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1. Generelt
Oppbevar denne dokumentasjonen, og overlever den 
til den nye operatøren ved eventuell viderelevering av 
anlegget.

Symboler som er brukt i denne anvisningen
 �  MERKNAD En merknad gjør oppmerksom på 

viktig informasjon som gjør arbeidet 
lettere.

 � HENVISNING En henvisning varsler om mulig 
skade på utstyret og forklarer 
hvordan dette kan unngås.

 OBS Henviser til farer som kan føre til  
personskade eller dødsfall  

 � Hvis ikke noe annet er oppgitt, er alle mål angitt i mm.

Oversettelse av 
originalanvisningen
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2.6 Instrukser/forskrifter som må følges ved 
bruk av ED 100 og ED 250 på brann- og 
røykbeskyttelsesdører:

 • datablad om bruk av dørautomatikk

 • retningslinjer for dørautomatikk fra Institut für 
Bautechnik, Berlin

2.7 Sikkerhetshenvisninger
 Arbeid på elektriske anlegg må bare utføres av  
autorisert elektriker.

 Før aldri metallgjenstander inn i åpningene 
på dørautomatikken. Det vil medføre fare for 
elektrisk støt.

 Bruk sikkerhetsglass på glassdørfløyer. 

 Hvis du monterer ED 100 eller ED 250 på en 
metalldør, må felles jording etableres.

2.8 Fare ved lukkekanter
 På automatiske dører kan det være klemme-, 
kutte-, sammenstøt- og inntrekkingsfare på de ulike 
lukkekantene.

Karm
Bakkant av dør

Forkant av dør

 

2.9 Farer på grunn av glideskinnearmer og stang
 På glideskinnearmer og stenger er det fare for 
klemme- og kuttskader.

 

2.10 Annen fare
Avhengig av konstruksjon, dørvarianter og sikrings-
mulighet kan annen fare (f.eks. lett klemming, støt 
med begrenset kraft og fare for barn uten tilsyn) ikke 
utelukkes.

Farestedet på bakkant av hver svingdør (også manuelt 
drevne) er generelt kjent for alle brukere av døren. 
Farestedet kan ikke påvirkes av automatikkprodusenten, 
og sikring av det er ofte konstruksjonsmessig og 
funksjonelt teknisk umulig. 

En klemmebeskyttelse (f.eks. gummi- eller tekstil-
deksel) som kan egne seg til dette, er tilgjengelig hos 
fagforhandlere og er ikke inkludert i leveransen.

2.11  Opplæring
Etter fullført innstilling, igangkjøring og funksjons-
kontroll av døranlegget må monterings- og bruks-
anvisningen deles ut til operatøren, og det må gjen-
nomføres en opplæring i betjening og behandling av 
døranlegget.

2. Sikkerhet
Denne dokumentasjonen inneholder viktige anvisninger 
for montering og sikker drift. Les disse anvisningene før 
du begynner på monteringen.

Følg alle vedlagte anvisninger for å garantere sikkerheten 
din.

Feil montering kan føre til alvorlige personskader.

Bruk av styreelementer, innstillinger eller metoder som 
ikke er beskrevet i denne dokumentasjonen, kan med føre 
elektriske støt, farer på grunn av elektrisk spenning/
strøm og/eller farer på grunn av mekaniske prosesser.

2.1 Bruksområde
ED 100 og ED 250 er elektromagnetisk slagdørauto-
matikk og skal utelukkende brukes til å åpne og  lukke 
slagdører innendørs med en dørbladvekt på hhv. 160 og 
400 kg. 
Automatikken velges etter dørfløybredde og -vekt.  
Kontroller før montering på brann- og røykskille dører 
om automatikken er godkjent i kombinasjon med døren.  
Før du begynner på monteringen, må du bruke tabellen 
i kapittel 4 til å forsikre deg om at automatikken egner 
seg for den aktuelle dørsituasjonen, og at døren er ut-
styrt med hengsler som egner seg for automatisk drift.  
Kabellengden for eksterne komponenter må ikke over-
stige 30 cm.

2.2 Ansvarsbegrensning
ED 100 og ED 250 skal kun benyttes i henhold til 
beregnet bruksområde. 
DORMAKABA Norge AS påtar seg ikke noe ansvar 
for skade i forbindelse med uautoriserte endringer 
av produktet. DORMAKABA Norge AS påtar seg ikke 
noe ansvar for bruk av tilbehør som ikke godkjent av 
DORMAKABA Norge AS.

2.3 Risikovurdering fra montørens side
Installatøren, dvs. personen som foretar monteringen, 
og oppdragsgiveren/operatøren må i fellesskap gjen-
nomføre en individuell risikovurdering ved planlegging 
av anlegget.

Vi henviser i den forbindelse til skjemaet “Risikovur-
dering” som står til rådighet for støtte ved gjennom-
føringen. Du finner det under kategorien PRODUKTER 
på Internett-siden vår www.dormakaba.com.

På grunnlag av spesielle plassforhold og bruker-
gruppene som benytter døren, kan det være fornuftig 
å vurdere bruk av sikkerhetssensorer også ved lav-
energidrift for døren. 

2.4 Spesielt sikringsbehov med tanke på  
personer med behov for beskyttelse 

Hvis risikovurderingen viser at dørfløyene kan støte 
bort i og dermed skade personer, må det påføres ekstra 
sensorer for å utelukke faren. 
Det er spesielt viktig å ta hensyn til dette hvis barn, 
 eldre personer eller personer med funksjonshemninger 
bruker døren.

2.5 Standarder, lover, retningslinjer og forskrifter 
De nyeste versjonene til generelle og landspesifikke 
standarder, lover, retningslinjer og forskrifter må 
overholdes.
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3.2  Funksjoner
3.2.1 Driftsmoduser
ED 100, ED 250 kan drives i to driftsmoduser, som dør-
lukker eller som i automatikkmodus. I dørlukkermodus (se 
kapittelet Parameterinnstilling/service, parameter hd = 
1) er automatikken optimalisert for manuell bruk. Med 
Power-Assist-funksjonen som er tilgjengelig parameter 
menyen. Denne drifts modusen brukes hvis dørene 
hovedsaklig benyttes manuelt og man ønsker dørlukker-
lignende drift. Automatisk modus (se kapittelet 
Parameterinnstilling, parameter hd = 0) er beregnet 
på automatisk bruk når det sendes en impuls via en 
bevegelsesdetektor eller impulsbryter.

3.2.2 Power-Assist-funksjon
I dørlukkermodus kan Power-Assist-funksjonen (se 
kapittelet Parameterinnstilling, parameter hd = 1) 
aktiveres. Dette gir servostøtte under manuell åpning. 
Kraften på servostøtten kan justereres i parameter hF, 
og tilpasses behovet.

Kraften til servostøtten kan stilles inn slik at den oppfyl-
ler kravene i DIN 18040, DIN Spec 1104, CEN/TR 15894, 
BS 8300/2100 og dokument “M“, selv opp til EN 6. 

Det minste åpningsmomentet som kan stilles inn, er  
23 Nm/5 lbf., så lenge låsesystemet ikke er aktivert 
eller nettspenningen brytes.  
Med Power-Assist-funksjonen kan kravene i EN 1154 
 oppfylles samtidig som det sikres uhindret tilgang i 
normal modus. 

Kombinasjon med Push & Go-funksjonen eller vind-
belastningsreguleringen er ikke mulig fordi de mot-
arbeider enkel manuell åpning. 

3.2.3 Push & Go
I begge modusene kan Push & Go-funksjonen (se 
kapittelet Parametrisering/service, parameter PG = 1) 
aktiveres. Deretter følger en automatisk åpning hvis 
døren beveges manuelt ut fra “LUKKET”-posisjonen 
med en vinkel på 4° i retning “ÅPEN”.

3. Produktbeskrivelse
3.1 Automatikkens oppbygging
Figuren illustrerer alle hovedkomponentene.  
Modell velges i henhold til dørbladbredden og vekten.

1. Nettbryter 

2. Nettilkobling

3. Tilkoblingsterminaler

4. Motoraksel begge sider

5. Drivenhet (motor/gir/lukkefjær)

6. Justering av lukkestyrke

7. Styrekort

8. Transformator

9. Spor for oppgraderingskort

10. Programmeringstablå med display

11. Integrert programbryter

12. * Glideskinne (sett)

13. * Normalarm

14. * Dekkappe med endedeksler

* Bestilles separat
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3.2.4 Vindbelastningsregulering
ED 100 og ED 250 egner seg spesielt for bruk på  
ytterdører som er utsatt for vekslende vindbelastning, 
eller på dører innendørs som skiller rom der det kan 
oppstå trykkforskjeller. I automatisk modus overvåker 
vindbelastningsreguleringen den faktiske bevegel-
seshastigheten og utligner hvis den avviker fra den 
innstilte verdien. Automatikken kan i kombinasjon med 
oppgraderingskortet Full-Energy gi opptil 150 N til 
rådighet på forkant av dør, som da brukes til å utligne 
miljøpåvirkning. 

Lukkeprosessen under de siste 5° kan i tillegg støttes 
av den elektroniske lukkehastigheten. 

Døren kan brukes manuelt, til dette bruk anbefaler vi 
å  bruke Push & Go-funksjonen. 

3.3  Lavenergiprodukt 
ED 100/250 kan stilles inn slik at kravene til lavenergi-
bruk i henhold til EN 16005 eller DIN 18650, ANSI 
156.19 og BS 7036-4 oppfylles. Under igangkjøring må 
driftsparametrene innstilles med angivelsene i den til 
enhver tid gjeldende standarden.

Den nødvendige sikkerheten til anlegget oppnås med 
følgende egenskaper:

 • reduserte dynamiske dørfløy-/kontaktkrefter

 • lave bevegelseshastigheter

 • reduserte statiske dørfløy-/kontaktkrefter

 • kraftbegrensning

På grunn av systemtoleranser må de faktiske kreftene 
på dørbladet måles etter den automatiske prøvekjøringen 
eventuelt endres for å overholde lokale standarder, og 
forskrifter.

Det er ikke påkrevd å bruke ekstra sikkerhetssensorer 
for å sikre automatikkbevegelsen, men det kan benyttes 
hvis det er nødvendig på grunnlag av risikovurderingen 
som skal gjennomføres individuelt.  
Sikring av bakkant av dør må vurderes separat.

3.4  Betjeningselementer
ED 100 og ED 250 er elektromekaniske drivverk. Auto-
matisk åpning og lukking blir først mulig ved samspill 
mellom motorgirenheten og styringen. For at dette 
skal fungere må styringen avkjenne fastsatte para-
metre for døren for å oppnå optimal betjening.

Styringen er utstyrt med et betjeningsgrensesnitt med 
fire knapper og 2-sifret display. Det kan brukes til å 
gjennomføre alle innstillingene som er angitt i parame-
terlisten. 

Under igangkjøringen blir knappenes funksjon og dis-
playet konfigurert slik at knappene alltid har samme 
funksjon og tallene og sifrene vises riktig uavhengig av 
monteringsretningen. Plastfolien med den påtrykte 
teksten kan også snus.

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG

DIN L

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG DIN R

Følgende funksjoner kan utføres ved å trykke på 
knappene:

  Nedre knapp
 • Justering av display og knapperetning etter en 

strøm reset.

 • Bla i parametre og feilmeldinger 

 • Redusere parameterverdien

 • Åpningsimpuls

 • Læreløp

 • Tilbakestilling til fabrikkinnstilling

  Øvre knapp
 • Bla i parametre og feilmeldinger 

 • Øke parameterverdien

  Høyre knapp
 • Åpne parametermenyen

 • Endre valgt parameter

 • Lagre endret verdi

  Venstre knapp
 • Avbryte parameterendring

 • Gå ut av parametermenyen

  Venstre og høyre knapp samtidig
 • Feilkvittering

 • Reset

DORMAKABA ED  100, ED  250
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3.5 Oppgraderingskort
Med oppgraderingskortene kan funksjonaliteten 
til  slagdørsautomatene ED 100 og ED 250 utvides. 
Ved installasjon av oppgraderingskortene utveksles 
og tilordnes informasjonen  mellom styringen og 
oppgraderingskort. Ønsket funksjon kan brukes så 
lenge oppgraderingskortet sitter på styringen. 

 • Det første oppgraderingskortet er funksjonenes 
”containermodul”. Funksjonene til ytterligere 
oppgraderingskort lagres i containermodulen. 
Hver styring har bare plass til 1 containermodul.

 • Statusen til oppgraderingskortet angis med 3 
integrerte LED-er. Den røde LED-en på DCW-
oppgraderingskortet lyser så snart DCW-
produkter er pålogget og indikerer at DCW-
kommunikasjon kan utveksles.

3.5.1 Kombinasjonsmuligheter
Forskjellige funksjoner er tilgjengelige oppgraderings-
kort disse har forskjellige farger for å skille på dem.

Oppgrade-
ringskort Farge ED 100 ED 250

Full-Energy Blått X

Full-Energy Blått gjennom-
siktig

X

Professional Grønt X X

3.5.2 Oppgraderingskort Full-Energy – blått / 
blått gjennomsiktig

Ved bruk av oppgraderingskortet Full-Energy blir 
innstillings området for parametrene åpnings- og 
lukkehastighet samt åpnings- og lukkekraft tilgjengelig. 
Det kan også brukes i installasjoner med to fløyer.

3.5.3 Oppgraderingskort Professional – grønt
Ved bruk av oppgraderingskortet Professional kan 
funksjonene pleier/seng, utvidet holdåpentid og 
flip/flop aktiveres. Det kan med fordel anvendes i 
installasjoner med to fløyer.

3.6  Tilbehør
I tillegg til det omfattende DORMA-tilbehøret er det 
mange impulsgivere, låser, sikkerhetssensorer og 
annet tilbehør fra andre produsenter som kan brukes 
sammen med ED 100 og ED 250. 

DORMA kan ikke garantere kompatibilitet for utstyr 
fra andre produsenter. Hvis utstyret blir brukt på tross 
av dette, kan det føre til at ikke alle funksjonene til 
utstyret er tilgjengelige, eller at utstyret ikke fungerer 
som det skal. 

Skader på automatikk eller utstyret som er koblet til, er 
også mulig.

Automatikken kan maks. gi 1,5 A ved 24 V DC til rå-
dighet for drift av eksternt utstyr. Hvis det skulle være 
behov for mer enn dette (selv om det bare er kortvarig), 
må en ekstern strømforsyning brukes for å unngå feil-
funksjoner på automatikken.

3.6.1 Impulsgiver
Impulsgiver betegner generelt utstyr av følgende type: 
radarer, passive infrarøde bevegelsessensorer, brytere, 
sensorer, radio, IR-mottakere, adgangskontrollsystemer, 
telefon og porttelefonsystemer.

Minimumskrav:
Driftsspenning ved forsyning via automatikken: 

24 V DC +/- 5 %

Impulsvarighet: 
min. 200 ms

Potensialfri utgang 
(ved bruk på signalinngang innendørs,  
utendørsdetektor eller natt/bank)

Spenningsutgang (telefonanlegg): 
maks. 24 V DC/AC +/- 5 %

3.6.2 Lås
Låser betegner generelt utstyr av følgende type: 
elektriske sluttstykker, motorlåser, flerpunktslåser med 
tilbakemelding, magnetlåser.

Motorisert låsing uten tilbakemelding kan kobles direk-
te til  automatikken hvis opplåsingstiden er mindre enn 
fire sekunder. For å garantere sikker drift i kombinasjo-
nen av automatikk og lås må låsen være i samsvar med 
følgende  spesifikasjoner:

Minimumskrav:
Driftsspenning ved forsyning via automatikken: 

24 V DC +/- 5 %

Driftsspenning med ekstern strømforsyning: 
maks. 48 V DC/AC

Belastning for relé til låsutstyr: 
maks. 1 A

3.6.3 Nøkkelbryter ST 32 DCW
Nøkkel venstre 
> 3s:

En tilkoblet DCW-programbryter veksler 
til AV, og den røde LED-en lyser.

Nøkkel høyre  
< 3s:

Natt/bank-impuls

Nøkkel høyre  
> 3s:

En tilkoblet DCW-programbryter 
veksler til Automatisk, og den grønne 
LED-en lyser.

Monterings- og igangkjøringsmanual
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3.7 Tekniske data

Spesifikasjoner
Omgivelsestemperatur - 15 – + 50 °C

Kun egnet for bruk i tørre 
miljøer

Relativ luftfuktighet 
maks. 93 %  
ikke kondenserende

Strømtilførsel 230 V AC +10 % / -15 %, 
50 Hz

Beskyttelsesklasse IP 20

Generelt
Mål (BxHxD) 685 x 70 x 130 mm

Min. avstand mellom 
hengsler (to-fløyet løsning)

1400 mm

Min. avstand mellom 
hengsler ESR (to-fløyet 
løsning)

1450 mm

Min. avstand mellom 
hengsler 2-fløyet med VARIO 
dekkappe

1500 mm

Automatikk vekt 12 kg

Driftsspenning for 
 eksternt utstyr

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

Åpningsvinkel maks. 95° – 110° 
avhengig av type 
installasjon

Sikringskurs 16 A

Lydnivå maks. 50 dB(A)

Innganger
Koblingsklemmer maks. 1,5 mm2

Potensialfrie impulsgivere Innvendig og utvendig 
(NO kontakt)

Sikkerhetssensor Hengsel- og karmside 
(NC kontakt)

Testsignal sikkerhetssensor Hengsel- og karmside

Utkobling av automatikken NC kontakt / NO kontakt

Utganger
Koblingsklemmer maks. 1,5 mm2

Potensialfri statusindikator Dør lukket 
Dør åpen 
Feil 
Dør lukket og låst

Integrerte funksjoner
Endeslag Kraft kan stilles inn

Holdåpentid ved  
automatisk åpning

0 – 30 sekunder 
(ev. 0 – 180 sekunder)

Holdåpentid ved  
manuell åpning

0 – 30 sekunder

Dørmodus/funksjon Reversering/ 
dørlukkerfunksjon 

Forsinket start ved el. 
sluttstykke

0 – 4 sekunder

Låsrespons Motorlås

Vindbelastningsfunksjon Inntil 150 N

Spenningsuavhengig  
bremsekrets

Kan stilles inn med 
potensiometer

LED-statusvisning Grønt 
 Rødt 
 Gult

- Driftsspenning 
- Feilmelding 
- Serviceintervall

Integrert programbryter Av 
Automatikk 
Kontinuerlig åpen 
Utgang (kun for en-fløyet 
løsning)

Brukerpanel med  
informasjonsdisplay

Statusvisning og  
parameterinnstilling

Spor for  
oppgraderingskort

Utvidelse av  
funksjoner

Oppdateringsgrensesnitt Oppdatering av 
programvare (SD-kort 
og håndsender)

TMP – Temperatur- 
Management-program

Overlastbeskyttelse

IDC – Initial-Drive-Control Optimalisering av 
 dørbevegelsen

Telleverk for antall åpninger 0 – 1.000.000 

Power assist-funksjon Åpningshjelp ved manuell 
åpning

Push & Go-funksjon Aktiveres ved manuell 
døråpning, innslag ved 
ca 4°  åpning

ED 250

Maks. strømforbruk 240 W

Lukkekraft EN 4 – 6 kan stilles inn 
trinnløst

Maks. dørfløyvekt  
opptil 300 mm karmdybde

400 kg, avhengig av  
dørbredden

Maks. Dørfløyvekt  
opptil 301 – 500 mm 
 karmdybde

160 kg 

Dørfløybredde 700 – 1600 mm

Dørfløybredde brannklassi-
fisert dør

700 – 1400 mm

Maks. åpningshastighet **60° (27°*)/sekund

Maks. lukkehastighet **60° (27°*)/sekund

Akselforlengelse 20/30/60/90 mm

Karmdybde glideskinne 
(CPD)

+/- 30 mm (- 60 mm)

Karmdybde normalt 
 armsystem

0 – 500 mm

DORMAKABA ED  100, ED  250
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3.8 Momentoversikt
ED 100

Monteringstype Hengselside 
Glideskinne trekkende

Karmside 
skyvende normal arm/ 
skyvende glideskinne

minimum maksimum minimum maksimum

Lukkestyrke EN 1154 EN 2 EN 4 EN 2 EN 4

Lukkemoment manuell (Nm)*** 13 34 13 37

Lukkemoment automatikk (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67

Lukkemoment manuell (Nm) 30 50 35 55

Åpnemoment automatikk (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67

Åpnemoment manuelt aktivert 
Power-Assist-funksjon (Nm)*

23 23 23 23

ED 250

Monteringstype Hengselside 
Glideskinne trekkende

Karmside 
skyvende normal arm/ 
skyvende glideskinne

minimum maksimum minimum maksimum

Lukkerstyrke EN 1154 EN 4 EN 6 EN 4 EN 6

Lukkemoment manuell (Nm)*** 26 65 26 70

Lukkemoment automatikk (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67

Lukkemoment manuell (Nm) 55 85 60 90

Åpnemoment automatikk (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67

Åpnemoment manuelt aktivert 
Power-Assist-funksjon (Nm)*

23 23 23 23

FE Med installert oppgraderingskort Full-Energy 
LE Low-energy standard automatikk uten oppgraderingskort 
*  Ved maksimal innstilt Power-Assist-støtte aktiv fra ca. 3° åpningsvinkel 
** Momentet er tilgjengelig ved automatisk åpning i automatikkmodus. 
*** Ved installasjonsløsning glideskinne skyvende reduseres kreftene med ca. 33 %

ED 100

Maks. strømforbruk 120 W

Lukkekraft EN 1154 EN 2 – 4 kan stilles inn 
trinnløst

Maks. dørfløyvekt  
opptil 300 mm karmdybde

160 kg, avhengig av  
dørfløybredden

Dørfløybredde 700 – 1100 mm

Maks. åpningshastighet **50° (27°*)/sekund

Maks. lukkehastighet **50° (27°*)/sekund

Akselforlengelse 20/30/60 mm

Karmdybde glideskinne 
(CPD)

+/- 30 mm (- 60 mm)

Karmdybde normalt arm-
system

0 – 300 mm

* Verdier i parentes viser maks. hastighet i drifts-
modus Low-Energy uten Upgrade-Card Full-Energy.

** Avhengig av dørbladvekten automatisk begrenset 
i henhold til EN 16005 eller DIN 18650, BS 7036-4 
og ANSI 156.19.

Monterings- og igangkjøringsmanual
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4. Monteringsanvisning
Kontroll av bruksområde
Bruk følgende data for å sjekke om enheten oppfyller de nødvendige og gjeldende kravene. 
Du kan i gangsette installasjonen hvis parametrene er oppfylt.
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ED 100 EN 2 – 4 29222301 F F/300 F o F F F F x
ED 250 EN 4 – 6 29202301 F F o o F F F F F/350

0 Egner seg for bruk på standarddører.

F  Egner seg for bruk på standard- og på brann- og 
røykklassifiserte dører. 

   F/xxx   Egner seg for bruk på standard- og 
på brann- og røykklassifiserte dører 
der karmdybden er begrenset til xxx 
mm.

   x  Kombinasjon ikke mulig.

4.1 Boreanvisning
Velg aktuell boreanvisning på side 10 – 17 avhengig av 
monteringsløsningen.

Bor hullene som vises i boreanvisningen, i dørblad og  
karm/vegg.

4.2 Funksjoner intern programvelger

PROGRAMBRYTER

AV Døren åpnes automatisk når inngangen 
”Nøkkelbryter” aktiveres og lukker når den 
programmerte holdåpen tiden til 
nøkkelbryter utløper.

AV
Sett begge bryterene i ”0”.

AUTOMATIKK Døren åpnes automatisk når en av 
impulsinngangene aktiveres og lukker når 
den programmerte holdåpen tiden 
utløper.

AUTOMATIKK
Sett den fremre bryteren i ”0”
og den andre i ”I”.

ÅPEN Døren åpnes automatisk og blir stående 
åpen helt til en annen funksjon velges.

ÅPEN
Sett den fremre bryteren i ”0”
og den andre i ”II”.

UTGANG Døren åpnes automatisk når enten 
inngangen ”Innvendig impuls” eller 
”Nøkkelbryter” aktiveres. Døren lukker når 
den programmerte holdåpen tiden 
utløper.

UTGANG
Sett den fremre bryteren i ”I”,
og den andre i ”I”.

DORMAKABA ED  100, ED  250
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451155

B D

A

C

120100

32

1
9

6
3

Ø 6,6

Overkant 
dørblad

Overkant dørblad

Karmdybde maks. ± 30 mm

Inntak for kabel

Dør uten overfals

Montering med glideskinne, kort aksel til glidekloss (12,5 mm)

Akseladapter ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 31 mm 50 mm 22 mm 41 mm

20 mm 51 mm 70 mm 42 mm 61 mm

30 mm 61 mm 80 mm 52 mm 71 mm

60 mm 91 mm 110 mm 82 mm 101 mm

90 mm --- 121 mm 140 mm 112 mm 131 mm

Monterings- og igangkjøringsmanual
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3

Karmdybde maks. ± 30 mm

Ø 6,6

Overkant 
dørblad

Overkant dørblad

Inntak for kabel

Dør med overfals

Montering med glideskinne, lang aksel til glidekloss

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 31 mm 63 mm 22 mm 54 mm

20 mm 51 mm 83 mm 42 mm 74 mm

30 mm 61 mm 93 mm 52 mm 84 mm

60 mm 91 mm 123 mm 82 mm 114 mm

90 mm --- 121 mm 153 mm 112 mm 144 mm

DORMAKABA ED  100, ED  250
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Karmdybde maks. 60 mm

Ø 6,6

Overkant 
dørblad

Overkant dørblad

Inntak for kabel

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 31 mm 61 mm 22 mm 52 mm

20 mm 51 mm 81 mm 42 mm 72 mm

30 mm 61 mm 91 mm 52 mm 82 mm

60 mm 91 mm 121 mm 82 mm 112 mm

90 mm --- 121 mm 151 mm 112 mm 142 mm

Montering med glideskinne CPD, kort kloss (12,5 mm)

 � Ved bruk av CPD-armen må det  
trekkes 30 mm fra den faktiske karmdybden 
ved innstilling av parameteren.

Monterings- og igangkjøringsmanual
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Overkant 
dørblad

Overkant dørblad

Inntak for kabel

Montering med glideskinne CPD og lang aksel (25 mm) til glidekloss

Karmdybde maks. 60 mm

Ø 6,6

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 31 mm 74 mm 22 mm 65 mm

20 mm 51 mm 94 mm 42 mm 85 mm

30 mm 61 mm 104 mm 52 mm 95 mm

60 mm 91 mm 134 mm 82 mm 125 mm

90 mm --- 121 mm 164 mm 112 mm 155 mm

 � Ved bruk av CPD-armen må det  
trekkes 30 mm fra den faktiske karmdybden 
ved innstilling av parameter rd.

DORMAKABA ED  100, ED  250
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451 145
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A
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120 100

3
5

6
3

Underkant karm

Underkant karm

Inntak for kabel

Montering på karmsiden, skyvende med glideskinne og 12,5 mm (kort) aksel til glidekloss

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 15 mm 49 mm 6 mm 40 mm

20 mm 35 mm 69 mm 26 mm 60 mm

30 mm 45 mm 79 mm 36 mm 70 mm

60 mm 75 mm 109 mm 66 mm 100 mm

90 mm --- 105 mm 139 mm 96 mm 130 mm

Karmdybde maks. 60 mm

 � Den maksimale åpningsvinkelen er maks. 95°

 � Akseladapteren monteres 45° dreid.

 Ikke godkjent for brann- og røykklassifiserte dører!

Ø 6,6

Monterings- og igangkjøringsmanual
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4
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150

10695

245
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C

120 100120120

50

32

6
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3
3

Underkant karm

Underkant karm

ED 100 = 0 mm – 300 mm

ED 250 = 0 mm – 500 mm

Inntak for kabel

Montering på karmsiden, skyvende med normalarm system

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 19 mm 51 mm 9 mm 42 mm

20 mm 39 mm 71 mm 29 mm 62 mm

30 mm 49 mm 81 mm 39 mm 72 mm

60 mm 79 mm 111 mm 69 mm 102 mm

90 mm --- 109 mm 141 mm 99 mm 132 mm

Ø 6,6

DORMAKABA ED  100, ED  250
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Ø 6,6

106

Parameter HS (hengseldybde) må endres til det negative området.

Underkant karm

Underkant karm

Inntak for kabel

Montering på dør, med pivot hengsel (inntrekt dreiepunkt) og skyvende glideskinne CPD og 12,5 mm 
(kort) aksel til glidekloss

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 15 mm 61 mm 6 mm 52 mm

20 mm 35 mm 81 mm 26 mm 72 mm

30 mm 45 mm 91 mm 36 mm 82 mm

60 mm 75 mm 121 mm 66 mm 112 mm

90 mm --- 105 mm 151 mm 96 mm 142 mm

Dreiepunkt

-HS

Monterings- og igangkjøringsmanual
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B

D
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120100
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Ø 6,6

150

106

Overkant dørblad

Overkant dørblad

Inntak for kabel

Dreiepunkt

Montering på dør, med pivot hengsel (inntrekt dreiepunkt) og trekkende glideskinne CPD og 12,5 mm 
(kort) aksel til glidekloss

Akselforlengelse ED 100 ED 250 A B C D

Standard (9 mm) 31 mm 61 mm 22 mm 52 mm

20 mm 51 mm 81 mm 42 mm 72 mm

30 mm 61 mm 91 mm 52 mm 82 mm

60 mm 91 mm 121 mm 82 mm 112 mm

90 mm --- 121 mm 151 mm 112 mm 142 mm

Parameter HS (hengseldybde) må endres til det negative området.
-HS

DORMAKABA ED  100, ED  250
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1.

2.

1

2

3

5 mm

5. Montere automatikken
 Sikre arbeidsplassen mot uautoriserte personer. 
Deler eller verktøy som faller ned kan føre til 
personskader. 

Fremgangsmåten som beskrives her, er et eksempel.  
Bygningsmessig konstruksjon eller lokale forhold, 
tilgjengelige hjelpemidler eller andre omstendigheter 
kan gjøre en annen fremgangsmåte fornuftig.

Forutsetninger
 • På monteringsstedet må det være en 230 V/50-

60 Hz tilkobling med en sikring på 16 A. 

 • Dørfløyen må være i feilfri mekanisk stand og gå 
lett.

Standard tiltrekkingsmoment
M 5  ........... 5 Nm 
M 6  .......  9,5 Nm 
M 8  ........  23 Nm 
M 10  ...... 46 Nm 
M 12  .....  79 Nm

Nødvendige verktøy
 2,5 mm 
 6 mm

2,5 mm  Isolert 
6 mm

5 mm 13 mm

1 / 2 / 3

5.1 Demontere automatikken fra monteringsplaten
1. Løsne de åtte festeskruene.

2.  Trekk ut 230 V pluggen.

  Bruk en skrutrekker for å løfte automatikken fra 
monteringsplaten eller legg den liggende som gjør 
demonteringen lettere.

3. Legg en trepinne eller lignende under drivakselen 
slik at tilkoblingsdelen ikke kan løsne.

Monterings- og igangkjøringsmanual
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2

3

1

2. Plasser strekkavlastningen under nettilkoblingen.

3. Skru nettilkoblingen og strekkavlastningen fast på 
monteringsplaten.

5.2. Montere strekkavlastning (bør brukes)
Monter strekkavlastningen før du fester monterings-
platen på karmen/veggen.

1. Fjern skruen, og ta av nettilkoblingen fra monte-
ringsplaten.

2

1

2. Før kabelen gjennom kabelklipsene.

5.3 Montere radiomottaker (Opsjon)
1. Skru radiomottakerplaten på automatikken.

DORMAKABA ED  100, ED  250
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64 63 62 1G 3 + 24 V Fiolett
Impuls Hvit
0 V Blå
0 V Grå

3

3. Koble til radiomottakeren. (Opsjon)

2.  Koble til 230 V driftsspenning.

  Koble til jordkabelen ved å skru den fast på  
jordingsskruen.

 Arbeid på elektriske anlegg må bare utføres av 
autoriserte fagfolk (elektrikere).

5.5 Feste automatikken på monteringsplaten
1.  Fjern den beskyttende folien fra de varme-

ledende putene under trafoen.

 � De varmeledende putene må holdes rene før 
montering på platen.

2.  Tre automatikken inn på styrepinnene på 
monteringsplaten.

  Trekk tilkoblingskablene gjennom åpningen 
i tilkoblingskortet.

  Trykk automatikken inn mot monteringsplaten til 
du kjenner/hører at den kommer inn i låst posisjon.

5.4 Montere monteringsplaten
1.  Skru monteringsplaten fast i de klargjorte 

hullene med 12 skruer.

 � Bruk plugger og skruer som er tilpasset under-
laget, for å feste den.

Bruk skruer som passer i de forsenkede hullene på 
monteringsplaten slik at det ikke blir konflikt med 
automatikken når denne festes i monteringsplaten.

1.

3.

2.

Blå er normalt ikke nødvendig å tilkoble

Monterings- og igangkjøringsmanual
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9 mm 20 mm 30 mm 60 mm 90 mm

1.

2.

3

1   2   3   4   55

1   4   3   2   55

1

2

3

25 mm

12,5 mm

2,5 mm

1

5 mm

DIN L

DIN R

3.  Trekk de åtte skruene godt til.

  Plugg inn strømtilførselskontakten.

5.7 Montering av glideskinnen
1. Sett sammen glideklossen.  

Monter akslen (12,5 eller 25mm) til glideklossen og 
fest den med låseringen.

 � Benytt den korte akselen på dører uten overfals.

2. Plasser de forskjellige delene i glideskinnen som 
vist på figuren og fest endestykkene.

1 – Glideskinne

2 – Åpningsbegrenser

3 – Gummidemper

4 – Glidekloss

5 – Endestykker

3.  Skru glideskinnen fast i de klargjorte hullene 
med 2 skruer.

 � Bruk plugger og skruer som er tilpasset under-
laget, for å feste den.

  Klem dekselet på glideskinnen.

5.6 Sett akselforlengelsen inn i armen
1. Sett akselforlengelsen på plass i armen.

 � Monteringsposisjon ved montering med glideskinne 
på hengselside og med normalt armsystem på 
karmsiden. 
 
 

 � Monteringsposisjon ved montering med glideskinne 
på karmsiden, firkanten må dreies 45°. 
 
 

1.

2.

DORMAKABA ED  100, ED  250

22



1.

2.

4

A B

1

3.

4.  Sett endedekslene på avstandsstykkene. 

  Før avstandsstykkene med endedeksler inn i 
glideskinnen

 � Sørg for riktig monteringsposisjon, avstandsstyk-
kene og endedekslene må monteres som vist på 
illustrasjonen.

  Juster delene slik at endelokket ligger kant i 
kant med dekslet til glideskinnen på begge sider.

2

2. Skru armen fast på glideskinnen.

5.10 Montere normalarm (karmside)
1. Skru spennarmen (A) fast i de klargjorte hullene 

med 2 skruer. 

 Skru armen (B) på motorakselen med høyt 
tiltrekkingsmoment (35 Nm).

 � Bruk kun den medfolgende selvlåsende skruen. 
Hvis skruen har vært demontert i forbindelse med 
service så må den erstattes med en ny selvlåsende 
skrue.

1

5.8 Montere glideskinnearm CPD
Ved bruk av glideskinnearm CPD må den tilpasses 
løsningen.

1. Skru sammen armen slik at den passer til monte-
ringsløsningen.

 Hengelside DIN høyre og karmside DIN venstre

 Hengselside DIN venstre og karmside DIN høyre

1

5.9 Montere armen
1. Skru armen på drivakselen med kraftig tiltrek-

kingsmoment (35 Nm).

 � Bruk utelukkende den medfølgende selvlåsende 
skruen. Hvis denne skruen løsnes ved reparasjons- 
eller vedlikeholdsarbeid, må den erstattes med en 
ny sevlåsende skrue.

1 2

35 Nm

35 Nm

5 mm

5 mm

5 mm

SW 13 mm

Monterings- og igangkjøringsmanual
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2.

1.

2

1

B

A

1

1.

2.

3

2.  Hold spennarmen så den er i rett vinkel på dør-
bladet når døren er lukket.

  Løsne kontramutteren på justeringsgjengene.

  Skru spennarmen ut eller inn til den er 90° i rett 
vinkel på dørbladet når armsystemet blir klemt 
sammen.

5.12 Justering av lukkekraft
Ved levering er fjæren avspent. Drei sekskantskruen 
medurs for å stramme lukkefjæren. Verdiene som er il-
lustrert i tabellen er kun ca. verdier som er basert på en 
karmdybde på 0. Disse verdiene anslår antall hele om-
dreininger som skal til for å nå de anslåtte lukkestyrker. 
Minimum 10 (ED100) eller 14 (ED250) hele omdreinin-
ger er nødvendig for å komme til minimum lukkestyrke, 
(benytt aldri færre omdreininger enn dette) Systemet 
vil kontrollere denne justeringen under læreløpet. Hvis 
fjærinnstillingen endres, må det gjennomføres en ny 
prøvekjøring. 

1. Verdiene må aldri være lavere en de anbefalte i 
tabellen, verdiene kan godt være høyere.

Ønsket EN-klassifisering
Dørblad bredde 
i mm 850 950 1100 1250 1400

EN-klasse EN 2 EN 3 EN 4 EN 5 EN 6
Min. lukkekraft 
ved 2°

13 
Nm

18 
Nm

26 
Nm

37 
Nm

54 
Nm

Antall omdreininger på skruen
ED 100 10 14 16 -- --
ED 250 -- -- 14 18 24

Mulige armtyper
Normalarm X X X X X
Glideskinne X X X X X

 � Tabellen viser tilnærmede verdier, derfor må du 
kontrollere og eventuelt korrigere lukkemomentet 
ved 2° i henhold til EN 1154. 

5.11 Velg armsystem løsning
1. Kontroller at driftsspenningen er utkoblet.
 Sett lasken på korrekt sted avhengig av monterings-

alternativ. 
(A) = Trekkende arm  
(B) = Skyvende arm

 Lukkebremsen vil ikke fungere korrekt hvis lasken 
er montert feil. Døren lukker i stor hastighet og er 
tung å åpne.

3.  Trykk kulehodet til spennarmen inn i festet på 
armen.

  Trekk til kontramutteren.

5 mm

90°

DORMAKABA ED  100, ED  250
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1

5.13 Justering av lukkehastighet i strømløs tilstand
1. Still inn lukkehastigheten på potensiometeret.

 � Det er helt nødvendig å stille inn hastigheten.  
Hvis døren lukkes på mindre enn tre sekunder, 
fører det til feilmelding 73 (bremsetest).

5

1

1

2,5 mm

5.15 Stille inn åpningsbegrenser på glideskinnen
Åpningsbegrenseren justeres så åpningsvinkel ikke kan 
overstiges når døren åpnes manuelt.

1. Sett programbryteren i stillingen ÅPEN.

 ► Døren åpnes til innstilt åpningsvinkel.

  Skyv bufferen og åpningsbegrenseren til den 
står ca. 5 mm fra glideklossen.

  Skru fast åpningsbegrenseren.

 � Vi anbefaler å bruke en dørstopper.

 � Ved bruk av normalarm må det brukes en dørstopper.

5.16 Montere kledning
1. Entre dekkappen og klem den på til du kan høre/

kjenne at den snepper på plass.

 � Pass på at ingen kabler e.l. kommer i klemme.

5.14 Igangkjøre automatikken
 � Se igangkjøring på side 38.

maks 110°

maks 110°

1

2

Monterings- og igangkjøringsmanual
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2

3

2. Sett på akseldekslene.

3. Sett på endekappene. 

 � På programbrytersiden er endekappen justerbar 
for å ta opp små variasjoner av tilpassingen av 
dekkappen.

Hvis den integrerte programvelgeren fjernes så kan hull 
som blir igjen tettes med blindplugg. (reservedel Art. 
no. 19434503150.)

DORMAKABA ED  100, ED  250
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6. ED 100/250 montert med VARIO  
dekkappe på 2-fløyet dør

VARIO dekkappe finnes i to lengder: 
Art. no. 29242001 dekker 2200mm dørbredde. 
Art. no. 29242002 dekker 2800mm dørbredde. 

BASIC dekkappe
VARIO dekkappe

BASIC dekkappe

VARIO dekkappe trekkende montering

VARIO dekkappe skyvende montering

150
50245

B min. 1450

44
.5

150
50 245150

50245

B min. 1450

76
44

.5

150
50 245

15

150
50245

76
44

.5

150

50 245

Programvelger

3319
 4

5

33

1470

33

130

Standard aksel forlengning

Strømkabel

Gangfløy Skåtefløy
B min. 1450mm med ESR ko-ordinator 
B min. 1400mm uten ESR ko-ordinator

OBS Koble alle impuls, lås og programvelger kabler til gangfløy dør.

 

150

84
36

150
60

23

35

15

19

31
45

1412

70

130

r 
r 

Strømkabel

Standard aksel forlengning

Gangfløy Skåtefløy
B min. 1450mm med ESR ko-ordinator 
B min. 1400mm uten ESR ko-ordinator

Programvelger

OBS Koble alle impuls, lås og programvelger kabler til gangfløy dør.

Monterings- og igangkjøringsmanual
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6.1. Skjøting av monteringsplaten og dekkappen
For å bestemme den nødvendige lengden 
til monteringsplaten og dekkappen mellom 
automatikkene:

1. Mål avstanden mellom senter av hengslene (C-C).

 Kalkuler den nødvendige lengden på monterings-
platen mellom automatikkene: 
 L = avstand C-C hengsel minus 1.397 mm

 Kalkuler den nødvendige lengden til dekkappen 
mellom automatikkene: 
 L = avstand C-C hengsel minus 1.442 mm

2.   Kapp monteringsplaten og dekkappen til den kal-
kulerte lengden.

3.   Borr hull i monteringsplaten i henhold til tegningen.  
Hullene i midten er kun nødvendige hvis C/C 
avstanden overstiger 1.800 mm.

4.   Legg monteringsplatene med mellomstykket som  
er kappet på ett flatt underlag og i linje med hver 
andre.

  Skjøtestykket festes på monteringsplatene med 
PAN-hode skruene og den tilpassed delen med 
monteringsplate festes med de selvgjengende 
skruene.

1

C/C hengsler

2

3

48

30 ±1 20 ±1

B

B

Borr hull for feste av brakett

Selvborrende  
skruer

DORMAKABA ED  100, ED  250
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6.2. Montering av automatikkene
Monter automatikkene i henhold til monteringsanvis-
ningen til ED 100 / ED 250.

5.  Koble til nettkabelen til 230 V tilkoblingen og skru  
 fast jordkabelen til monteringsplaten.

OBS  Arbeide med elektrisk utstyr skal kun 
utføres av kvalifisert personell.

   Koble til jordkabelen. 
   Lag en løkke i enden av kabelen.

OBS  Koble strømtilførsel til den passive døren 
og programvelgeren til den aktive døren.  
På denne måten så sparer du tid og 
kabling

6.   Legg skjøtekabel til 230V, skjøtekabel til program 
byter og eventuelt andre kabler bak automatikkene 
i ”kabelkanalen” på monteringsplaten og fest 
disse med de medfølgende plastbeslagene.

7.  Monter så begge automatikkene med armsystem.  
 Koble så ferdig alt eksternt utstyr.

5

6

N

L1

Gangfløy Skåtefløy

Elektrisk sluttstykke kabel

230VAC

Gangfløy Skåtefløy

Monterings- og igangkjøringsmanual
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8.  Monter så begge automatikkene med armsystem.  
 Koble så ferdig alt eksternt utstyr.

10.   Skyv brakettene sideveis til de står inntill de 
respektive automatikkene.

11.   Fest begge brakettene med to selvgjengende 
skruer til hver brakett.

12.   Entre de to selvgjengende skruene til den 
midterste braketten (ett par omdreininger er 
tilstrekkelig). Skyv braketten under skruehodene 
og stram til.

OBS  Støttebrakette trengs kun hvis C/C  
mål er større en 1.800mm.

8

10

11

9.   Roter braketten med 45°, sett den på monterings-
platen og roter den til 0°.

9
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6.3. Sammenkobling av automatikkene
Fjern kretskortene med de integrerte programbrytere-
ne fra begge automatikkene.

13.  Plugg forsiktig ut den lille flatkabelen, så fjernes  
 programbryteren ved å trekke den rett ut før den  
 kan trekkes ut sideveis.

14

2.

4.

1.

3.

N

L1

16

15.  Koble til nettkabelen på automatikken.

1. På gangfløyen.

 Til denne automatikken monteres og kobles 3 
punkts integrert programvelger.  
Eller veggmontert programvelger.

16. Skåtefløy.

 Til denne automatikken kobles strømkabel   
 (230V).

15

14.  Demonter strømbryteren fra den automatikken  
 hvor nett-kabelen ikke er installert.

  Trykk forsiktig de tre brakettene inn for å fjerne 
tilkoblingskortet.

  Åpne så de to dekslene over kretskortet til 
230V tilførselen og koble fra kablene med plugger.

  Trekk ut kretskortet med strømbryteren.

 Lukk de to dekslene og sett tilbake tilkoblingskortet.

13

Slisse som program- 
velger festes til

Strømbryter blir  
værende på sin plass

Monterings- og igangkjøringsmanual
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17.   Sett inn (klips) den nye programbryteren på plass 
der hvor du har fjernet strømbryteren. Koble til 
programvelger på gangfløy åpners tilkoblingskort. 
Rekkeklemme 31 - 34 - 3.

 Sett parameter           til 1. 

17

18.  Kommunikasjonskabelen skal til de to “hori- 
 sontale” kontaktene på styrekortet.  
 Dette gjøres etter at automatikkene er i gangkjørt  
 separat ( se pkt 6.4 under)

18

31 34 3

br
un

sv
ar

t

rø
d

6.4. Igangkjøring av en 2-fløyet løsning
1. Utfør igangkjøring på den aktive fløyen først. 

Sett parameter        (Dørtype) til ”0”

(Se „Første igangkjøring“ side 38 i monteringsanvisningen på automatikken.)

2. Etter vellykket igangkjøring, sett programbryteren i FAST ÅPEN.

3. Utfør igangkjøring på den passive fløyen. 
Sett parameter        (Dørtype) til ”0”

4. Programmer følgende parametre (Endres etter separat igangkjøring av aktiv og passiv dørfløy): 
• Gangfløy: 
Still parameter        (Dørtype) til “1“ eller ”3” avhengig av dørens konstruksjon. ”1” med overfals, ”3” uten 
overfals. 
Stil parameter         (Åpningsvinkel) til ønsket verdi. 
• Skåtefløy: 
Still parameter         (Dørtype) til “2“ eller ”4” avhengig av dørens konstruksjon. ”2” med overfals, ”4” uten 
overfals.

Dørtype 0 1 – fløyet dør.

0-4 1 2 – fløyet dør med overfals (aktiv dør)

2 2 – fløyet dør med overfals (passiv dør). Parameter        justerer passiv dørs åp-
ningsvinkel.

3 2 – fløyet dør uten overfals (aktiv dør) begge dører åpner samtidig.

4 2 – fløyet dør uten overfals (passiv dør) begge dører åpner samtidig.

Koordine-
ringsvinkel 
for 2-fløyede 
dører

0-30 0…30° Her kan man justere vinkelen som det aktive dørbladet må ha kommet til før det 
passive dørbladet skal starte. Anbefalt vinkel er 15°.

DORMAKABA ED  100, ED  250
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6.5. Montering av ESR på gangfløyen
19.  Legg automatikken på ett stabilt underlag.

20

6

N

L1

A

22

21.  Tre inn frigjøringsbolten inn i åpningen på bremsen.

22.  Tre koblingsstykket til gangfløyen ned i styreskinne  
 på sporet merket ”A”.

21

20.   Plasser bremsen med riktig side synlig avhengig 
av monteringsmetode (trekkende eller skyvende).

• Ved montering på karmside (skyvende) må  
bokstaven ”G” i retningen til pilen være synlig. 
Ved montering på hengselside (trekkende) må  
bokstaven ”B” i retningen til pilen være synlig

Rengjør motorens aksel før montasjen.

   Skyv bremsen på plass på motorakselen samtidig 
som underdelen følger styreskinnen like ved bunn-
platen.

19
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13 mm

9 mm

DORMA ESR

A
Torx T20

4 mm

DORMA E
SR

23.  Entre frigjøringsbolten til koblingsstykket og skru  
 disse delene sammen.

 Bruk ESR spesial verktøy når du fester frigjørings- 
 bolten.

Art.no. 7005800000022. 

25.   Tre inn stangen til gangfløyen (GF) gjennom 
trykkplaten på tilbakestillingsenheten, og inn i 
føringen under styrekortet til den treffer koblings-
stykket. 

  Stengene til gang- og skåtefløy skiller man på 
følgende måte:

  Stang til skåtefløyen (SF) er lengre enn stangen til 
gangfløyen.

26.   Skru fast stangen til koblingsstykket og kontroller 
at alle delene kan beveges lett.

  Bruk ESR spesial verktøy når du fester stangen til 
koblingsstykket.

Art. no. 7005800000022.

23

25

26

24.   Monter tilbakestillingsenheten og skru den fast i 
holderen under styrekortet. 

 Kontroller at trykkplaten ”A” står i riktig posisjon.

OBS  Ikke trekk skruene for hardt, dette kan 
ødelegge plast festet.

24

GF
SF

4mm 9mm

4mm 9mm
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A

B

4 mm

DORMA E
SR

31

29.  Skyv så koblingsstykket på plass slik at den kan  
 påvirkes av posisjonsstangen.

30.  Skyv så stangen til skåtefløyen inn i føringen   
 under styrekortet slik at den når koblingsstykket.

31.  Skru stangen fast i koblingsstykket og kontroller   
 at stangen beveger seg samtidig med posisjons- 
 stangen. når man beveger dørbladet.

 Bruk ESR spesial verktøy når du fester koblings-  
 stykket til posisjonsstangen.

Art. no. 7005800000022.

27

29

30

28.  Tre koblingsstykket på skåtefløyen ned på styre- 
 skinnen ved posisjonsstangen ”A” slik at den beveger  
 seg i sporet ”B”.

28

6.6. Montering av ESR på skåtefløyen
27.  Legg automatikken på ett stabilt underlag.

4mm 9mm

Monterings- og igangkjøringsmanual
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2.1.

36

34.  Klips koordineringsstangen på plass til begge  
 stengene.

 Sett først på plass kulen som er i toppen av  
 kulemutteren og så setter du på plass kulen som  
 er på gjengestangen.

35.   Ved å dreie på kulemutteren i forhold til gjenge- 
 stangen så kan man justere lengden på koordiner- 
 ingsstangen.

  Underkant av frigjøringsbolten skal våre 1-2mm  
 fra bremsen.

 Kontroller at koordineringen virker korrekt ved å   
 holde opp skåtefløyen før gangfløyen lukkes.

 Stramme kontramutteren på kulemutteren.

36.  Når alle programmeringer, tilkoblinger og instilllinger 
 er utført settes de vanlige dekkappene og ende- 
 dekslene på plass først. Når dette er gjort settes  
 den tilpassede dekkappen på plass i midten. Til-  
 slutt settes skjøtebeslaget på plass for å dekke  
 over skjøtene til dekkappene.

32

34

35

33.  Monter kontramutter og kulemutter på gjen- 
 gestangen på den enden av gjengestangen som  
 har blitt kappet.

33

6.7 Koordinering av automatikkene
32. Skyv inn stangen på skåtefløyen til den treffer  

posisjonsstangen.

  Mål opp avstanden mellom stengene (Mål A).

  Kapp gjengestangen til riktig lengde i henhold til 
formelen: Mål A + 5 mm.

A + 5mm

A

1-2mm

1

2

1

2

36
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3

Uten sensor lask mellom 3 og 15

OptiSafe sensor
på hengselside

37

Monterings- og igangkjøringsmanual Tilkoblinger



18k

979899303132343333 35136144a

3 B A 1 57 57a 1 42 3 1 41 3 1 15 17 3 1 11 13 3

4
3

3
6

4
6

3
6

2
1

G
3

0 
V

B A 8 
– 

24
 V

 A
C

/D
C

 +
 5

 %

+ 
24

 V

+ 
24

 V

S
ig

na
l i

ng
a

ng

0 V

+ 24 V

COM
Reléutgang til elektromekansik låsning
maks 1A, 48 V AC/DC

 NO

NC

0 V

Tilbakemelding fra lås (NC)

0 
V

+ 
24

 V

S
ig

na
l i

ng
a

ng

0 
V

0 
V

+ 
24

 V 0 
V

S
ig

na
l i

ng
a

ng 0 
V

D
el

vi
s 

å
p

en

F
a

st
 å

p
en

U
tg

a
n

g

A
ut

o
m

a
ti

kk A
v 

   

L
ed

ig
 N

C

O
p

ta
tt

 N
O

C
O

M

0 
V

S
ig

na
l i

ng
a

ng

Te
st

 u
tg

a
ng

+ 
24

 V

0 
V

S
ig

na
l i

ng
a

ng

Te
st

 u
tg

a
ng

+ 
24

 V

0 
V

 S
p

en
ni

ng
si

m
p

ul
s

(N
øk

ke
lb

ry
te

r)

S
kr

u 
a

v 
a

ut
om

a
ti

kk
en 

Ik
ke

 i 
b

ru
k

R
M

 r
øy

km
el

d
er

N
øk

ke
lb

ry
te

r

P
ro

g
ra

m
-

b
ry

te
r

S
ta

tu
s 

re
lé

M
a

ks
 1

A
, 4

8 
V

 A
C

/D
C

U
tv

en
d

ig
 

im
p

ul
s 

In
ve

nd
ig

 
im

p
ul

s 

S
ik

ke
rh

et
ss

en
so

r
p

å
 h

en
g

se
ls

id
en 

S
ik

ke
rh

et
ss

en
so

r
p

å
 k

a
rm

si
d

en
 

D
C

W

Aktivering av automatisk  
spyling 1 sek puls, 24V DC

 

7.2 Terminal oversikt for oppgraderingskort Barrierefritt WC
Dørløsningen må være utstyrt med følgende komponenter:
El. Mekanisk lås ( el. sluttstykke), eller egnet motordrevet panikklås
•  På innsiden kan det være en dørvrider som betjener fallen(e) og  

kun en frikoblet dørknapp på utsiden
• Albuebryter på innsiden og utsiden
• På utsiden:  lys indikasjon ”ledig / opptatt”
• På innsiden: lys indikasjon ”ledig / opptatt”

Nødåpnings utstyr bør installeres  
både på innsiden og utsiden.

DORMAKABA ED  100, ED  250

38

Tilkoblinger



8.4 Læreløp
 � Læreløp må utføres mens motoren er kald. Døren 
må ikke beveges manuelt eller holdes åpen under 
læreløpet. Da vil ikke styringen å akseptere de 
satte parameter verdier.

 � Sikkerhetssensorer og impulsgivere skal være 
koblet ut under læreløpet for å sikre at læreløpet 
ikke blir avbrutt.

 � Valg av armsystem (pkt 5.11), justering av lukke-
kraft (pkt 5.12) og  lukkehastighet (pkt 5.13) må 
være utført.

1. Sikre bevegelsesområdet til dørfløyene.

2. Lukk døren og still programvelgeren på ”AV”.

En roterende ”o” og ”O” indikerer at læreløp er 
påkrevd.

3. Trykk på knappen  i 3 sekunder.

 ► Døren utfører flere bevegelser og displayet viser 
en sekvens med tall og bokstaver.  
Ikke forstyrr dørfløyens bevegelser.

Døren stopper i 70° vinkel og venter på at 
ønsket åpningsvinkel skal settes.

4. Skyv døren til ønsket åpningsvinkel og trykk på 
knappen .

Hvis fjærkraften er stilt for lavt, viser dis-
playet en liten roterende ”o” og ”F”.  Juster 
fjærkraften og start læreløpet på nytt.

5. Øk fjærkraften og start læreløpet på nytt.
Nå er automatikken klar til bruk.

 På grunn av systemtoleranser må de faktiske 
kreftene på dørbladet måles etter læreløpet 
og om nødvendig justeres i henhold til stedlige 
standarder og bestemmelser.

8.5 Igangkjøring av 2-fløyet system
1. Kjør i gang den aktive dørfløyen (se pkt 6.4).

2. Still programvelgeren på FAST ÅPEN etter 
læreløpet.

3. Kjør i gang den passive dørfløyen.

Ytterligere parameterinnstilling
 • På den aktive dørfløyen: 

Still parameter >       < (dørtype) til ”1” eller ”3”. 
Still parameter >       < (åpningsvinkel) på ønsket 
verdi.

 • På den passive dørfløyen:  
Still parameter >       < til ”2” eller ”4”.

8.6 Finne nullpunkt etter tilbakestilling av 
strømtilførselen

Ved søk etter nullpunkt viser displayet en liten 
roterende ”o” og ”b”.

8. Igangkjøring 
(også etter tilbakestilling med fabrikkinnstillinger 

(Fact-Setup))

8.1 Forutsetninger
 • Automatikken er fullstendig installert og korrekt 

tilkoblet.

 • Eksternt utstyr, som programbryter, impulsgiver 
(mikrobølgedetektor, nøkkelbryter) er installert og 
tilkoblet.

 • Motoren er kald.

8.2 Igangkjøring av drivenheten
1. Slå på automatikken med strømbryteren.

 ► Displayet viser en tegnsekvens som angir 
gjeldende arbeidsstatus.

Systemet testes.

2 segmenter i midten som beveger seg fram 
og tilbake angir at styringen venter på interne 
signaler (maks. 1 sekund).
2 understreker som beveger seg opp og ned 
angir at man kan snu tegnene i displayet. Hvis 
dette er feil vises tegnene i displayet opp/ned.

2. Trykk på den nedre knappen  
(kun mulig ved oppstart av igangkjøring).

Informasjonen om automatikken ”løper” 
gjennom displayet. ED 100 eller ED 250 og 
programvareversjon (angitt med XX XX).
En liten roterende ”o” og en ”P” forteller at 
systemet krever innstilling av flere parametre 
(bare ved første igangkjøring eller etter 
tilbakestilling til fabrikkinnstillinger).

3. Følgende parameter områder MÅ innstilles  før 
læreløp kan kjøres. Monteringsalternativ        , 
karmdybde        og dørbredde       . 
Parameterene og innstillingsverdier er beskrevet i 
tabellen på side 42.

8.3 Endring av parametre

1. Trykk på og hold inne trykknappen 
i 3 sekunder for å hente fram 
parametermenyen.

2. Trykk på trykknappene for å velge 
ønsket parameter.  eller 

3. Trykk på trykknappen for å vise para-
meterverdien.

4. Trykk på trykknappen for å velge 
verdien som skal endres. 
=> Verdien blinker.

5. Trykk på trykknappene for å stille inn 
ønsket verdi.  eller 

6. Trykk på trykknappen for å lagre den 
valgte menyen..

7. Trykk på trykknappen for å gå tilbake 
til parameterverdien.

8. Trykk på trykknappene for å velge 
neste parameter.  eller 

Når du har gått ut av parameterinnstillings-
modus viser displayet en liten roterende ”o” 
og ”P”.
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9. Installere oppgraderingskort
9.1 Forutsetninger:

 • Automatikken er fullstendig installert.

 • Læreløpet er fullført korrekt.

 • Nettspenningen er slått på.

 • Programvelgeren er stilt på AV.

 • Displayet viser at automatikken  
er i stand-by-modus. 

9.2 Bruk i 2-fløyet system
Full Energy: Oppgraderingskortet Full Energy kan 

installeres på en av eller begge automa-
tikkene.

Professional: Oppgraderingskortet Professional 
installeres kun på automatikkene for  
den aktive dørfløyen.

DCW: Oppgraderingskortet DCW installeres 
kun på automatikkene der DCW- 
produkter er tilkoblet.

9.3 Installere det første oppgraderingskortet

1. Sett oppgraderingskortet i 
holderen (se side 4 pos. 9).

 ► Den gule LED-en blinker 
én gang når du setter inn 
kortet.

 ► Data overføres. Kommuni-
kasjonen mellom modulene 
indikeres ved at den grønne 
LED-en blinker langsomt.

 ► Tilsvarende funksjon er nå koblet inn og kan akti-
veres (se side 45-46, Parameter F1 - F8).

 ► Systemet er klart til bruk.

9.4 Installere flere oppgraderingskort
Du kan installere flere oppgraderingskort. 
Det første installerte oppgraderingskortet betegnes 

nå som ”containermodul”. Alle installerte funksjoner 
kan brukes så lenge containermodulen er installert i 
drivenheten.

1. Fjern containermodulen.

2. Sett inn det neste 
oppgraderingskortet.

 ► Funksjonene til dette 
 kortet kopieres inn i driv-
enheten og oppgraderings-
kortet deaktiveres.

3. Ta ut oppgraderingskortet 
så snart den gule LED-en 
lyser.

4. Plugg inn container-
modulen.

 ► Styringen identifiserer  
containermodulen og 
lagrer de nye funksjonene 
i denne modulen.

 ► Systemet er klart til bruk 
når den grønne LED-
en blinker langsomt, og 
funksjonen kan aktiveres 
(se side 45-46, parameter 
F1 - F8).

Vær klar over dette under installeringen:

 • Hvis containermodulen tas ut, deaktiveres de 
tidligere aktiverte funksjonene etter en viss tid 
eller ved strømbrudd..

 • For ny installering av oppgraderingskortene må 
det gjennomføres en utvidet fabrikkinnstilling.

 • Hvis styringsenheten skiftes ut, tas container-
modulen fra den gamle styringen og settes 
i den nye. Den nye styringen synkroniseres 
med containermodulen, og alle funksjoner blir 
tilgjengelige igjen.

 • Oppgraderingskortet avvises dersom det er satt 
inn et oppgraderingskort som allerede er aktivert. 
Dette indikeres ved at den gule LED-en blinker 
raskt. Modulen deaktiveres ikke da.

 • Hvis containermodulen til en ekstern styring set-
tes inn, avvises containermodulen. Dette indikeres 
ved at den gule og grønne LED-en blinker raskt. 
Modulen kan bare synkroniseres med en styring.
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9.5.1 Oppgraderingskortet Barrier-free WC
1. Installer oppgraderingskortet Barrier-free WC 

som beskrevet i 9.3 og 9.4.

2. Slå ED 100, ED 250 av og på igjen slik at 
funksjonene tas i bruk.

 + Legg merke til den endrede terminaltilordningen 
(se pkt 7.2 side 37) ved bruk av 
oppgraderingskortet Barrier-free WC.
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10. Parameterinnstilling/service
Etter fullført læreløp kan automatikken programeres 
med standard parametrene.  
I tillegg er det mulig å tilpasse de variable parametrene 
til de faktiske forholdene og aktivere utvidede 
funksjoner. Disse parametrene stilles inn under 
igangkjøringen etter kundens ønsker.

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG

 

Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Monterings-
alternativ

0 – 2 0 Montering på vegg på hengselside med glideskinne, trekkende 
løsning

1 Montering på vegg på karmside med standardarm, skyvende 
løsning

2 Montering på vegg på karmside med glideskinne, skyvende 
løsning

Karmdybde ED 100: – 3 – 30 
ED 250: – 3 – 50

0 Karmdybden oppgis i 10 mm steg. Nødvendig mål finnes på 
monteringstegningene. 
Hvis det brukes CPD glideskinne må det trekkes 30 mm fra den 
faktiske karmdybden.

Dørfløybredde ED 100: 7 – 11 
ED 250: 7 – 16

10 Overfalsen er inkludert i dørfløybredden. 
Dørfløybredden oppgis i 100 mm steg.

Dørtype 0 – 4 0 1-fløyet dør
1 2-fløyet dør, aktiv fløy med overfals
2 2-fløyet dør, passiv fløy med overfals
3 2-fløyet dør, aktiv fløy, uten overfals

4 2-fløyet dør, passiv fløy, uten overfals

Åpningshastighet ED 100: 8 – 50 
ED 250: 8 – 60 
(i Low Energy-

modus er maks. 
hastighet 27°/s)

Grader/

sekund

25 

Åpningshastigheten gjelder ”Automatikk”-modus, basert på 
regulativer i EN 16005 Low Energy. Hele innstillingsområdet 
er kun tilgjengelig hvis det er installert oppgraderingskort Full 
Energy. Hastigheten kan endres med dette parameter. Intern 
overvåking kontrollerer at innstillingen er tillatt. Hvis tillatt 
verdi overskrides, vil innstilt parameter og gyldig parameter 
vises vekselvis i displayet.

OBS! 
Elektromekanisk lås
Motorlåser skal vanligvis betjenes når det ikke er 
belastning på selve reilen.
Dette betyr at funksjonen hvor automatikken 
trekker døren inn før den åpner ikke bør brukes.
”Ud” parameteret må derfor stilles til 0 og signal 
fra reilen må kobles inn på ”tilbakemelding fra 
lås”inngangen.
Funksjonen ”trekk inn før åpning” trekker først dør-
bladet inn mot karmen for å lette trykket på låsen 
som kommer fra gummipakningene på dørbladet.
Elektriske sluttstykker har sjelden tilbakemelding 
på at sluttstykket er åpent så en tidsstyrt ”trekk 
inn før åpning” er en stor fordel. 
Når parameter ”Ud” er justert til >0, så er alltid 
”trekk inn før åpning” aktivert.

* Må innstilles før læreløp kjøres

* 

* 

* 
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Lukkehastighet ED 100: 8 – 50 
ED 250: 8 – 60 
(i Low Energy-

modus er maks. 
hastighet 27°/s)

Grader/

sekund

25

Lukkehastigheten gjelder ”Automatikk”-modus , basert på 
regulativer i EN 16005 Low Energy. Hele innstillingsområdet 
er kun tilgjengelig hvis det er installert oppgraderingskort Full 
Energy. Hastigheten kan endres med dette parameter. Intern 
overvåking kontrollerer at innstillingen er tillatt. Hvis tillatt 
verdi overskrides, vil innstilt parameter og gyldig parameter 
vises vekselvis i displayet.

Holdåpentid 0 – 30  
(i Low Energy-
modus min. 5 s) 

0 – 180 
med 

oppgaderings-
kort  

Professional

Sekunder

5

Holdåpentiden skal justeres slik at brukerne har tilstrekkelig tid 
til å komme seg gjennom døren. Hvis det er ønskelig med lengre 
holdåpentid, kan innstillingsområdet økes til 180 s med opp-
graderingskortet Professional. Holdåpentiden starter så snart 
kontakten/spenningen på impulsinngangene intern og ekstern 
impuls, sikkerhetssensor, Push & Go trigges/faller. Signalet 
kan gis på nytt. Minimum holdåpentid på 5 s er standard i Low 
Energy-modus.

Holdåpentid 
nøkkelbryter

0 – 30 Sekunder

10

Holdåpentiden for impuls fra nøkkelbryteren kan justeres 
separat. Holdåpentiden starter når kontakten som er tilkoblet 
nøkkelbryter inngangen starter åpning og når døren er åpen. 
Signalet kan gis på nytt.

Holdåpentid ved 
manuell åpning

0 – 30 Sekunder

1

Holdåpentiden etter manuell åpning gjelder ved enhver manuell 
åpning, også ved aktivert Power Assist-funksjon og etter stopp 
med sikkerhetssensor.

Eliminering 
av vegg på 
hengselsiden

60 – 99

99 = utkoblet

Grader

80

Når innstilt vinkel er nådd, ignoreres signalet fra sikkerhets-
sensoren på hengselsiden. Eliminering av vegg er nødvendig når 
døren åpnes mot en hindring. Jo større området til sikkerhets-
sensoren er, desto større må området være der detekteringen 
ignoreres. For å øke sikkerheten anbefaler vi at det ignorerte 
området gjøres så lite som mulig. 
Dersom elimineringsvinkelen overskrides når døren åpnes, 
blinker det raskt øverst til venstre i displayet til styringen. 
Dette signalet forsvinner når vinkelen er mindre.

Test av sikker-
hetssensor

0 – 6 0 Test av. Sikkerhetssensorene vil ikke bli testet. 
I kombinasjon med sikkerhetssensorer iht. EN 16005 må en 
av parametrene 1 - 6 brukes. Testnivå aktiv på Lav eller Høy 
er avhengig av sensoren og må stilles på sensoren til samme 
nivå som på drivenheten.

1 Sensortest på hengselside – nivå aktiv høy
2 Sensortest på karmside – nivå aktiv høy
3 Sensortest på hengselside & karmside – nivå aktiv høy
4 Sensortest på hengselside – nivå aktiv lav
5 Sensortest på karmside – nivå aktiv lav
6 Sensortest på hengselside & karmside – nivå aktiv lav

Startimpuls fra 
sikkerhetssensor 
på karmsiden

0 – 1 0 Inngangssignalet fra sikkerhetssensorene ignoreres så snart 
døren er lukket.

1 Når døren er lukket vil sikkerhetssensoren utløse en 
åpningsimpuls.

Sikkerhetssensor 
ignoreres på 
hengselsiden ved 
læreløp

0 – 1 0 Sikkerhetssensor på hengselsiden er ikke aktiv under læreløp

1 Sikkerhetssensor på hengselsiden er aktiv under læreløp

Forsinket start 
ved elektro-
mekanisk låsing

0 – 40 100 ms

1

Forsinkelsen starter så snart automatikk er aktivert. Døren 
åpnes etter at den innstilte tiden er utløpt. Hvis parameteren er 
stilt på ”0” og inngangen får tilbakemelding om at lås er ”lasket”, 
vil ikke dørbladet utføre ”trekke inntil før åpning”. Prosessen 
kan variere, avhengig av type lås og tilbakemelding som brukes. 
Lengste forsinkelse er 4 sek.
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Opplåsingskraft 
for å redusere 
listetrykk

0 – 9 0 Opplåsingskraften regulerer hvilken kraft døren tiltrekkes mot 
karm før den åpnes. Tiden automatikken trekker dørbladet mot 
karmen stilles med ”forsinket start. (Ud) Det kan være praktisk 
at døren trekkes mot karm for å avlaste listetykket og sikre 
at låsen åpner. Jo høyere verdi som er innstilt, desto større er 
belastningen på armfestene. Ikke still denne kraften høyere 
enn det som er nødvendig for å oppnå lengst mulig levetid på 
systemet.

PR-modultest 0 – 1 O Test av
1 Ikke i bruk i NO

Statisk kraft i 
åpningsretningen 
(motoriset kraft 
for vindtrykkon-
troll)

2 – 15

(redusert ved 
Low Energy-

krav)

10 N

6

Kreftene som virker på lukkekanten kan endres med dette para-
meter. Intern overvåking ved åpning kontrollerer at innstillingen 
er tillatt. Hvis tillatt verdi overskrides, vil innstilt parameter og 
gyldig parameter vises vekselvis i displayet. For å øke vindbe-
lastnings kraften så må et FE oppgraderingskort brukes. Med 
dette oppnås maksimalt 150 N selvregulerende statisk kraft. 
Vindbelastningsfunkjon er aktiv kun i automatikk modus. (hd i 
stilling 0.)

Statisk kraft i 
lukkeretningen 
(motoriset kraft 
for vindtrykkon-
troll)

2 – 15

(redusert ved 
Low Energy-

krav)

10 N

6

Kreftene som virker på lukkekanten kan endres med dette para-
meter. Intern overvåking ved lukking kontrollerer at innstillingen 
er tillatt. Hvis tillatt verdi overskrides, vil innstilt parameter og 
gyldig parameter vises vekselvis i displayet. For å øke vindbe-
lastnings kraften så må et FE oppgraderingskort brukes. Med 
dette oppnås maksimalt 150 N selvregulerende statisk kraft. 
Vindbelastningsfunkjon er aktiv kun i automatikk modus. (hd i 
stilling 0.)

Motorisert 
endeslag

0 – 9 0 Med det motoriserte endeslaget vil en ekstra kraft motvirke 
listetrykket og sikre sikker lukking/låsing av døren. Start med 
å stille inn en lav verdi og øk innstillingen for å unngå å skade 
døren. 
Påse at selve døren og armsystemet / innfestingen til 
glideskinnen tåler disse ekstra kreftene. Hvis man er usikker, 
anbefaler at at man benytter lavest mulig innstilling.

Vinkel der 
motorisert 
endeslag starter

2 – 10 Grader

3

Setter startvinkelen for hvor det motordrevne endeslagpulsen 
virker. 

OBS! Når automatikken har startet endeslaget har den ingen 
hinderreversering. Sørg for at endeslaget ikke starter før 
dørbladet har kommet innefor karmen. Dette er viktig med 
tanke på klemfare av fingre etc.

Lukkekraft 0 – 9 0 = av

1 – 9 = på

Lukkekraften er permanent aktiv etter endeslaget. 
Denne kraften skal holde døren i LUKKET stilling selv om vind 
presser mot døren. 
Lukkekraften kan stilles mellom 0 (av) og 9 (maksimal).

Push & Go 0 – 1 0 = av

1 = på

Når Push & Go er aktivert åpnes døren automatisk så snart 
den beveges manuelt i 4° vinkel fra ”LUKKET” stilling i retning 
”ÅPEN”. 
Denne funksjonen krever også at verdien ”hd” er stilt til 0.

Type 
programvelger 

0 – 4 0 Den interne programvelgeren er i bruk.
1 En ekstern programvelger er tilkoblet styrekortet eller man har 

lasket til AUTO. Den interne programvelgeren må kobles fra.
2 En ekstern DCW programvelger er tilkoblet styrekortet. Den 

interne programvelgeren må kobles fra.
3 Styring av programvelgeren via TMS-programvare
4 Styring av programvelgeren via TMS-programvare eller DCW 

programvelger
EPS DCW  
– forløp etter 
tilbakestilling av 
strømtilførselen

0 – 1 0 Ikke i bruk i NO
1 Ikke i bruk i NO
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Intern program-
velger 
– påslagnings-
forsinkelse

0 – 1 0 Automatikken stiller seg valgt posisjon så snart posisjonen på 
den interne programvelgeren er endret.

1 Etter at posisjonen på programvelgeren er endret, stiller 
automatikken seg i valgt posisjon etter 10 s forsinkelse. Denne 
funksjonen er praktisk hvis programvelgeren må stilles om 
og en person må passere sensoren som åpner døren etter at 
posisjonen er endret. Det er ikke nødvendig med en ekstra 
nøkkelbryter.

Dagaktivering 0 – 1 0 Døren er alltid låst når den er i LUKKET posisjon.
1 Når automatikken er stilt på AUTO låses ikke døren når den er 

i LUKKET posisjon. Dette gir raskere åpning i kombinasjon med 
elektromekaniske låser. 

Statusreléets 
funksjon

0 – 6 0 Statusreléet er deaktivert.
1 Statusreléet veksler så snart dørbladet har nådd LUKKET 

posisjon.
2 Statusreléet veksler så snart dørbladet har nådd ÅPEN posi-

sjon.
3 Feilmelding 

Alle feil som fører til melding i det interne displayet aktiverer 
statusreléet.

4 Dør LUKKET og LÅST.
5 Feil eller informasjon 

Alle feil eller informasjon som fører til melding i det interne 
displayet aktiverer statusreléet.

6 Statusreléet veksler dersom den åpne døren overstiger 
parameteren ”Åpningsvinkel”. Parameterverdien kan kun endres 
via håndterminalen.

Styring  
utgang 1G, med 
inngang 4/4a

0 – 1 0 Utgang 1G er uavhengig av kontakt 4/4a.
1 Låseutgangen (terminal 1G) veksler så snart kontakt 4/4a 

åpnes. Kontakten veksler permanent. Derfor er det nødvendig 
med en omvendt elektrisk låsenhet (ulåst uten spenning).

Telleverk 0 – 99 10 000 

åpninger

Antall åpninger vises i steg à 10 000 sykluser. 
Eksempel: Displayet viser 4 = 40 000 åpninger, 53 = 530 000 
åpninger.  
Eksakt antall åpninger kan avleses med håndterminalen. 
Verdien 99 på det interne displayet betyr at antall åpninger er 
990 000 eller mer.

Slette feillogg 0 – 1 0 Ingen funksjon.
1 Feilloggen blir slettet. 

Deretter tilbakestilles parameteren automatisk til 0.
Tilbakestille 
serviceintervall-
displayet 
(gul LED)

0 – 1 0 Ingen funksjon.
1 Servicesyklus- og tidstelleverket tilbakestilles til verdiene 

200 000 åpninger og 12 måneder. Enhver annen innstilling 
enn dette må utføres med håndterminalen (se også Funksjon 
Service LED).

Fabrikk-
innstillingsnivå

1 – 2  
 
 

1

Ved å trykke på knappen  (Fact Setup) på 
programmeringstablå >8 sekunder vil automatikken 
tilbakestilles til fabrikk innstillingen. Standard fabrikkinnstilling: 
Alle parametre tilbakestilles til fabrikkinnstillingen. Det 
er imidlertid ikke nødvendig å reinstallere installerte 
oppgraderingskort.

2 Utvidet fabrikkinnstilling: 
Alle parametre tilbakestilles til fabrikkinnstillingen. Installerte 
oppgraderingskort slettes fra styringens minne. Styringen og 
oppgraderingskortet kan brukes uavhengig av hverandre igjen 
(leveringsstatus).

Åpningsvinkel 0 – 110 Grader Her vises åpningsvinkelen som ble programmert under læreløpet. 
Den kan bare endres ved å foreta et nytt læreløp. 
Grunnet monterings- og parametertoleranser kan det som 
vises avvike fra den faktiske dørposisjonen.
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Dørlukker / auto-
matikkmodus

0 – 1 0 Automatikkmodus bør brukes der døren fortrinnsvis åpnes 
automatisk og hvis det brukes bevegelsessensorer. Dersom 
døren treffer en hindring ved lukking, reverserer døren automa-
tisk. Automatikkmodus er optimert for sikker lukking Vindbe-
lastnings- og Push & Go-funksjon kan bare brukes i automatisk 
modus.

1 Dørlukkermodus bør brukes hvis døren for det meste åpnes 
manuelt og kun sjelden automatisk. Hvis døren treffer en 
hindring under lukking stanser døren i gjeldende stilling. 
Dørlukkermodus er optimert for manuell åpning. 
Power Assist-funksjonen kan bare brukes i dørlukkermodus.

Power Assist 
startvinkel

1 – 5 Grader

3

Justerer vinkelen der Power Assist-funksjonen begynner å virke. 
Jo lavere verdi, desto mer følsom er reaksjonen til Power Assist-
funksjonen.

Power Assist 
styrke

0 – 10 0 Stiller styrken i Power Assist-funksjonen. Jo høyere verdi, desto 
lettere er det å åpne døren manuelt. 
Ved 0 er funksjonen deaktivert. Power Assist-funksjonen er kun 
tilgjengelig i dørlukkermodus (hd=1). Hvis funksjonen er stilt for 
høyt kan døren gå over i automatisk åpning.

Power Assist 
assistanse fra 
LUKKET    
stilling                     

0 – 10 0 Stiller styrken i Power Assist-funksjonen fra LUKKET stilling. 
Jo høyere verdi, desto lettere er det å åpne døren manuelt fra 
LUKKET stilling. Power Assist-funksjonen er kun tilgjengelig i 
dørlukkermodus (hd=1).

Oppgraderingskort
Status 0 – 3 0 Oppgraderingskort ikke installert, funksjon ikke tilgjengelig.

1 Oppgraderingskort installert, funksjon ikke aktivert.
2 Oppgraderingskort installert, funksjon aktivert.
3 Oppgraderingskort er fjernet, funksjonen er ikke lenger 

tilgjengelig.
Oppgraderings-
kort 
Fire Protection

0,2,3

Oppgraderings-
kort Full Energy

0, 2, 3

Oppgraderings-
kort Professional
Impulsrelé 0, 1, 2, 3 Så snart kortet er installert endres verdien til 1. Funksjonen 

må aktiveres ved å stille parameter F3 på verdien 2. Med 
impulsrele kan døren styres etter behov via en åpnerknapp uten 
holdåpentid. Døren åpner på første trykk og lukker først med 
neste trykk på åpnerknappen. Åpnerknappene må tilkobles 
en nøkkelbryterinngang (3 & 35 eller 57 & 57a). Innvendig 
og utvendig sensor styres fortsatt via holdåpentiden dd. 
Kombinasjon med pleier/seng-funksjonen er mulig; i tillegg 
til nøkkelbryterinngangene vil impulser på pleier- eller seng-
inngangene aktivere permanent åpning.
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Utvidet 
holdåpentid

0, 2, 3 Etter installering endres verdien til 2. Innstillingsområdet for 
parameter dd utvides fra 0 - 30 sekunder til 0 - 180 sekunder, 
slik at døren kan holdes åpen i lengre tid.

Pleier/seng 0, 1, 2, 3 Så snart kortet er installert endres verdien til 1. Funksjonen må 
aktiveres ved å stille parameter F5 på verdien 2. Ved 2-fløydø-
rer muliggjør denne funksjonen åpning av enkeltdør (kun aktiv 
fløy, pleier) eller begge dører (aktiv og passiv fløy, seng). Impuls-
giveren for pleieråpning på terminalene til den interne detekto-
ren 42 & 3 må være koblet til terminalene på ekstern detektor 
41 & 3. Hvis funksjonen Push & Go, parameter PG, er aktivert, 
vil kun den aktive fløyen åpnes automatisk ved manuell pas-
sering. Nøkkelbryterinngangene gir bare åpning av den aktive 
fløyen. Programvelgerfunksjonen Utgang er ikke tilgjengelig når 
denne funksjonen er aktivert. En kombinasjon med impulsrele er 
mulig. Impuls på inngangene pleier/seng gir permanent åpning.

Oppgraderings-
kort Barrierefritt 
WC

0, 1, 2, 3 Så snart kortet er installert endres verdien til 1. Funksjonen 
må aktiveres ved å stille parameter F7 på verdien 2. Det er 
også påkrevd med tilbakestilling av strømtilførselen etter 
aktiveringen. Slå av enheten og slå den på igjen etter 10 
sekunder. Når oppgraderingskortet Barrier-free WC brukes 
endres styringens innganger og utganger de nødvendige 
funksjonene til dette formålet. Nødvendige tilbehørsenheter 
kan tilkobles direkte.

Oppgraderings-
kort DCW

0, 2, 3 Så snart kortet er installert endres verdien til 2. DCW-bussen 
på drivenheten er tilgjengelig etter aktiveringen. 
Følgene komponenter kan tilkobles: 
- Programvelger EPS DCW (maks. 2 stk.) 
- Kontroller til elektromekanisk lås SVP-S 2x DCW (maks. 2 stk.) 
- Elektromekanisk lås SVP 2000 (maks. 1 stk.) 
- RM-ED (maks. 2 stk.) 
- Nøkkelbryterknapp ST 32 DCW (maks. 2 stk.) 
- I/O-modul DCW (maks. 1 stk.)

Tilleggs funksjoner:

Konfigurasjon av 
grensesnitt COM1 
(stående kopling)

0 – 1 0 Bruk av håndterminal. Grensesnittet er programmert til å 
kommunisere med håndterminalen.

1 TMS-programvare

Åpningsdemping 
ved manuell 
åpning

5 – 40 10° I denne funksjonen legges vinkelen for demping inn, og etter det 
bremses døren når den åpnes manuelt. 
Den innlagte verdien teller ned baklengs fra fastsatt åpnings-
vinkelen. 
Eksempel: 

Åpningsvinkel: 90° 
 Parameter bc: 12° 
 => Åpningsdemping starter ved 78°

Dørtykkelse 0 – 99 0…35…99

mm

Dørtykkelsen påvirker den målte døråpningsvinkelen. Du kan 
legge inn den faktiske dørtykkelsen hvis det er nødvendig med 
en mer presis angivelse.

Slå av automa-
tikken

0 – 1 0 NC-kontakt 
Med NC-kontakt slås automatikken av. Denne funksjon bru-
kes til dørlåsbrytere som er utstyrt med vekselkontakt eller 
NC-kontakt. (4-4a brytes)

1 NO-kontakt 
Med NO-kontakt slås automatikken av. Denne funksjon styres 
fra dørlåskontakt som er utstyrt med NO-kontakt. (4-4a sluttes)
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Parameter/
display

Område Enhet 
Fabrikkinn-

stilling =  
Fet skrift

Forklaring

Nøkkelbryter 
inngang

0 – 1 0 NO-kontakt 
Nøkkelbryterfunksjonen (3-35 sluttes ved aktivering) utløses 
ved en NO-kontakt. Dette foretrekkes for nøkkelbryter eller 
adgangskontroll.

1 NC-kontakt 
Nøkkelbryterfunksjonen (3-35 brytes ved aktivering) aktiveres 
ved en NC-kontakt. 
(57-57a kan ikke benyttes).

Manuell reset av 
holdåpentid.

0 – 1 1 Funksjon slått på 
Hvis automatikken brukes som et holdåpensystem, kan manuell 
utløsing gjøres ved å lukke dørfløyen 10° (+/- 2°) fra fastsatt 
holdåpentid. Det er ikke nødvendig med manuell utløserknapp.

0 Funksjon slått av 
Hvis automatikken brukes som holdåpensystem, kreves det 
en manuell utløsingsknapp til manuell aktivering av dør lukkes 
signal.

Åpningsvinkel for 
2-fløyede dører

0 – 30 0…30° Her kan du justere vinkelen den aktive fløyen må bevege seg før 
den passive fløyen begynner å åpnes.

Avstand til hengs-
ler

+ 5 – – 5 3 Hengselavstand er avgjørende for den beregnede dørvinkelen. 
Det har eventuell bare en begrenset effekt, men den kan juste-
res i ekstreme tilfeller for å øke presisjonen. 
Grunninnstillingen for parameter HS er 3 d.v.s 30 mm. Ved 
midthengslede dører (Pivot) må innstillingen endres til negativ. 
Deretter er det påkrevd med et læreløp, da systemet lager en 
vinkeltabell som følge av de innstilte parametrene.
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11. Diagnostikk/feilsøking
Dorma automatikker er konstruert iht. høye sikkerhets-
standarder og tilfredsstiller alle tekniske krav og regler. 
Automatikken overvåker interne funksjoner samt ek-
sterne sikkerhetsfunksjoner som er tilkoblet.

Når automatikken er i bruk kan det oppstå situasjoner 
som kan medføre en feilmelding.

Automatikken prøver å finne årsaken og endrer status 
etter dette. Endringen avhenger av hvor alvorlig feilen 
er og kan variere fra en feilindikasjon til at dautomatik-
ken stopper fullstendig.

Da går automatikken over i nødmodus og fungerer som 
en dørlukker.

Brukerne kan fortsatt betjene døren manuelt.

Informasjon ”In” og feilmeldingene ”E0” … ”E9” vises 
i displayet på styrekortet og varsles med rød LED på 
den interne programvelgeren.

LED-en viser en blinkende kode som er å finne i feil-
kodetabellen.

Feilmeldingene ”E0” … ”E9” lagres i feilloggen og kan 
avleses på displayet eller på håndterminalen. Gjeldende 
feilmelding blir alltid lagret som feil E0. Så fort en 
annen feil oppstår eller feilmeldingen kvitteres ut, 
flyttes feilen til E1.

Det kan maksimalt lagres 9 feil i feillogg E1 - E9. Hvis 
samme feil oppstår flere ganger etter hverandre blir 
ikke dette lagret som flere feil.

Trykk kort på  E9 for å hente opp feilmeldingene  
E0-E9.

Informasjon ”In”
Den tilgjengelige informasjonen gjør det enkelt å serve 
automatikken som da viser både feilmeldinger og 
driftsstatus som forstyrrer/avbryter i automatikkens 
funksjon.

Eksempel:
In 08 -> Det er aktivisert en nødstopp; automatikken 

utfører ikke automatiske funksjoner.

In 01 -> Det er registrert en blokkering, men automa-
tikken fungerer fortsatt.

Hvis en informasjonsmelding oppstår gjentatte ganger, 
kan dette til slutt føre til en feilmelding.

Feilmeldingene ”E0” … ”E9”
Feilmeldingene angir en maskinvarefeil. Feil montering 
eller manuell bruk under sikkerhetstester kan også 
forårsake feilmeldinger, slik at systemet går over 
i nøddrift. Feilmeldinger kan resettes på følgende 
måter:

 • Sett programvelgeren i AV eller tilbakestill 
automatikken med resetknappen på styrekortet 
hvis dekkappen er demontert.

 • Spenningsreset. Slå av hovedbryteren. Start på 
nytt etter 10 sekunder.

Finn ut hva som er grunnen til feilmeldingen og utbedre 
dette før du kvitterer ut feilmeldingen. Tabellen som 
følger er til god hjelp.

Feil Mulig årsak Løsning
Døren kan kun brukes 
manuelt, eller døren 
åpnes ikke automatisk 
etter at det er gitt en 
åpningsimpuls.

Sjekk den grønne LED-en.

Hvis den grønne LED-en ikke lyser, 
kan det være et problem med 
strømtilførselen.

Strømbryteren må være slått PÅ.
Strømtilførselen må kontrolleres og gjenopprettes 
om nødvendig.
Hvis automatikken har strøm, men 24 V DC ikke er 
tilgjengelig så må transformatoren skiftes.

Sjekk den røde LED-en.

Hvis LED-en blinker på hoved-
bryteren, varsler automatikken om 
en feil, og nødmodus aktiveres.

Feilsøkingsprosedyren er beskrevet i listen 
”Informasjon og feilmeldinger”.

Programvelgeren er stilt på Av eller 
Utgang.

Still programvelgeren på Automatikk eller 
Fast åpen.

Det gis signal fra sikkerhets-
sensoren på hengselsiden. 
Dette signalet hindrer åpning.

Signal fra sikkerhetssensoren  
vises med 2 punktum i displayet  
på styrekortet.   

Det aktuelle punktumet lyser hvis sensoren har 
detektert en hindring. 
Systemets kabling og sensorer må kontrolleres. 
Hvis punktumet øverst til venstre blinker, er 
veggeliminering aktivert. Det er ingen feil.
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Feil Mulig årsak Løsning
Under installering:

Det er vanskelig å åpne 
døren manuelt, og 
døren lukker med høy 
hastighet.

Lasken ”valg av armsystem” er feil 
plassert.

Lasken må plasseres korrekt, avhengig av hva 
slags armsystem som brukes.

Se side 24 pos. 5.11.

Læreløp kan ikke startes. Programvelgeren er i feil stilling. Sett programvelgeren på AV.
Inngang 4/4a  
(Skru av automatikken) er aktivert.

Kontroller kablingen eller status på signalet på 
4/4a (Lasket som standard fabrikk leveranse).

Intern eller ekstern 
programvelger virker 
ikke eller gir feil funksjon.

Parameteret for program velgertype 
er stilt feil.

Still riktig type program velger under parameter 
innstillinger.

Kabelen til den interne program-
velgeren er ikke tilkoblet.

Kontroller og koble om nødvendig til kabelen.

Feil tilkobling eller defekt bryter. Bryterens kabling og funksjon må testes.
Døren åpnes auto-
matisk, men lukker først 
etter en lang stund eller 
lukker ikke.

Holdåpentiden er stilt for lang. Reduser holdåpentiden.
Programvelgeren er i Fast åpen-
stilling.

Still om programvelgeren.

Det gis signal fra sikkerhets-
sensoren på karmsiden, og det 
hindrer lukking.

Signal fra sikkerhetssensoren  
vises med 2 punktum i displayet  
på styrekortet.    
Det aktuelle punktumet lyser hvis  
sensoren har detektert en hindring. Systemets 
kabling og sensorer må kontrolleres. Hvis 
punktumet øverst til venstre blinker, er 
veggeliminering aktivert. Det er ingen feil.

Et signal fra tilkoblet impulsgiver 
som aktiverer åpningssignal 
inngangen..

Kontroller tilkoblingen til impulsgiveren. Standard 
impuls er en NO-kontakt (NC ved aktivering). 
Signalinngang 57/57a kan betjenes med ekstern 
spenning. Koble ut signalinngang 35, 41,42 og 57 
etter hverandre for å lokalisere feilen.

Hastigheten avviker 
stort fra de innstilte 
parametrene.

Læreløpet har vært gjennomført 
med varm motor, og dørfløyens 
vekt er derfor ikke rett.

Gjenta læreløpet med kald motor.

LED rød

LED gul

Hovedbryter

LED grønn

DORMAKABA ED  100, ED  250
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12. Feilmeldinger

Dis-
play

LED-
indikasjon Forklaring/årsak Feilsøking

In 01 Ingen Hindring
Døren er stoppet av en hindring, og 
motordriften har stanset dørbevegelsen.

Kontroller dørbevegelsen når automatikken er 
strømløs, og fjern eventuelle årsaker til at døren 
ikke går jevnt. Blokkering / hindring er også ofte 
forårsaket av mennesker. Dette kan skyldes at 
deteksjonsområdet til sikkerhetssensorene ikke 
er tilpasset åpningshastigheten til automatikken 
slik at dørbladet treffer personene når de er 
på vei gjennom døren. Hvis dette er tilfelle 
bør sensorenes detekteringsområde og/eller 
autmatikkens åpningshastighet justeres. 
Kontroller at dette hjelper ved å gå gjennom 
døren.

In 08 Ingen Automatikken slås av
Inngang 4/4a er åpen (NO). Automatikken 
går over i Nødmodus, og døren kan kun 
betjenes manuelt.

En nødstoppbryter, en mikrobryter i dørlåsen 
eller en annen sikkerhetsfunksjon kan være koblet 
til denne inngangen. Enten har systemet faktisk 
blitt aktivisert eller så er det en feil. 
Tilbakestill funksjonen. 
Automatikken starter åpningen automatisk. 
Hvis dette ikke er tilfellet, må kablingen og de 
utløsende systemene kontrolleres.

In 09 Ingen Signalfeil fra oppgraderingskort
Det installerte oppgraderingskortet er 
blitt fjernet, eller hvis det er installert to 
oppgraderingskort, så er ikke kortet som 
ble installert først (containermodulen) satt 
inn igjen.

Installerte oppgraderingskort skal ikke fjernes fra 
automatikken. Hvis flere oppgraderingskort er 
installert, fungerer oppgraderingskortet som ble 
brukt først som containermodul, og det må være 
det siste som settes tilbake i automatikken (se 
kapittelet Oppgraderingskort).

Ved en defekt containermodul må det brukes et 
nytt sett med funksjons moduler.

In 11 Rød LED 
lyser

Holdåpen-feil
Holdåpen-systemet er aktivert.

Gjelder Fire Protection kort.

Dette brukes ikke i Norge
In 23 Ingen Dør lukket-signal

Døren er hindret i LUKKET stilling.  
Døren kan ikke åpnes.

Den vanligste feilen er låst dør. 
Feilen kan unngås ved å installere en 
mikrobryter i dørlåsen. Mikrobryteren 
detekterer låsetilstanden og slår om nødvendig 
av automatikken. Vi anbefaler mikrobryter i 
dørlåsen, da åpnings forsøk ved låst dør kan 
skade dør, lås og automatikken.

In 61 Ingen Kommunikasjonsfeil ved 2-fløyet dør
Kommunikasjonen mellom de to enhetene 
er brutt.

Kommunikasjonskabelen mellom de to 
automatikkene må kontrolleres. Kontroller etter 
en visuell sjekk om riktig dørtype (dL) er benyttet. 
Automatikkene må ha samme programvare 
versjon.

In 72 Ingen Strømmålingskrets
Automatikken greide ikke å utføre den 
periodiske interne strømmålingstesten.

Toleranser i systemet og omgivelsesmiljøet kan 
påvirke strømmålingen. Det er ikke alltid målin-
gen kan gjennomføres korrekt første gang. I slike 
tilfeller viser automatikken en informasjonsmel-
ding. Det er for eksempel tilfellet dersom døren 
brukes manuelt mens målingen pågår. Testen 
gjentas i så fall automatisk.
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Dis-
play

LED-
indikasjon Forklaring/årsak Feilsøking

In 73 Ingen Bremsekretstest
Den periodiske bremsetesten ( hver 24. 
time) ble ikke gjennomført på en korrekt 
måte.

Toleranser i systemet og omgivelsesmiljøet kan 
påvirke bremsekretstesten. Dette kan føre til 
at testen ikke lykkes ved første eller periodisk 
forsøk. I slike tilfeller viser automatikken en 
informasjonsmelding. Det er for eksempel 
tilfellet dersom døren brukes manuelt mens 
målingen pågår. Hvis testen feiler 10 ganger etter 
hverandre vises feilmeldingen E 73.

In 91 Ingen DCW-kommunikasjon
Minst 1 registrert DCW-enhet mangler 
kommunikasjon.

Koble til aktuell DCW-enhet igjen. 
Hvis dette ikke er mulig, må automatikken startes 
på nytt. Trykk samtidig på knappene  og  på 
programmeringstastaturet i minst 3 sekunder.

E 02 2 blink Feil på låsutstyr
Automatikken prøver å åpne eller lukke en 
låsenhet med tilbakemeldingskontakt eller 
en DCW-lås. Det har oppstått en feil.

I dette tilfellet er det mulig at låsutstyret 
er defekt eller at det er en feil i kablingen. 
Tilbakemeldingskontakten må testes og eventuelt 
utbedres.

E 03 3 blink DCW-programvelger mangler Kontroller DCW-programvelgeren og skift den ut 
ved behov.

E 04 4 blink Feil ved test av sikkerhetssensor
Testen av sikkerhetssensorene feilet. Et 
testsignal sendes til tilhørende sensor før 
hver åpne- eller lukkebevegelse. Automatik-
ken forventer respons innenfor et viss tid.

Kontroller først om parameter ”Test av sikker-
hetssensor” er riktig konfigurert. Deretter må 
det kontrolleres om testsignalet også er aktivert 
på sensoren og om det er konfigurert på samme 
nivå. Testsignalet er normalt deaktivert når sen-
sorene leveres.

E 12 12 blink EEPROM-feil
Test av det interne minnet feilet. 
Automatikken er i dørlukkermodus.

Prøv å laste opp aktuell programvare på nytt 
for å reinitialisere systemet. Skift styrekort hvis 
dette ikke hjelper.

E 13 13 blink For høyt strømforbruk til motoren
Det brukes mer strøm enn transformatoren 
kan levere.

Motoren trekker for mye strøm, eller så er motor-
regulatorene på styrekortet defekte. Hvis feilen 
oppstår flere ganger, må motor/gear eller styre-
kort skiftes.

E 15 15 blink Feil i læreløp
Læreløpet kunne ikke fullføres.

Feilen kan oppstå dersom læreløpet er blitt av-
brutt, f.eks. ved at døren er blitt manipulert mens 
læreløpet pågikk. Læreløpet må utføres på nytt.

E 25 5 blink SVP DCW PR-modul 
Testen var negativ.

Ikke i bruk i Norge.

E 51

E 52

E 53

5 blink Feil på encoder
Overvåkingen av encoderen har oppdaget 
en feil.

Kontroller ved feil om det er kortslutning i 
encoderens og motorens kontakter, samt kretsen 
til låsutstyret. Sjekk kabel mellom encoder og 
styrekort. Feilen kan skyldes defekt motor eller 
kortslutning i låsutstyrets strømkrets. Hvis 
motoren er defekt, må motor/gear skiftes ut.

E 62 6 blink Den andre automatikken har en program-
vare versjon som ikke er kompatibel med 
2-fløyet drift.

Begge styrekort må utstyres med samme pro-
gramvare versjon.

E 63 6 blink Den andre automatikken har en Fire Prote-
ction-innstilling som ikke er kompatibel.

Ikke i bruk i Norge.

E 71 7 blink Systemfeil 1 (”skru av funksjon”)
For at automatikken alltid skal kunne slås 
av på en sikker måte, benyttes det flere 
kontroll elementer. Disse elementene kon-
trolleres periodisk for sikker drift.

Hvis testen alltid feiler, må styrekortet skiftes.
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Dis-
play

LED-
indikasjon Forklaring/årsak Feilsøking

E 72 7 blink Systemfeil 2 (strømmålingskrets)
Strømmålingskretsen er en del av sikker-
hetsfunksjonene og testes periodisk for 
sikker drift. Drivenheten er i nødmodus.

Hvis testen alltid feiler, må styrekortet skiftes.

E 73 7 blink Systemfeil 3 (bremsekrets)
Bremsekretsen er et sikkerhetselement i 
dørlukkermodus og testes hver 24. time. 
Under testen kobles motoren ut i lukke-
bevegelsen, og døren lukkes til en innstilt 
vinkel i nødmodus. Testen kan oppfattes 
som et kort rykk i dørbladet, og dette er 
helt normalt.

Døren lukkes for raskt i utkoblet tilstand (på 
mindre enn 3 sekunder). 
Kontroller og reduser om nødvendig lukke-
hastigheten (se side 23, punkt 5.13). 
Hvis testen alltid feiler til tross for korrekt innstilt 
lukkehastighet, må styrekortet skiftes.

- 1 Energistyring
Motoren er for varm (f.eks. på grunn av 
svært høy omgivelsestemperatur). 
Systemet responderer automatisk.

Bevegelsesdynamikken i LUKKET retning 
reduseres.

- 2 Bevegelsesdynamikken i ÅPEN og LUKKET 
retning reduseres.

- 3 Systemet slås av i 3 minutter (dørlukkermodus).
- 4 Holdåpentiden forlenges.
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