. 
Om det är installerat ett elektromekaniskt lås på dörren 
så kommer det först att bli upplåst innan dörren 
öppnas. 
Den inställda öppethållandetiden startar så snart 
dörren har öppnat helt och dörren stänger automatiskt 
så snart den inställda tiden löpt ut. 
Dörren kan när som helst användas manuellt. 
Om dörren används manuellt så fungerar automatiken 
som en helt vanlig dörrstängare.

Huvudströmbrytare
Strömbrytaren är placerad på den sida av automatiken 
som är närmast gångjärnen, medan den interna 
programväljaren är på den andra sidan av automatiken. 
Extern programväljare kan installeras, som regel i 
närheten av dörrmiljön.                       

Strömbrytare                                      

                                                            

Programväljare
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Impulsgivare
Invändig och utvändig impulsgivare, nyckelbrytare och 
porttelefon kan kopplas till dörrautomatiken. Den 
invändiga impulsgivaren installeras vanligtvis på 
insidan av rummet eller lokalen medan den yttre 
installeras på utsidan av rummet eller lokalen. En 
nyckelbrytare är som regel monterad på utsidan av 
dörren.

Manuella lås
Om dörren har manuellt lås:

�Automatiken måste sättas i läge AV för att 
undvika skada på automatiken. 

�Om låset har inbyggd microbrytare så kommer 
automatiken att stängas av automatiskt. 

DORMA förespråkar bruk av microbrytare i lås för 
avstängning av automatiken.

ED 100LE levereras i ”low-energy modus”. 

Low-Energy Modus
Den reducerade hastigheten på dörrbladet begränsar 
fara i förbindelse med den automatiska användningen. 
Dörren öppnar och stänger med en låg hastighet och 
arbetar med ett högt säkerhetsläge.  

Säkerhetssensor på gångjärnssidan (Tillbehör)
Om ett hinder upptäcks i arbetsområdet så sker 
följande:

�Dörren stannar om den är på väg att öppna.

�Dörren förblir stängd (utför inte en öppnings-                                            
cykel) om dörren är i stängt läge..

Automatiken går tillbaka till normaldrift så fort hindret 
är avlägsnat.

Säkerhetssensor på anslagssidan (Tillbehör)
Om ett hinder upptäcks i arbetsområdet så sker 
följande:

�Dörren reverserar om den är på väg att stänga sig.

�Dörren förblir öppen, om den stod i öppet läge 
och skulle börja stänga sig.

Automatiken går tillbaka till normaldrift så fort hindret 
är avlägsnat.

Periodiskt underhåll
All form av underhåll bör utföras av behörig personal då 
det kan vara förbundet med fara.

Ett periodisk underhåll består bl.a. av:
�Full kontroll av alla säkerhetsfunktioner
�Kontroll av säkerhetsparametrar
�Kontroll och eventuellt åtdragning av infästningar
�Rengöring

Ett driftstopp kan ha olika orsaker.

Olika orsaker kan medföra driftstopp och fel, även om 
automatiken provar att analysera orsaker och reagerar i 
förhållande till dessa. Vid ett fel så avslutar 
automatiken sin cykel den håller på med och startar på 
nytt efter en viss tid eller efter att den fått ny 
startimpuls. Om detta inte fungerar kommer 
automatiken att stänga av sig själv och visa ett 
felmeddelande i displayen. 

En röd LED lampa vid sidan av programväljaren 
indikerar att automatiken har stannat och indikerar ett 
fel.

LED’en blinkar eller lyser konstant. Vid konstant ljus så 
bör felen åtgärdas av DORMA Servicepartner.

Självhjälp vid driftstopp/felmeddelande
Det finns två sätt att nolla ett felmeddelande:

1. Sätt programväljaren i läge AV eller nolla 
automatiken genom att trycka på RESET knappen 
på programeringstablån när kåpan är borttagen.

2. Spänningsreset: Sätt strömbrytaren i läge AV, 
vänta i 10 sekunder innan den sätts tillbaka i läge 
PÅ.

Undersök alltid orsaken till felet innan du nollar ut 
felmeddelandet. Följande checklista är till hjälp för att 
hitta vad som kan vara fel.                    
 Gå igenom checklistan om dörren fortsättningsvis inte 
fungerar som den ska:

�Har automatiken nätspänning?

�Är strömbrytaren i läge PÅ?
�Kan dörren röra sig lätt och fritt från hinder?
�Är dörren låst manuellt? Har microbrytaren i låset 

blivit aktiverad?
�Står programväljaren i rätt läge?

�Är dörrens arbetsområde fritt från hinder?
�Är någon impulsgivare aktiverad?

Om alla dessa punkter är kontrollerade och 
automatiken fortsatt inte vill fungera, kontakta DORMA 
Servicepartner för att få hjälp att utreda fel.

Driftstopp och fel

ED 100/250DORMA
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Röd LED 

Gul LED

Strömbrytare

Grön LED

Röd LED indikerar ett fel.

Gul LED indikerar att tillsyn krävs.

Grön LED indikerar att strömmen är påslagen.



ED 100LEDORMA

DORMA Sverige AB  
F O Petersons gata 28
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DORMA förbehåller sig rätten till ändringar


