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„Vertaling van de originele gebruikershandleiding”

1. Voor uw veiligheid 

Deze documentatie bevat belangrijke instructies voor 
montage en een veilig gebruik. Lees deze instructies 
voorafgaand aan het gebruik van de ED 100/250 aandachtig 
door.

 Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van 
belang, dat deze instructies worden nageleefd.

Foutieve montage kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

Toepassing van besturingscomponenten, instellingen of 
procedures die hier niet staan beschreven kan leiden tot 
elektrische schokken, gevaren door elektrische spanningen/
stromen en/of gevaren door mechanische bewegingen.

De documentatie goed bewaren en deze bij een eventuele 
overdracht van de installatie ter hand stellen aan de nieuwe 
gebruiker.

In deze handleiding gebruikte symbolen
 � OPMERKING Een opmerking attendeert op belang-

rijke informatie die het gebruik voor u 
vergemakkelijkt.

 � AANWIJZING Een aanwijzing waarschuwt voor het 
gevaar van beschadiging van het 
apparaat en legt uit, hoe dit kan 
worden voorkomen.

 OPGELET Attendeert op gevaren die tot materiële 
schade, lichamelijk of dodelijk letsel 
kunnen leiden.

Reglementair gebruik
De ED 100 en ED 250 zijn elektromechanische draai- 
deuraandrijvingen en dienen uitsluitend voor het openen en 
sluiten van inpandige draaideuren met een deurgewicht van 
max. 100 resp. 250 kg.

De juiste aandrijving wordt aan de hand van de deurbreedte 
en het deurgewicht gekozen. 

Beide aandrijvingen kunnen zowel in de uitvoering trekkend 
met de ED glijarmset als in de uitvoering duwend met de ED 
standaard arm worden toegepast. 

Het sluitkrachtverloop is voor de betreffende montagewijze 
geoptimaliseerd en voldoet aan de eisen conform EN 18263, 
deel 4.

Controleer voorafgaand aan montage op een rook- of brand- 
werende deur eerst, of het toestel in combinatie met de deur 
is toegelaten. 

Alvorens met de montage te beginnen eerst controleren, of 
uw toestel voor de betreffende deursituatie geschikt is en of 
de deur met de voor de aandrijving geschikte scharnieren is 
uitgerust. 

De max. kabellengte v. externe componenten bedraagt 30 m. 

Aansprakelijkheidsbeperking
De ED 100/250 mag uitsluitend conform de door de 
fabrikant aangegeven gebruiksbestemming worden 
toegepast. Eigenmachtig uitgevoerde wijzigingen aan 
de ED 100/250 doen iedere aansprakelijkheid van 
DORMA Deutschland GmbH voor daaruit voortvloeiende 
schade vervallen. 

Voor toepassing van niet door DORMA vrijgegeven toebehoren 
wordt geen aansprakelijk aanvaard.

Veiligheidsaanwijzingen
 Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen 
uitsluitend door geschoolde monteurs (elektriciens) 
worden uitgevoerd.

 • Kinderen niet met de ED 100/250 of hun regel- en 
besturingsinrichtingen laten spelen.

 • Afstandsbedieningen buiten bereik van kinderen 
houden.
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 • Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van 
de ED 100/250 naar binnen. In dat geval bestaat 
gevaar voor een elektrische schok.

 • Bij montage van de ED 100/250 op een metalen 
deurblad, dient het deurblad veilig geaard te worden.

 • Bij toepassing van glasdeuren dient veiligheidsglas te 
worden gebruikt.

Belangrijke technische gegevens
Gewicht van de ED 100/250  12 kg  
Voedingsspanning  230 V AC +/- 10%, 50 Hz  
Afzekering ter plekke 16 A  
Bedrijfsgeluid max. 50 dB(A)

Normen, wetten, richtlijnen en voorschriften 
De laatste versie van de algemeen geldende nationale 
normen, wetten, richtlijnen en voorschriften dient de worden 
nageleefd.

Instructies/Voorschriften bij toepassing van de ED 100/250 
op brand- en rookwerende deuren:

 • Circulaire omtrent het gebruik van vastzetinrichtingen 
gebruiken.

 • Te werk gaan volgens de richtlijnen voor vastzet- 
inrichtingen van het Institut für Bautechnik, Berlijn.

Laagenergetisch product
De ED 100/250 kan zodanig worden ingesteld dat wordt 
voldaan aan de vereiste van een laag energieverbruik ('low-
energy' aandrijving) conform DIN 18650, ANSI 156.19 en  
BS 7036-4. Tijdens inbedrijfstelling dienen de aandrijf- 
parameters op de door de toepasselijke norm voorgeschreven 
waarden te worden afgesteld.

De vereiste veiligheid van het systeem wordt door de 
volgende eigenschappen gewaarborgd:

 • Gereduceerde dynamische deur-/momentkrachten

 • Lage open- en sluitsnelheden

 • Gereduceerde statische deur-/momentkrachten

 • Krachtbegrenzing

Toepassing van veiligheidssensoren (IRS-4) ter beveiliging 
van de draaibeweging is niet dwingend voorgeschreven 
en kan optioneel geschieden, indien dat op basis van een 
eigen risicoanalyse noodzakelijk blijkt. De beveiliging van de 
nevensluitkant moet afzonderlijk bekeken worden.

Risicoanalyse door de installateur
Op grond van specifieke ruimtelijke bijzonderheden en 
de te verwachten gebruikersgroepen kan toepassing van 
veiligheidssensoren ook bij laagenergie-systemen zinvol zijn. 

Dit dient bij de planning en tevens door de installateur 
op basis van een individuele risicoanalyse te worden 
beoordeeld. 

Wij verwijzen hiervoor naar het als ondersteuning bij de 
implementatie dienende formulier “Risico-analyse” U 
kunt dit vanuit de rubriek PRODUCTEN op onze internet-
homepage www.dorma.de downloaden.

Ten aanzien van personen die op hulp van anderen zijn 
aangewezen geldt een specifieke beveiligingsvereiste. 
Indien de risicobeoordeling bijv. uitwijst dat gebruikers 
onacceptabel hard worden aangestoten, moet aanvullend 
een beveiligingsinrichting (aansluiting van een sensorlijst) 
worden aangebracht. Dit geldt met name, wanneer er 
rekening mee moet worden gehouden dat bijzonder 
kwetsbare personen (kinderen, ouden van dagen of 
gehandicapten) van de deur gebruik zullen maken.

Gevaarlijke punten op sluitkanten
 Op automatische deuren kan gevaar van beknelling 
door afknijpende, schuivende, stotende en 
inklemmende constructiedelen optreden.

Tegenoverliggende 
sluitkantBijkomende sluitkant

Hoofdsluitkant

 

Gevaren door glijarm-hoofdarm en arm
 Bij de glijarm-hoofdarm en de arm bestaat gevaar 
voor beknelling door afknijpende en schuivende 
constructiedelen.

Restrisico
Al naar gelang de bouwtechnische situatie, het deurtype 
en de beveiligingsmogelijkheden kunnen restgevaren (bijv. 
beknelling, krachtbegrensd stoten) niet worden uitgesloten.

Het op iedere (ook handbediende) draaideur aanwezige 
gevaarpunt aan de nevensluitkant is deurgebruikers maar 
al te goed bekend. De fabrikant van de deuraandrijving 
kan hierin geen verandering brengen, een beveiliging is 
constructietechnisch en functioneel vaak onmogelijk. 

Een evt. hiervoor geschikte klembeveiliging (bijv. een rubber- 
of textielafdekking) is in de vakhandel verkrijgbaar en wordt 
niet bijgeleverd.

Afvalverwijdering en recyclage
Zowel de ED 100/250 als de verpakking zijn 
vervaardigd van grotendeels recycleerbare 
materialen.

De ED 100/250 en het toebehoren horen niet bij het 
huisvuil. U dient ervoor te zorgen dat bij oude apparaten 
en evt. toebehoren wordt toegezien op een correcte 
afvalverwijdering.

Neem daar bij de geldende nationale en/of lokale wettelijke 
voorschriften in acht.
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Veiligheid tijdens montage
 • De werkplek dient tegen betreden door onbevoegden 

te worden beveiligd. Omlaagvallende onderdelen of 
gereedschappen kunnen ernstig letsel veroorzaken.

 • De ED 100/250 tegen water en andere vloeistoffen 
beschermen.

 • Montagewijze en –middelen, zoals schroeven en 
pluggen, dienen altijd op de bouwtechnische situatie te 
worden afgestemd (staalconstructie, hout, beton enz.).

 • Alvorens de ED 100/250 in te bouwen, eerst de deur- 
vleugel op onberispelijke mechanische toestand en 
lichtlopendheid controleren.

 • De hier beschreven montage van de ED 100/250 
dient als voorbeeld. Bouwtechnische of plaatselijke 
omstandigheden, beschikbare hulpmiddelen of andere 
factoren kunnen een andere procedure zinvol maken.

 • In aansluiting op de montage dienen de instellingen en 
de werking van de ED 100/250 en de beveiligings- 
inrichtingen op hun onberispelijke mechanische staat 
te worden gecontroleerd.

 • De behuizing van de netvoedingsaansluiting mag 
uitsluitend door gekwalificeerde monteurs worden 
geopend.

 • Alvorens de beschermkap te verwijderen, de 
ED 100/250 altijd eerst spanningsvrij schakelen.

Veiligheid tijdens inbedrijfstelling
 • De veiligheidsaarding moet zijn aangesloten.

 • De afzonderlijk geleverde componenten zoals pro- 
grammaschakelaar, NOOD-UIT-schakelaar en impuls- 
gever, (radarmelder, NACHT/BANK-sleutelschakelaars) 
moeten zijn opgemonteerd/ingebouwd en aangesloten.

 • Deurvleugels moeten soepel openen en sluiten.

 • Aandrijving en deurvleugels moeten correct op elkaar 
zijn aangesloten.

Controle en functiebeproeving
De ED 100/250 dient voorafgaand aan de eerste 
inbedrijfstelling en naar behoefte, minimaal echter één keer 
per jaar, door een deskundige geïnspecteerd en zo nodig 
geserviced te worden.

De controle en de functiebeproeving dienen aan de hand van 
het inspectieboek door een door DORMA opgeleide persoon 
te worden uitgevoerd.

De resultaten dienen te worden gedocumenteerd en door de 
exploitant gedurende een periode van ten minste 1 jaar te 
worden bewaard.

 � Wij adviseren, hiervoor met DORMA een 
servicecontract te sluiten.

Instructie:
Na de succesvolle instelling, inbedrijfstelling en 
de functiebeproeving van het deursysteem dient de 
bedieningshandleiding aan de exploitant te worden 
overhandigd en een instructieles te worden gegeven.

Onderhoud
Onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend aan het 
spanningsvrij geschakelde systeem (zekering uitschakelen) 
worden uitgevoerd. 

Verdere aanwijzingen en voorschriften voor het gebruik van 
de ED 100/250 op brand- en rookcompartimenterende 
deuren vindt u in de circulaire over het gebruik van 
vastzetinrichtingen.

Onderhoud 
Reinigingswerkzaamheden mogen uitsluitend aan het 
spanningsvrij geschakelde systeem worden uitgevoerd. 
Daartoe de netstekker uitpluggen of, bij een vaste aan- 
sluiting, de zekering uitschakelen. 

De ED 100/250 kan met een vochtige doek en een gangbaar 
reinigingsmiddel worden gereinigd. 

Geen schuurmiddelen gebruiken, omdat deze het oppervlak 
kunnen beschadigen.

Geen water of andere vloeistoffen op of in de ED 100/250 
laten geraken.

Steek nooit metalen voorwerpen in de openingen van de 
ED 100/250 naar binnen. Er bestaat gevaar van elektrische 
schok.

Slijtage 
De volgende onderdelen zijn slijtonderdelen. Deze dienen 
één keer per jaar gecontroleerd en zo nodig vervangen te 
worden.

 • Arm

 • Glijstuk

 • Glijarm

 Er mogen uitsluitend originele (reserve)onderdelen 
worden gemonteerd.
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2. Technische gegevens

Controleer aan de hand van de volgende specificaties, of het toestel aan de gestelde eisen voldoet.  
Wanneer de parameters worden gehaald kunt u met de montage beginnen. 

ED 100 EN 2-4 duwend brandveilig, EN 2-4 trekkend brandveilig Artikel-nr. 29222301

ED 250 EN 4-6 duwend brandveilig, EN 4-6 trekkend zonder specificaties Artikel-nr. 29202301

 EN 4-6 trekkend brandveilig Artikel-nr. 29202302

 EN 4-5 trekkend brandveilig Artikel-nr. 29202303

Gebruiksvoorwaarden

Omgevingstemperatuur -15 tot +50° C

Uitsluitend in droge ruimten relatieve luchtvochtigheid 
max. 93%  
niet condenserend

Voedingsspanning 230 V AC +/- 10%  50 Hz

Beschermingsgraad IP 20

Algemeen

Afmetingen (b x h x d) 685 x 70 x 130 mm

min. scharnierafstand 2-vleug. 
deur

1400 mm

min. scharnierafstand 2-vleug. 
deur met ESR

1450 mm

min. scharnierafstand 2-vleug. 
deur met VARIO bekleding

1500 mm

Gewicht aandrijving 12 kg

Voedingsspanning voor externe 
verbruikers

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

Deuropeningshoek max. 110°

Ingangen

Aansluitklemmen max. 1,5 mm2

Impulsgever potentiaalvrij voor binnen en buiten  
(maakcontact)

Nacht-Bank (intercomsysteem) 8 - 24 V DC / AC + 10%

Nacht-Bank (sleutelschakelaar) Maakcontact/  
verbreekcontact

Veiligheidssensor BS en BGS (verbreekcon-
tact)

Testsignaal veiligheidssensor BS en BGS

Uitschakeling aandrijffunctie 
(slotschakelaar)

Maakcontact/  
Verbreekcontact

Uitgangen

Aansluitklemmen max. 1,5 mm2

Potentiaalvrij statuscontact Deur dicht

Deur open

Storing

Geïntegreerde functies

Eindslag Sterkte instelbaar

Openhoudtijd 0- 30 seconden

Openhoudtijd Nacht-Bank 0- 30 seconden

Blokkeergedrag Reverseren /  
Deurdrangerfunctie 

Ontgrendelingstijd elektrische 
sluitplaat:

0 - 1 seconde

Vergrendelingsterugmelding Motorslot

Windlastregeling tot 150 N

Spanningsonafhankelijke  
remschakeling

Instelbaar met potentiometer

LED statusindicatie groen

 rood

 geel

- Bedrijfsspanningscontrole

- Storingsmelding

- Service-intervalindicatie
Geïntegreerde programma- 
schakelaar

Uit

Automatisch bedrijf

Continu open

Uitgang (alleen bij  
1-vleugelige systemen).

Bedieningsinterface met  
info-display

Statusindicatie en  
parametrisatie

Steekplaats voor  
Dorma Upgrade Cards

Uitbreiding van de  
functionaliteit

Update interface Update firmware

TMP – Temperatuur  
Management Programma

Overbelastingsbeveiliging

IDC – Initial Drive Control Draaicurve-optimalisatie

Cyclusteller 0 – 1.000.000  
(logisch verdeeld)

Power Assist functie Servo-ondersteuning bij 
handmatige opening

Push & Go functie Deuropening bij hand- 
bediend openen tot 4°
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ED 250

Max. vermogensopname 240 watt

Sluitkracht EN 4 – 6 traploos instelbaar

Max. deurgewicht  
tot 300 mm terugligging

250 kg  tot 1.400 mm  
deurvleugelbreedte

190 kg  tot 1.600 mm  
deurvleugelbreedte

Max. deurvleugelgewicht  
301 tot 500 mm terugligging

160 kg 

Deurvleugelbreedte 700 – 1.600 mm

Deurvleugelbreedte brand- 
werend

700 – 1.400 mm

Max. openingssnelheid **60° (27°*)/seconde

Max. sluitsnelheid **60° (27°*)/seconde

Asverlenging 30/60/90 mm

Terugligging glijarm +/– 30 mm

Terugligging standaard arm 0 – 500 mm

Power Assist functie
De Power-Assist functie kan in de deurdranger-modus  
(parameter Hd = 1) worden geactiveerd. In dat geval 
schakelt de servo-ondersteuning in, zodra de deur enkele 
graden wordt geopend. De servo-ondersteuning past zich 
automatisch aan de ingestelde deurdrangergrootte aan. De 
kracht van de servo-ondersteuning is instelbaar, zodat aan de 
eisen conform DIN 18040, DIN Spec 1104, CEN/TR 15894, 
BS 8300/2100 en formulier „M“, EN 6 inbegrepen, wordt 
voldaan. 

ED 100

Max. vermogensopname 120 watt

Sluitkracht EN 1154 EN 2 – 4 traploos instelbaar

Max. deurgewicht  
tot 300 mm terugligging

100 kg

Deurvleugelbreedte 700 – 1.100 mm

Max. openingssnelheid **50° (27°*)/seconde

Max. sluitsnelheid **50° (27°*)/seconde

Asverlenging 30/60 mm

Terugligging glijarm +/– 30 mm

Terugligging standaard arm 0 – 300 mm

*  Waarden tussen haakjes geven de max. snelheid aan in de 
bedrijfsmodus ''low-energy'' zonder Upgrade Card  
'full-energy' of brandveiligheid.

** Afhankelijk van het deurvleugelgewicht begrensd conform 
DIN 18650, BS 7036-4 en ANSI 156.19.

Het kleinste instelbare openingsmoment bedraagt 23 Nm/5 
lbf., zolang de vastzetinrichting niet uitschakelt en geen 
spanningsuitval optreedt. Met de Power-Assist functie wordt 
voldaan aan de eisen van EN 1154 en is gelijktijdig, bij 
standaard bedrijf, een obstakelvrije toegang beschikbaar. 

Combinatie met de Push & Go functie of windlastregeling 
is niet mogelijk, omdat deze het gemakkelijk handmatig 
openen juist belemmeren. 

Momentenoverzicht

ED 100

Montagewijze Kozijndorpelmontage scharnierzijde,  
glijarm trekkend

Kozijndorpelmontage op de dagkant,  
standaard arm duwend

minimaal maximaal minimaal maximaal
Drangergrootte EN 1154 EN 2 EN 4 EN 2 EN 4
Sluitmoment handmatig (Nm) 13 34 13 37
Sluitmoment automatisch (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Openingsmoment handmatig (Nm) 30 50 35 55
Openingsmoment automatisch (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Openingsmoment handmatig geacti-
veerde Power-Assist functie (Nm) *

23 23 23 23

ED 250

Montagewijze Kozijndorpelmontage scharnierzijde,  
glijarm trekkend

Kozijndorpelmontage op de dagkant,  
standaard arm duwend

minimaal maximaal minimaal maximaal
Drangergrootte EN 1154 EN 4 EN 6 EN 4 EN 6
Sluitmoment handmatig (Nm) 26 65 26 70
Sluitmoment automatisch (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Openingsmoment handmatig (Nm) 55 85 60 90
Openingsmoment automatisch (Nm)** 20 FE: 150/LE: 67 20 FE: 150/LE: 67
Openingsmoment handmatig geacti-
veerde Power-Assist functie (Nm) *

23 23 23 23

FE Met geïnstalleerde Upgrade Card 'full-energy' of brandveiligheid,  
LE 'Low-energy' basistoestel zonder Upgrade Card  
* Bij maximaal ingestelde Power-Assist ondersteuning, actief vanaf ca. 3° openingswijdte.

** Het moment is bij automatische opening beschikbaar in de Auto-modus.
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3. Systeemopbouw

Aandrijfsysteem
Het aandrijfsysteem omvat alle componenten.  
Het wordt overeenkomstig de deurbladbreedte en het deurgewicht uitgekozen.

1. Netschakelaar 

2. Netaansluiting

3. Aansluitprint

4. Tweezijdige asuitgang

5. Aandrijfsysteem (motor/transmissie/drangerveer)

6. Sluitkrachtverstelling

7. Besturing

8. Schakelvoeding

9. Steekplaats voor DORMA Upgrade Cards

10. Bedieningsinterface met info-display

11. Inwendige programmaschakelaar

12. * Glijarm (set)

13. * Standaard arm

14. * Afdekprofiel compleet

* Geen onderdeel van het leveringspakket

Deurdranger-modus & Auto-modus
Er zijn twee bedrijfsmodi beschikbaar. De deurdranger-
modus en de Auto-modus. In de deurdranger-modus 
(parameter hd = 1) is de aandrijving voor handmatig openen 
geoptimaliseerd. Deze bedrijfsmodus dient met de optioneel 
beschikbare Power-Assist functie te worden toegepast, 
wanneer de deuren hoofdzakelijk handmatig geopend worden 
en een dranger-identiek deurgedrag gewenst is. De Auto-
modus (parameter hd = 0) is ontworpen voor overwegend 
automatische deuropening na impulsafgifte door een 
bewegingsmelder of drukknop. Ontmoet de deur tijdens het 
sluiten een obstakel, reverseert de aandrijving. In de stand 
Automatisch is tevens windlastregeling beschikbaar. De 
deuren kunnen ook dan nog handmatig worden geopend, 
wij adviseren daarvoor gebruik te maken van de Push & Go 
functie. 

Windlastregeling
De aandrijvingen ED 100 en ED 250 zijn bij uitstek geschikt 
voor toepassing op buitendeuren die aan wisselende 
windbelastingen zijn blootgesteld, of op inpandige deuren 
die ruimten waarin drukverschillen kunnen optreden, van 
elkaar scheiden. In de stand Automatisch bewaakt de 
windlastregeling de daadwerkelijke deursnelheid en treedt 
compenserend in werking, wanneer de snelheid van de 
ingestelde waarde afwijkt. De aandrijving kan, in combinatie 
met de Upgrade Card ‘full-energy’, een sluitkracht tot 
150 N aan de hoofdsluitkant leveren waarmee optredende 
omgevingskrachten kunnen worden geneutraliseerd. 

Het sluiten wordt gedurende de laatste 5° door de 
elektronische eindslag extra ondersteund. 
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4. Toebehoren

Elektrische aansluiting
Naast het uitgebreide DORMA toebehoren zijn ral van 
impulsgevers, vergrendelingen, veiligheidssensoren en overig 
toebehoren van andere fabrikanten leverbaar, die alle in 
combinatie met de aandrijving ED 100 en ED 250 inzetbaar 
zijn. 

Voor apparaten van andere fabrikanten kan DORMA geen 
compatibiliteit garanderen. Indien deze apparaten toch 
worden gebruikt, kan dat ertoe leiden dat de volledige 
functionaliteit van de aandrijvingen niet langer volledig 
gewaarborgd is. 

Ook is beschadiging van de aandrijving of het aangesloten 
apparaat mogelijk.

Impulsgever
Als impulsgever worden doorgaans apparaten van het 
volgende type aangeduid:

 • Radarbewegingsmelder

 • Passieve infraroodbewegingsmelder

 • Drukknop

 • Schakelaar

 • Sensordrukschakelaar

 • Radio-ontvanger, IR-ontvanger

 • Toegangscontrolesystemen

 • Telefoon- en intercomsystemen

Minimum vereisten
Bedrijfsspanning bij voeding vanuit de aandrijving: 

24 V DC +/- 10%

Impulsduur:  
min. 200 ms

Potentiaalvrije uitgang: 
(Bij toepassing op signaalingang binnen,  
buitenmelder of Nacht-Bank)

Spanningvoerende uitgang (telefoonsysteem):  
max. 24 V DC/AC +/- 10%

Vergrendeling
Als vergrendelingen worden doorgaans apparaten van het 
volgende type aangeduid:

 • Elektrische sluitplaten (E-openers)

 • Motorsloten

 • Meerpuntsvergrendelingen met terugmeldcontact

 • Deurmagneten

Motorsloten zonder nachtschootterugmelding kunnen niet 
rechtstreeks op de aandrijving worden aangesloten, indien 
de ontgrendelingstijd minder dan 4 seconden bedraagt. 
Om een veilig gebruik van de combinatie aandrijving-
vergrendeling te waarborgen, moet de vergrendeling aan de 
volgende specificaties voldoen:

Minimum vereisten
Bedrijfsspanning bij voeding vanuit de aandrijving: 

24 V DC +/- 10%

Bedrijfsspanning bij externe voeding:  
max. 48 V DC/AC

Belasting van het contact relais vergrendeling:  
max. 1 A

Inschakelduur elektrische sluitplaat:  
min. 30 %

Inschakelduur motorslot: 
100 %

Stroomopname door toebehoren: 
De aandrijving kan maximaal 1,5 A bij 24 V DC voor 
externe verbruikers leveren. Mocht een hoger verbruik 
(ook kortstondig) benodigd zijn, dient een externe 
voeding te worden gebruikt om functiestoringen van de 
aandrijving te vermijden.
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Bovenkant deur

Bovenkant deur

Terugligging maximaal ± 30 mm

Ruimte voor kabeltoevoer

Deur zonder sponning

5. Montage aan de scharnierzijde met 12,5 mm hefboombout

Asverlenging ED 100 ED 250 A B C D

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



ED 100, ED 250
—

10 DORMA

45

32

4
5

150

106 120 120 95

451155

B D

A

C

120100

3
2

6
3

Ø 6,6

Terugligging maximaal ± 30 mm

Bovenkant deur

Bovenkant deur

Ruimte voor kabeltoevoer

Deur met sponning

6. Montage aan de scharnierzijde met 25 mm hefboombout

Asverlenging ED 100 ED 250 A B C D

Standaard (9 mm) 31 mm 63 mm 22 mm 54 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
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Onderkant kozijn

Onderkant kozijn

ED 100 = 0 mm - 300 mm

ED 250 = 0 mm - 500 mm

Ruimte voor kabeltoevoer

7. Montage aan de dagzijde

Asverlenging ED 100 ED 250 A B C D

Standaard (9 mm) 19 mm 51 mm 9 mm 42 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



ED 100, ED 250
—

12 DORMA

5 mm
2,5 mm

6 mm 13 mm

1 / 2 / 3

2,5 mm
8 mm

5 mm

2.

1.

1.

1.

2.

1

2

3

4

8. Montagehandleiding

Benodigde gereedschappen

1. De beide transportborgschroeven en het karton 
verwijderen

 De schroeven zijn niet zelfborgend, deze mogen 
daarom niet voor bevestiging van hoofdarm of arm 
worden gebruikt.

2. De 8 bevestigingsschroeven losdraaien.

1. 230 V stekker uitpluggen.

2. De aandrijving van de montageplaat losmaken. 
Daarvoor een schroevendraaier als hefboom tussen 
aandrijving en voetplaat plaatsen.

Om te verhinderen dat het aansluitdeel los kan raken dient 
bij het neerleggen van de aandrijving een stuk hout of iets 
dergelijks onder de aandrijving te worden geschoven.

1. Montageplaat met 12 schroeven in de voorgeboorde 
gaten bevestigen.

 Voor bevestiging van de montageplaat pluggen 
en schroeven gebruiken die geschikt zijn voor de 
ondergrond.

2. Bijgeleverde opsluitbouten in een van de beide 
draadgaten schroeven. 

geïsoleerd
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230 V voedingskabel aansluiten.

 Werkzaamheden aan elektrische installaties mogen 
uitsluitend door geschoolde monteurs (elektriciens) 
worden uitgevoerd.

 Aardleiding aansluiten. 
Het kabeluituiteinde daartoe oogvormig ombuigen.

Beschermfolie van de warmtegeleidende pads op de 
onderzijde van de voeding lostrekken.

 � De warmtegeleidende pads mogen niet vuil worden.

Aandrijving op de bouten in de voetplaat schuiven.

De aansluitleidingen daarbij door de behuizing trekken.

De aandrijving aandrukken, tot deze hoorbaar vastklikt.

1. De 8 schroeven stevig vast draaien.

2. Netstekker inpluggen.

Asverlenging in de hoofdarm tikken.

 � De vierkant zodanig verdraaien dat de inbouwpositie 
overeenstemt met die op de afbeelding.
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1   2   3   4   55

1   4   3   2   55

2,5 mm

DIN L

DIN R

1.

2.

35 Nm

5 mm

10a

11a

12a

13a

14a

25 mm

12,5 mm

a Montage van de glijarm (scharnierzijde)
Glijstuk assembleren.

Daartoe de hefboombout (12,5 of 25 mm) In het glijstuk 
steken en met de borgring bevestigen.

De korte bout wordt bij deuren zonder sponning toegepast.

Losse delen in de glijarm schuiven en bevestigingsstukken 
vastschroeven.

1 - Glijarm

2 - Eindaanslag

3 - Buffer

4 - Glijstuk

5 - Bevestigingsstuk

Glijarm met 2 schroeven in de voorgeboorde gaten 
bevestigen.

Bekleding op de glijarm steken.

1. Eindkappen op de afstandstukken steken. 

2. Samen in het afdekprofiel schuiven.

 Op correcte inbouwpositie letten. 
De afstandstukken en de eindkapjes overeenkomstig de 
afbeelding inbouwen.

Alles zodanig uitlijnen dat de eindkapjes vlak aansluiten op 
het afdekprofiel.

Hoofdarm met hoog vastdraaimoment (35 Nm) op de 
aandrijfas schroeven.

 Gebruik uitsluitend de bijgeleverde zelfborgende 
schroef. Moet de schroef bij reparatie- of 
servicewerkzaamheden worden losgedraaid, dient 
deze door een nieuwe zelfborgende schroef te worden 
vervangen (zie onderdelenlijst).
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Hoofdarm op de glijarm vastschroeven.

b Standaard arm (dagkant)
Spanschoef (A) met 2 schroeven in de voorgeboorde gaten 
bevestigen. Hoofdarm (B) met hoog vastdraaimoment (35 Nm) 
op de aandrijfas schroeven.

 Gebruik uitsluitend de bijgeleverde zelfborgende 
schroef. Moet de schroef bij reparatie- of service- 
werkzaamheden worden losgedraaid, dient deze door 
een nieuwe zelfborgende schroef te worden vervangen 
(zie onderdelenlijst).

De spanschroef moet na het monteren haaks ten opzichte 
van het deurblad staan.

1. De contramoer op de spanschroef losdraaien.

2. Spanschroef zo ver uitdraaien/indraaien dat bij 
samengevouwen arm de spanschroef haaks ten 
opzichte van het deurblad staat.

1. De kogelkop van de spanschroef in de opname van de 
hoofdarm drukken.

2. De spanschroef met de zeskantmoer borgen 

Remschakeling instellen.
1. Controleren, of de netspanning is uitgeschakeld!

2. Stekker afhankelijk van de montagewijze inpluggen. 
(A) = montage met glijarm.  
(B) = montage met arm.

 Bij verkeerd geplaatste steker werkt de remschakeling 
niet. De deur kan dan met hoge snelheid sluiten.
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5 mm

17

18

Veerspanning instellen
De veer is bij levering geheel zonder spanning. Een voor- 
spanning van de veer van 10 omwentelingen is voor bedrijf 
minimaal noodzakelijk. De instelling wordt tijdens het  
inteachen gecontroleerd. Bij een te geringe veerspanning 
wordt het inteachen afgebroken. Wordt de veerspanning 
gewijzigd, moet het inteachen worden herhaald.  
Aan de hand van der volgende tabel wordt het aantal  
volledige omwentelingen voor de veerinstelling bepaald.  
 

Selectie EN klasse
Deurbreedte in mm 850 950 1.100 1.250 1.400
EN klasse EN 2 EN 3 EN 4 EN 5 EN 6
min. sluitmoment in 
Nm bij 2° 13 Nm 18 Nm 26 Nm 37 Nm 54 Nm

Aantal omwentelingen van de 
veerinstelling.

ED 100 10 14 16 -- --
ED 250 -- -- 14 18 24

Combinatiemogelijkheid arm
Standaard arm X X X X X
Glijarm X X X X X

 De tabel toont de benaderingswaarden, daarom moet het 
ingestelde sluitmoment bij 2° conform EN 1154 gecon-
troleerd en evt. gecorrigeerd worden. Bij terugliggingen 
groter dan 300 mm moet tevens het min. sluitmoment 
tussen 88°- 92° worden gecontroleerd.

Sluitsnelheid in stroomloze toestand instellen
Sluitsnelheid instellen

 Instelling van de snelheid is dwingend voorgeschreven.  
Wanneer de deur in minder dan 3 seconden sluit, 
wordt de foutmelding 73 (remschakelingstest) 
gegenereerd.
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9. Klemmentoewijzing

Aansluitleidingen op de stekers aansluiten en de stekers in de aansluitprint steken. 
De maximaal aansluitbare belasting op de klemmen 1, 1G en 3 bedraagt 1,5A. 
De maximale kabellengte bedraagt 30 m bij toepassing van J-Y(ST)Y 0,8 mm

Klem wordt bijgeleverd bij de 
Upgrade Card DCW.

Klem wordt bijgeleverd bij de  
Upgrade Card brandveiligheid.
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10. Inbedrijfstelling

De ED 250 en ED 100 zijn elektromechanische 
aandrijvingen. Pas het samenspel van motoraandrijfeenheid 
en besturing maakt automatisch openen en sluiten mogelijk. 
Om dit optimaal uit te voeren dient de besturing specifieke 
deurparameters te kennen.

De besturing is voorzien van een bedieningsinterface met 
informatiedisplay.  
Hiermee kunnen alle in de parameterlijst aangegeven 
instellingen worden uitgevoerd. 

Informatiedisplay
Het informatiedisplay heeft een 2-cijferige aflezing. Het 
display wordt bij inbedrijfstelling zodanig geconfigureerd dat 
onafhankelijk van de montagerichting de getallen en cijfers 
correct weergegeven worden.

Bedieningsinterface
Voor gegevensinvoer zijn 4 toetsen beschikbaar. Ook de 
toetsfuncties worden tijdens de inbedrijfstelling aan de 
montagerichting aangepast. Daardoor hebben de toetsen 
altijd de bij hun configuratie horende zelfde functie. De 
legenda van de toetsen kan uitgenomen en omgedraaid 
worden.

Via indrukken van de toetsen kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

  Onderste toets
 • Instelling van de montagerichting na een net-reset.

 • Scrollen door parameters en foutmeldingen 

 • Reduceren van de parameterwaarde

 • Openingsimpuls  - Toets korter dan 3 seconden indrukken

 • Teachcyclus  - Toets langer dan 3 seconden indrukken (PGS Uit)

 • Reset met fabrieksinstelling  - Toets langer dan 8 seconden indrukken (PGS Uit)

  Bovenste toets
 • Scrollen door parameters en foutmeldingen 

 • Verhogen van de parameterwaarde

  Rechter toets
 • Parametermenu oproepen - Toets langer dan 3 seconden indrukken 

   Gekiezen parameter wijzigen

 • Gewijzigde waarde opslaan

 Linker toets
 • Parameter Wijziging afbreken

 • Parameter Menu beëindigen

 Linker en rechter toets gelijktijdig
 • Fout bevestigen - Toets korter dan 3 seconden indrukken 

 • Reset  - Toets langer dan 3 seconden indrukken

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG

DIN-linkse 
deuren

DIN-rechtse 
deuren
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Eerste inbedrijfstelling of na reset met fabrieksinstelling

Voordat de aandrijving in bedrijf wordt gesteld, moet deze compleet geïnstalleerd en de deur gesloten zijn. 
De aansluitende teachcyclus moet worden uitgevoerd bij koude motor.

Netspanning inschakelen: Het display toont een sequentie van tekens die de actuele bewerkingstoestand weergeven.

Betekenis Weergave in het display Wat te doen?

Het systeem wordt gecontroleerd.

Twee heen en weer springende segmenten in het midden signaleren, dat 
de besturing wacht op interne signalen (maximaal 1 seconde).

Twee op en neer springende onderstreepjes signaleren dat de inbouw-
positie ingevoerd kan worden. Bij een foutieve invoer staan de tekens in 
het display op hun kop.

Onderste toets indrukken  
(dit is alleen bij de eerste in- 
bedrijfstelling nodig).

 

De toestelcode "loopt" door het display. ED 100 resp. ED 250 en de firmware versie (weergegeven door XX XX). 

Een kleine, ronddraaiende "o" en "P" signaleren, dat een aanvullende 
parametrisatie nodig is. (Alleen tijdens de eerste inbedrijfstelling of na 
reset met fabrieksinstelling).

De parameters:  
Montagewijze (AS), terugligging 
(rd) en deurbreedte (Tb)  
moeten worden ingesteld.

Parameters wijzigen
1. Parametermenu oproepen met toets      3 seconden indrukken

2. Gewenste parameter kiezen met toets    of 

3. Parameterwaarde tonen met toets   

4. Waarde voor wijziging selecteren met toets      => de waarde knippert

5. Gewenste waarde instellen met toets    of 

6. Gewijzigde waarde opslaan met toets    

7. Terug naar het parametermenu met toets  

8. Volgende parameter kiezen met toets    of 

Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Configuratie

Montagewijze 
 

0 tot 1 0 Kozijndorpelmontage scharnierzijde, glijarm trekkend

1 Kozijndorpelmontage op de dagkant, schaararm duwend

Terugligging 
 

ED 100: -3 tot 30

ED 250: -3 tot 50

0 De terugligging wordt in stappen van elk 10 mm ingesteld. De beno-
digde maat staat aangegeven op de montagetekeningen.

Deurvleugelbreedte 
 

ED 100:  7 tot 11

ED 250:  7 tot 15

10 De sponning wordt in de deurvleugelbreedte meegerekend.

De deurbreedte wordt in stappen van 100 mm ingesteld.

Na het verlaten van de parametrisatiemodus toont het display een 
kleine, ronddraaiende "o" en een "O".

Teachcyclus starten.
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Inteachen

Om het inteachen te kunnen starten moet de deur zijn gesloten en de programmaschakelaar in de stand UIT staan.

De volgende drie parameters moeten zijn ingevoerd: 
Montagewijze (arm of glijarm), terugligging en deurbreedte (zie pagina 19 "Eerste inbedrijfstelling").

 De teachcyclus moet bij koude motor worden uitgevoerd. Tijdens het inteachen mag de deurvleugel niet met de hand 
worden aangeduwd of tegengehouden, omdat de besturing anders de parameters niet correct kan berekenen. 

Veiligheidssensoren en impulsgevers zijn tijdens de teachcyclus uitgeschakeld, om het verloop van de programmering niet te 
verstoren. Het openings- en sluitgebied van de deurvleugels moet dienovereenkomstig handmatig beveiligd worden. 

Rookmelder en uitschakeling zijn actief.

Betekenis Weergave in het display Wat te doen?

Kleine ronddraaiende "o" en "O" geven aan dat een teachcyclus 
noodzakelijk is.

Onderste toets   
3 seconden indrukken

De deur voert diverse bewegingen uit en het display toont een sequentie van tekens. 
De bewegingen van de deur mogen niet geblokkeerd worden.

De deur staat in een stand van 70° en wacht op instelling van de 
openingswijdte.

De deur in de gewenste OPEN-
positie schuiven en onderste 
toets  indrukken.

De deur voert diverse bewegingen uit en het display toont een sequentie van tekens.

De bewegingen van de deur mogen niet geblokkeerd worden.

Indien de veerspanning te gering is, toont het display de kleine 
ronddraaiende "o" en "F".

Veerspanning verhogen en de 
teachcyclus opnieuw starten

Deur is bedrijfsgereed.
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11. Upgrade Cards

Met de DORMA Upgrade Cards kan de functionaliteit van 
de draaideuraandrijvingen ED 100 en ED 250 worden 
uitgebreid. Bij het installeren van de Upgrade Cards wordt 
informatie tussen de aandrijfbesturing en de Upgrade Card 
uitgewisseld en worden beide aan elkaar toegewezen. De 
gewenste functie kan worden toegepast zolang de Upgra-
de Card op het aandrijfsysteem geïnstalleerd blijft. Er zijn 
verschillende functies beschikbaar. Om verwisseling te 
voorkomen hebben de Upgrade Cards leverbaar.

Combinatiemogelijkheden
Upgrade Card kleur ED 100 ED 250

Full-Energy blauw X 

Full-Energy blauw transparant  X

Brandwerend rood X

Brandwerend rood transparant  X

Professional groen X X

DCW geel X X

Upgrade Card 'full-energy' - blauw / blauw transparant
Na vrijschakeling is het volledige instelbereik van de 
parametersets opening- en sluitsnelheid en opening- en 
sluitkracht beschikbaar.

Upgrade Card brandveiligheid - rood / rood transparant
Na vrijschakeling kan de aandrijving als vastzetinrichting 
worden gebruikt. Bovendien wordt de functie 'full-energy' 
geactiveerd.

De vastzetinrichting beschikt over de volgende functionaliteiten:
Activatie

 • Activatie via de lijnbewaakte melderingang door de 
DORMA RM-ED. 

 • Handmatige activatie van de vastzetinrichting door 
deurbeweging van 10°.

 • Correctie van de voedingsspanning

Aflezing
 • Signalering van de ontkoppeling door een rode LED op 

de eindkap. 

 • In het toesteldisplay wordt de melding In 11 getoond.

Reset
 • Via de programmaschakelaar, omschakeling van stand 

X in de stand UIT 

 • Via het deurblad, handmatige opening tot de ingestelde 
openingswijdte minus 5° 

 • Via de interne bedieningsinterface,  
toets L en R > 3 sec. bedienen

Upgrade Card Professional - groen
Na vrijschakeling kunnen de volgende functies worden 
geactiveerd:

 • Zuster-bed-schakeling  
Gedeeltelijke opening bij 2-vleugelige systemen.

 • Verlengde openhoudtijd  
0- 180 seconden

 • Stroomstootfunctie (flip-flop)

Upgrade Card DCW – geel
Na vrijschakeling kunnen de volgende functies worden 
geactiveerd:

 • Externe sleutelschakelaar ST 32x DCW

 • SVP DCW motorslotfunctie

 • DCW programmaschakelaar

Installatie van de Upgrade Cards
Installatie van de Upgrade Cards moet geschieden wanneer 
de aandrijving compleet gemonteerd en het inteachen met 
succes voltooid is. 

De netspanning is ingeschakeld. 

Ter voorkoming van ongewenste activering dient de programma- 
schakelaar in de functie UIT te worden geschakeld. 

Het informatiedisplay geeft  
de ruststand aan. 

Installatie van de eerste Upgrade Card
De Upgrade Card wordt op de insteekplaats ingestoken.

(zie pagina 7 nr. 9).

Tijdens het opsteken knippert de gele LED één keer, daarna 
gaat de groen LED langzaam knipperen, wat aangeeft dat de 
communicatie tussen de beide modules correct is. 

De eerste Upgrade Card wordt container module, de groene 
LED knippert langzaam. De betreffende functie is nu 
vrijgeschakeld en kan worden geactiveerd 

(zie pag. 27, parameters F1 tot F8).

1. Nieuwe Upgrade Card insteken.

  

2. Data worden verzonden

  

3. Systeem bedrijfsgereed,  
de functie kan geactiveerd worden.
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Installatie van extra Upgrade Cards
Er kunnen extra Upgrade Cards worden geïnstalleerd.  
De eerste geïnstalleerde Upgrade Card fungeert nu 
als container module. Alle gewenste functie kunnen 
worden toegepast zolang de container module op het 
aandrijfsysteem geïnstalleerd blijft.

Container module uitpluggen en de extra te installeren 
Upgrade Card insteken. De functie wordt naar het aandrijf- 
systeem gekopieerd en de Upgrade Card ongeldig gemaakt. 
Zodra de procedure voltooid is wordt dit door de gele LED 
gesignaleerd. De Upgrade Card moet nu verwijderd en de 
container module weer ingestoken worden. De besturing 
herkent de container module en legt de nieuwe functie in 
de module vast. Langzaam knipperen van de groene LED 
signaleert de succesvolle inbedrijfstelling.

1. Container module verwijderen

  

2. Nieuwe Upgrade Card insteken

  

3. Upgrade Card is ongeldig gemaakt

  

4. Upgrade Card verwijderen 

  

5. Container module insteken

  

6. Systeem bedrijfsgereed,  
de functie kan geactiveerd worden.

  

Gebruik van de Upgrade Cards
 • Elke besturing heeft slechts één container module, 

waarin alle vrijgeschakelde functies zijn opgeslagen.

 • Wanneer de container module wordt verwijderd, worden 
de tevoren vrijgeschakelde functies na enige tijd 
gedeactiveerd.

 • Bij vervanging van de besturing wordt de container 
module van de oude naar de nieuwe besturing 
omgeplugd. De nieuwe besturing wordt met de 
container module gesynchroniseerd en alle functies 
zijn vervolgens weer beschikbaar.

 • Indien een reeds vrijgeschakelde Upgrade Card wordt 
ingestoken, wordt deze geweigerd. Dit wordt door snel 
knipperen van de gele LED gesignaleerd. De module 
wordt in dat geval niet ongeldig gemaakt.

 • Ook wanneer een container module van een vreemde 
besturing wordt ingestoken, wordt de container module 
geweigerd. Dit wordt door snel knipperen van de gele 
en groene LED gesignaleerd. De module kan slechts 
met één besturing vast gesynchroniseerd worden. 

 • Om opnieuw te installeren moet de uitgebreide 
farbrieksinstelling worden geactiveerd.

 • In geval van een defect aan de container module moet 
een nieuwe set functiemodules worden gebruikt.

 • De status van de Upgrade Card wordt door 3 geïnte- 
greerde LEDs gesignaleerd. Bij de Upgrade Card DCW 
brandt de rode LED, zodra DCW-deelnemers zich 
hebben aangemeld en geeft aan dat DCW-telegrammen 
uitgewisseld worden.

Toepassing in 2-vleugelige deursystemen.
Professional: De Upgrade Card ‘Professional’ wordt 

desgewenst alleen op de aandrijving 
voor de loopdeur geïnstalleerd.

Brandbeveiliging: De Upgrade Card ‘brandveiligheid’ 
wordt desgewenst alleen op beide 
aandrijvingen geïnstalleerd.

Full Energy: De Upgrade Card ‘Full Energy’ 
wordt desgewenst alleen op beide 
aandrijvingen geïnstalleerd.

DCW : De Upgrade Card “DCW” wordt alleen 
op de aandrijving geïnstalleerd, waarop 
DCW producten worden aangesloten.

Uitzondering: Bij gebruik van een DCW vergrendeling 
moet op beide aandrijvingen 
een Upgrade Card DCW worden 
geïnstalleerd. 
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12. Parametrisatie / Service

Na het inteachen is de aandrijving inzetbaar met de 
basisparameters.  
Het systeem biedt tevens de mogelijkheid, de aandrijf- 
parameters aan te passen aan de daadwerkelijke situatie en 
uitbreidingsfuncties te activeren. Deze parameters dienen 
al tijdens de inbedrijfstelling volgens de wensen van de 
gebruikers te worden ingesteld.

< 3s Quit

> 3s Reset

< 3s

> 3s

LEARN

> 8s

Fact-Setup

> 3s

PRG

Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Configuratie

Montagewijze 0 tot 1 0 Kozijndorpelmontage scharnierzijde, glijarm trekkend

1 Kozijndorpelmontage op de dagkant, schaararm duwend

Terugligging ED 100: -3 tot 30  
ED 250: -3 tot 50

0 De terugligging wordt in stappen van elk 10 mm ingesteld. De beno-
digde maat staat aangegeven op de montagetekeningen.

Deurvleugelbreedte ED 100:  7 tot 11  
ED 250:  7 tot 15

10 De sponning wordt in de deurvleugelbreedte meegerekend. 
De deurbreedte wordt in stappen van 100 mm ingesteld.

Deurtype 0 tot 4 0 1-vleugelige deur

1 2-vleugelige deur, loopdeur, overlappende deur

2 2-vleugelige deur, passieve deur, overlappende deur

3 2-vleugelige deur, loopdeur, stompe deur

4 2-vleugelige deur, passieve deur, stompe deur

Aandrijfparameters en functies

Openingssnelheid ED 100: 8 tot 50  
ED 250: 8 tot 60  
(bij 'low energy' 

gereduceerd naar 
max. 27°/sec.)

Graden /

seconde

25 

De openingssnelheid is gerelateerd aan automatisch bedrijf. Land-
specifieke grenswaarden moeten nageleefd en na instelling worden 
gecontroleerd. Het volledige instelbereik is alleen bij geïnstalleerde 
Upgrade Card ‘Full Energy’ beschikbaar. De snelheid is wijzigbaar 
via deze parameter. Via interne bewakingen wordt de toelaatbaarheid 
van de instelling gecontroleerd. Bij overschrijding wordt de ingestelde 
waarde om en om met de actuele waarde getoond.

Sluitsnelheid ED 100: 8 tot 50  
ED 250: 8 tot 60  
(bij 'low energy' 

gereduceerd naar 
max. 27°/sec.)

Graden /

seconde

25

De sluitsnelheid is gerelateerd aan automatisch bedrijf. Land- 
specifieke grenswaarden moeten nageleefd en na instelling worden 
gecontroleerd. Het volledige instelbereik is alleen bij geïnstalleerde 
Upgrade Card ‘Full Energy’ beschikbaar. De snelheid is wijzigbaar 
via deze parameter. Via interne bewakingen wordt de toelaatbaarheid 
van de instelling gecontroleerd. Bij overschrijding wordt de ingestelde 
waarde om en om met de actuele waarde getoond. 

Openhoudtijd 0 tot 30  
(instelling bij 'low 
energy' min. 5 s)  

0 tot 180  
met Upgrade Card 

Professional

seconden

5

De openhoudtijd dient zodanig ingesteld te worden dat personen 
voldoende tijd hebben om de deur te passeren. Is een langere 
openhoudtijd gewenst, kan het instelbereik met de Upgrade Card 
Professional naar 180 s worden uitgebreid. De openhoudtijd start 
nadat het contact / spanning op de impulsgeveringangen, binnen, 
buiten, beveiliging, Push & Go wordt geopend / afvalt. Het signaal 
is retriggerbaar. In de bedrijfsmodus 'low energy' mag de min. 
openhoudtijd van 5 s niet worden onderschreden. De waarden van  
0 - 30 seconden kunnen stappen van 1 seconde en waarden boven 
30 seconden in stappen van 5 seconden worden ingesteld.
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Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Openhoudtijd   
Nacht-Bank

0 tot 30 seconden

10

De openhoudtijd Nacht-Bank (sleutelschakelaar) kan afzonderlijk 
worden ingesteld. De openhoudtijd Nacht-Bank start zodra het 
contact op de impulsgeveringang Nacht-Bank geopend wordt en de 
deur in geopende positie staat. Het signaal is retriggerbaar.

Wandblindering BS 60 tot 99

99 = gedeacti-
veerd

graden

80

Bij het bereiken van de ingestelde hoek wordt het ingangssignaal van 
de veiligheidssensor aan scharnierzijde genegeerd. De wandblindering 
is nodig, wanneer de deur tegen een obstakel in opent. Hoe groter 
het detectiebereik van de gebruikte veiligheidssensor, des te groter 
moet het bereik zijn, waarbinnen detectie genegeerd wordt. Voor 
de veiligheid van de gebruikers adviseren wij de laagst mogelijke 
instelling te kiezen.  
Wordt bij het openen van de deur de wandblinderingshoek over- 
schreden, verschijnt linksboven in het display van de besturing een 
snel knipperende stip. Deze indicatie verdwijnt zodra de hoek wordt 
onderschreden

Test  
veiligheidssensor

0 tot 6 0 Test Uit; De veiligheidssensoren worden niet getest.  
Moet worden toegepast bij de veiligheidssensor IRS-2. In combinatie 
met veiligheidssensoren conform DIN 18650 moet een van de 
parameters 1-6 worden gebruikt. De test niveau low en high actief is 
afhankelijk van de sensor en moet bij deze op dezelfde waarde zijn 
ingesteld.

1 Test sensor BS - niveau high actief

2 Test sensor BGS - niveau high actief

3 Test sensor BS & sensor BGS - niveau high actief

4 Test sensor BS - niveau low actief

5 Test sensor BGS - niveau low actief

6 Test sensor BS & sensor BGS - niveau low actief

Impuls door 
veiligheidssensor 
dagzijde

0 tot 1 0 Het ingangssignaal van de veiligheidssensor wordt genegeerd, zodra 
de deur gesloten is.

1 Bij gesloten deur kan met de veiligheidssensor een openingsimpuls 
worden geactiveerd.

Ontgrendelingstijd 0 tot 40 100 ms

4

De ontgrendelingstijd start na een impulsgeving. Pas na afloop van 
de ontgrendelingstijd wordt de deur geopend. Bij de instelling „0“ 
wordt aanduwen vóór ontgrendelen niet uitgevoerd. Afhankelijk van de 
toegepaste ontgrendeling en in combinatie met het terugmeldcontact 
wijzigt de sequentie.

Ontgrendelings-
kracht

0 tot 9 0 De ontgrendelingskracht bepaalt de kracht waarmee de deur 
voorafgaand aan het openen in de richting „dicht“ wordt gedrukt. 
De tijd wordt door de parameter ‘ontgrendelingstijd’ bepaald. 
Drukken in de richting „dicht“ kan nuttig zijn om een evt. aanwezige 
elektrische sluitplaat te ontlasten en ervoor te zorgen dat deze 
opent. Hoe hoger de ingestelde waarde, des te hoger de belasting 
van de armbevestiging. Om een lange levensduur van het systeem te 
bereiken, dient u de kracht in te stellen op een waarde die werkelijk 
nodig is.

Statische kracht in 
de openingsrichting  
(basisparameter 
voor windlast- 
regeling)

2 tot 15

(gereduceerd bij   
low energy)

10 N

6

De aan de sluitzijde werkende krachten kunnen via deze parameter 
worden gewijzigd. Via interne bewakingen wordt de toelaatbaarheid 
van de instelling gecontroleerd. Bij overschrijding wordt de ingestelde 
waarde om en om met de actuele waarde getoond. Op rond van 
systeemtoleranties moeten na de automatische teachcyclus van de 
aandrijving de daadwerkelijke krachten op het deurblad gemeten en 
zo nodig ter naleving van de plaatselijke normen en voorschriften 
gewijzigd worden.

Statische kracht in 
de sluitrichting   
(basisparameter 
voor windlast- 
regeling)

2 tot 15

(gereduceerd bij   
low energy)

10 N

6

De aan de sluitzijde werkende krachten kunnen via deze parameter 
worden gewijzigd. Via interne bewakingen wordt de toelaatbaarheid 
van de instelling gecontroleerd. Bij overschrijding wordt de ingestelde 
waarde om en om met de actuele waarde getoond. Op rond van 
systeemtoleranties moeten na de automatische teachcyclus van de 
aandrijving de daadwerkelijke krachten op het deurblad gemeten en 
zo nodig ter naleving van de plaatselijke normen en voorschriften 
gewijzigd worden.
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Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Eindslagimpuls 0 tot 9 0 Behalve de mechanische eindslag is voor automatisch bedrijf tevens 
een motorische eindslag beschikbaar. Met de motorische eindslag 
kunnen bij het sluiten deurafdichtingen of vergrendelingen worden 
gepasseerd. De instelling dient bij een lage waarde te beginnen en 
telkens een stukje te worden verhoogd, om beschadigingen aan de 
deur te voorkomen.  
Er dient beslist te zijn gewaarborgd dat de deur zelf en de arm- /
glijarmbevestiging op de langdurig optredende extra belastingen zijn 
berekend. Bij twijfel adviseren wij de laagst mogelijke instelling te 
kiezen.

Eindslaghoek 2 tot 10 graden

3

Met de eindslaghoek wordt de deuropeningshoek vastgelegd, vanaf 
waar de motorische eindslagimpuls werkzaam is.

Dichthoudkracht 0 tot 9 0 = uit

1 t/m 9 = 
aan

De dichthoudkracht wordt na de eindslag permanent ingekoppeld. 
Deze kracht dient de deur ook bij blootstelling aan harde wind 
gesloten te houden .  
De dichthoudkracht is instelbaar van 0 (uit) tot 9 (maximum).

Push & Go 0 tot 1 0 = uit

1 = aan

Na activering start een automatische deuropeningen, wanneer de deur 
met de hand 4° vanuit de stand „dicht“ in de richting „open“ wordt 
geduwd.  
Voor deze functie moet tevens de waarde "hd" (zie pagina 27) op 0 
gezet worden.

Programma- 
schakelaartype

0 tot 2 0 Interne programmaschakelaar is actief.

1 Er is een externe programmaschakelaar met contacten op de 
aansluitprint aangesloten. De aansluitsteker van de inwendige 
programmaschakelaar moet worden uitgeplugd.

2 Er is een externe DCW programmaschakelaar op de 
aansluitprint aangesloten. De aansluitsteker van de inwendige 
programmaschakelaar moet worden uitgeplugd.

EPS DCW  
- Gedrag na reset

0 tot 1 0 Bij een netuitval of doelbewust uitschakelen van de aandrijving wordt 
de programmaschakelaar bij inschakeling van het net automatisch in 
de laatstbekende stand geschakeld.  
Belangrijk: Het tijdstip van de netinschakeling kan ook buiten 
kantoortijd liggen en is dus van invloed op het verzekeringstechnisch 
afsluiten van de deur.

1 Bij een netuitval of bij doelbewust uitschakelen van de aandrijving 
wordt de programmaschakelaar bij inschakeling van het net 
automatisch in de stand UIT geschakeld. Deze functie dient gebruikt 
te worden, wanneer de sluiting verzekeringsconform moet zijn.

Interne program-
maschakelaar - In-
schakelvertraging

0 tot 1 0 De werking van de interne programmaschakelaar wordt direct na het 
omschakelen van de aandrijving overgenomen.

1 Na omschakeling van de interne programmaschakelaar wordt de 
functie met een vertraging van 10 s overgenomen. Deze functie is 
zinvol wanneer de PGS omgezet moet worden en de persoon die dat 
doet de deur na het omschakelen noch langs de standaard melder 
moet passeren. Een extra Nacht-Bank knop is niet vereist.

Dag-vrijschakeling 0 tot 1 0 De deur wordt bij het bereiken van de dicht-positie altijd vergrendeld.

1 De deur wordt in de bedrijfsstand Automatisch bij het bereiken van 
de 'dicht' positie niet vergrendeld. Het vergrendelingscontact blijft 
permanent ingeschakeld. In combinatie met motrosloten wordt zo 
een snellere opening gerealiseerd. Bij gebruik van een elektrische 
sluitplaat dient deze geschikt te zijn voor 100 % inschakelduur, om 
beschadigingen uit te sluiten.

Statusrelais  
functie

0 tot 3 0 Het statusrelais is gedeactiveerd.

1 Het statusrelais wordt geschakeld, zodra de ingestelde 'dicht' positie 
bereikt wordt.

2 Het statusrelais wordt geschakeld, zodra de ingestelde open-positie 
bereikt wordt.

3 Storing Alle storingen die tot een melding op het interne display 
leiden worden bij het statusrelais gerapporteerd.
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Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Activeren van de 
vastzetinrichting 
door uitschuiven 
van de deurvleugel.

0 tot 1 1 Functie ingeschakeld.  
Wordt de aandrijving als vastzetinrichting toegepast, kan de 
handmatige activering door handmatig sluiten van de deurvleugel tot 
10° (+/- 2°) vanuit de ingeteachte openhoudpositie geschieden. Een 
handschakelaar is niet vereist.

0 Functie uitgeschakeld. Wordt de aandrijving als vastzetinrichting 
toegepast, is voor handmatige activering een handschakelaar 
dwingend vereist.

Uitschakeling 
aandrijffunctie 
werkingsrichting

0 tot 1 0 Verbreekcontact  
Bij geopend contact wordt de aandrijffunctie uitgeschakeld Deze 
werkingsrichting moet bij slotschakelaars worden toegepast, die met 
een wissel- of verbreekcontact zijn uitgerust.

1 Maakcontact  
Bij gesloten contact wordt de aandrijffunctie uitgeschakeld. Deze 
werkingsrichting moet bij slotschakelaars worden toegepast, die met 
een maakcontact zijn uitgerust.

Nacht Bank   
werkingsrichting

0 tot 1 0 Maakcontact  
De Nacht-Bank functie wordt bij gesloten contact geactiveerd. Deze 
werkingsrichting heeft de voorkeur bij een sleutelschakelaar of een 
toegangscontrolesysteem.

1 Maakcontact  
De Nacht-Bank functie wordt bij geopend contact uitgevoerd. Deze 
werkingsrichting wordt dikwijls toegepast bij aansluiting op een 
rookafzuiging (RWA) of een gebouwbesturingssysteem (GLT), om 
deuren met een verbreekcontact aan te sturen.

Diagnose

Cyclusteller 0 tot 99 10.000 

cycli

De melding geschiedt in stappen van 10.000 cycli.  
Voorbeeld: Melding 4 = 40.000 cycli, melding 53 = 530.000 cycli. 
Met de DORMA handterminal kan de waarde exact worden uitgelezen.  
De waarde 99 op het interne display betekent 990.000 of hoger.

Foutgeheugen 
wissen

0 tot 1 0 zonder functie

1 Het foutengeheugen wordt gewist.  
Daarna wordt de parameter automatisch weer op 0 gezet.

Serviceinterval- 
indicatie (LED geel) 
resetten

0 tot 1 0 zonder functie

1 De servicecyclus/ en tijdteller wordt naar de waarden 200.000 cycli 
en 12 maanden teruggezet. Een daarvan afwijkende waarde moet 
met de DORMA handterminal worden ingesteld (zie tevens functie 
service-LED)

Fabrieksinstellings-
niveau

1 tot 2 1 Standaard fabrieksinstellingen Alle parameters worden naar de fa-
brieksinstelling teruggezet. Evt. geïnstalleerde Upgrade Cards blijven 
bewaard en hoeven niet opnieuw te worden geïnstalleerd.

2 Uitgebreide fabrieksinstellingen: Alle parameters worden naar de 
fabrieksinstelling teruggezet. De geïnstalleerde Upgrade Cards worden 
uit het geheugen van de besturing gewist.  
De besturing moet door middel van een een net-reset opnieuw worden 
gestart. 
Besturing en Upgrade Card kunnen weer onafhankelijk van elkaar 
worden gebruikt (toestand bij levering).  
Daarna wordt de parameter automatisch op 1 gezet.

Openingshoek 0 tot 110 graden Hier wordt de tijdens de inteachrun ingestelde openingshoek getoond. 
Wijziging is alleen via een teachcyclus mogelijk.  
Vanwege de montage en parametertoleranties  kan de weergave van 
de werkelijke deurpositie afwijken
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Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Deurdranger / 
Automatic modus

0 tot 1 0 De Automatic modus dient gebruikt te worden, wanneer de deur 
bij voorkeur automatisch geopend wordt en bewegingsmelders 
worden toegepast. Bij blokkering tijdens het sluiten reverseert de 
aandrijving automatisch. De bewegingscurve is voor veilig sluiten 
geoptimaliseerd. 
De windlastregeling en de Push & Go functie zijn alleen in de 
Automatic modus beschikbaar.

1 De deurdrangermodus dient gebruikt te worden, wanneer de deur 
hoofdzakelijk handmatig en alleen sporadisch automatisch geopend 
wordt. Bij blokkering tijdens het sluiten blijft de deur in de actuele 
positie. De bewegingscurve is voor handmatig openen geoptimaliseerd  
De Power Assist functie is alleen in de deurdrangermodus 
beschikbaar.

Power Assist  
starthoek

1 tot 5 graden

3

Instelling van de hoek, vanaf waar de Power Assist functie werkzaam 
moet zijn. Hoe kleiner de waarde, des te gevoeliger de Power Assist 
functie reageert.

Power Assist  
ondersteunings-
kracht

0 tot 10 0 Instelling van de kracht van de Power Assist ondersteuning Hoe groter 
de waarde, des te gemakkelijker de deur handmatig kan worden 
geopend.  
Bij 0 is de functie gedeactiveerd. De Power Assist functie is alleen in 
de deurdrangermodus (hd=1) beschikbaar. Wordt de ondersteuning te 
hoog ingesteld, kan de deur zelfstandig open gaan!

Upgrade Cards

Upgrade Card 
brandbeveiliging

0 tot 3

0

1

2

3 

niet beschikbaar

beschikbaar, maar niet geactiveerd.

actief

Upgrade Card werd verwijderd,   
daarom is de functie niet meer beschikbaar.

Upgrade Card   
full-energy

Upgrade Card   
Professional

Stroomstoot

Verlengde 
openhoudtijd

Verpleegbedden

Upgrade Card invali-
dentoilet

Upgrade Card DCW
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Parameter / 
Weergave

Waardebereik Eenheid  
fabrieksin-

stelling = vet

Uitleg

Diversen

Configuratie van de 
interface COM1  
(staande steker)

0 tot 2 0 Handheld bedrijf. De seriële interface is geprogrammeerd voor 
communicatie met de DORMA handheld.

1 DORMA Debugging Service (inwendige analysemodule)

2 DORMA Remote Service (inwendige testmodule)

Openingsdemping 
bij handmatig 
openen

5 tot 20 10° Hier wordt de hoek ingevoerd, vanaf waar de deur bij handmatig 
openen wordt afgeremd. 
De ingevoerde waarde wordt vanaf de ingestelde openingshoek terug-
geteld.  
Voorbeeld:  Openingshoek: 90° 
   Parameter bc: 12° 
   => Openingsdemping start bij 78°

Deurdikte 0 tot 80 0...35...80

mm

De deurdikte is van invloed op de gemeten deuropeningshoek. Is 
een nauwkeuriger resolutie vereist, kan de daadwerkelijke deurdikte 
worden opgegeven.

Naloophoek bij 
2-vleugelige deuren

0 tot 30 0...30° Hier wordt de hoek ingesteld die de loopdeur moet hebben afgelegd, 
voordat de passieve deur opent.

Scharnierafstand +5 tot -5 3 De scharnierafstand is bepalend voor de berekende deurhoek. Ook al 
is deze maar beperkt van invloed kan in extreme situaties instelling 
dienen tot verhoging van de nauwkeurigheid.  
De basisinstelling van de parameter HS is 3, voor 30 mm.  
Bij center-pivoted doors moet hier de instelling in het negatieve 
gebied worden gewijzigd. Daarna is een teachcyclus noodzakelijk, 
omdat het systeem afhankelijk van de ingestelde parameters een 
hoektabel aanlegt.
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13. Diagnose / Foutopsporing

DORMA aandrijvingen voldoen aan hoge veiligheidsstan-
daards en alle relevante technische regelgeving en voor-
schriften. Interne, en door de aandrijving beheerde externe 
veiligheidsschakelcircuits worden cyclisch bewaakt.

Tijdens bedrijf van de toestellen kunnen situaties optreden 
die tot een foutmelding leiden. 

De aandrijving probeert de oorzaak te vinden en adequaat 
daarop te reageren. De reactie is afhankelijk van van de 
ernst van de oorzaak en varieert van het geven van een 
melding tot uitschakeling van de automatische besturing van 
de aandrijving. 

In het laatste geval schakelt de aandrijving over op nood- 
besturing en werk dan als deurdranger.  
De deur kan handmatig bediend worden.

De melding "In" en foutmeldingen "E0" ... "E9" worden in het 
display van de bedieningsinterface en bij de rode LED op de 
interne programmaschakelaar getoond. 

De melding op de LED geschiedt in de vorm van een code. 
De codes staan aangegeven in de foutentabel.

Foutmeldingen "E0" ... "E9" worden in het foutgeheugen 
opgeslagen en kunnen in het display van de bedienings- 
interface of op de DORMA handterminal worden uitgelezen. 
Een actieve foutmelding wordt altijd getoond op de plaat E0 
van het foutmeldingengeheugen. Door een nieuw optretende 
fout, of door bevestiging van de foout, schuift de melding op 
naar geheugenplaats E1. 

Er kunnen op deze wijze maximaal 9 fouten in de foutgeheu-
gens E1 - E9 worden opgeslagen. Identieke foutmeldingen 
die successievelijk optreden worden niet opnieuw opge- 
slagen.

Om de foutmeldingen E0 ... E9  
even  indrukken.

Omgang met informatie "In"
De getoonde informatie verhoogt het bedieningsgemak van 
de aandrijving en attendeert op fouten en bedrijfstoestanden 
die de automatische besturing van de aandrijving 
belemmeren. 

Voorbeeld:
In08 -> Nood-Uit knop is ingedrukt, de aandrijving voert 

geen automatische functies meer uit.

In01 -> Er is een blokkering herkend, de aandrijving blijft 
in werking.

Een informatie kan bij herhaaldelijk optreden in een 
foutmelding worden omgezet. 

Omgang met foutmeldingen "E0" ... "E9"
Foutmeldingen wijzen op een defect aan de hardware. 
Maar ook montagefouten en handmatighe bediening 
tijdens veiligheidstests kunnen foutmeldingen veroorzaken, 
waarbij het systeem op noodbesturing overschakelt. Om 
foutmeldingen te resetten zijn de volgende mogelijkheden 
beschikbaar:

1. Omschakeling van de programmaschakelaar op Uit 
of resetten via indrukken van de Reset toets op de 
bedieningsinterface bij geopende bekleding.

2. Net-reset. Uitschakelen van de netschakelaar. Opnieuw 
inschakelen na 10 sec.

Alvorens een foutmelding te bevestigen dient eerst de fout 
geanalyseerd en verholpen te zijn. De volgende tabel dient 
als referentie.

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

De deur kan alleen 
handmatig bediend worden 
oftewel de deur opent 
niet automatisch nadat 
een openingsimpuls werd 
gegenereerd.

Controle van de groene LED. 

Brandt de groene LED niet, 

is er een probleem met de 
voedingsspanning.

Netschakelaar moet ingeschakeld zijn

De voedingsspanning moet gecontroleerd en evt. weer 
ingeschakeld worden.

Is de netspanning ingeschakeld, maar wordt er geen 
24 V DC spanning geleverd, moet de voeding vervangen 
worden.

Controle van de rode LED.

Wanneer de rode LED op de 
netschakelaar brandt, heeft de 
besturing een fout ontdekt en  
is de noodbesturing geactiveerd.

Troubleshooting staat beschreven in de lijst met 
informatie en foutmeldingen.

De programmaschakelaar staat  
in de stand UIT of Uitgang.

Programmaschakelaar in de stand Automatisch of 
Continu open zetten.

Er is een signaal van de veilig- 
heidssensor aan de scharnier- 
zijde actief en dit verhindert  
de opening.

De signalen van de veiligheidssensoren worden  
voor diagnose rechtstreeks met de twee  
decimaaltekens van het LED display op de 

bedieningsinterface getoond.  

Bij detectie brandt het decimaalteken.  
De aansluiting en de werking van de sensor moeten 
worden gecontroleerd. Wanneer de LED linksboven 
knippert, is de wandblindering actief. Er is geen fout 
actief.
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Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Tijdens het installeren:

De deur kan maar heel 
moeizaam handmatig 
worden geopend en de 
sluiting geschiedt met hoge 
snelheid.

De steekbrug van de rem- 
schakeling staat in de ver- 
keerde positie.

De positionering van de steekbrug moet zijn afgestemd 
op de gebruikte arm. 

Zie pagina 15 afbeelding 16

De teachcyclus kan niet 
worden gestart.

De programmaschakelaar  
staat in de verkeerde positie.

Programmaschakelaar in stand UIT zetten.

Het signaal uitschakeling 
aandrijffunctie (4/4a) is actief.

Aansluiting van de rookmelder of Stop signaal op 4/4a 
controleren.

De interne / externe 
programmaschakelaar 
werkt niet of werkt foutief.

De parameter 
Programmaschakelaarmodus  
is verkeerd ingesteld

Het gebruikte type moet als parameter Programma- 
schakelaarmodus juist zijn ingesteld

De kabel van de interne pro- 
grammaschakelaar is niet  
ingeplugd.

Kabel controleren en zo nodig inpluggen.

Aansluitfout of schakelaar  
defect.

De aansluiting en de werking van de schakelaar moeten 
worden gecontroleerd.

De deur opent 
automatisch, maar sluit 
pas na lange tijd of sluit 
helemaal niet.

De parameter Openhoudtijd is  
te lang ingesteld

Openhoudtijd reduceren.

De programmaschakelaar staat  
in de positie Continu open.

Programmaschakelaar omschakelen.

Er is een signaal van de 
veiligheidssensor aan de  
dagkant actief dat de sluiting 
verhindert.

De signalen van de veiligheidssensoren worden  
voor diagnose rechtstreeks met de twee  
decimaaltekens van het LED display op de

bedieningsinterface getoond.  

Bij detectie brandt het decimaalteken.  
De aansluiting en de werking van de sensor moeten worden 
gecontroleerd. Wanneer de LED linksboven knippert, is de 
wandblindering actief. Er is geen fout actief.

Er is een signaal van een aan- 
gesloten impulsgever actief dat  
de sluiting verhindert. 

De aansluiting van de aangesloten impulsgever moet 
worden gecontroleerd. In alle gevallen moet een maak- 
contact worden toegepast. Op de signaalingang 57/57a 
mag externe spanning worden gelegd. 

Om de fout te lokaliseren dienen de signaalleidingen 
35, 57, 42 en 41 één voor één te worden verwijderd.

De open- en sluitsnelheden 
werken sterk van de 
ingestelde parameters af.

De teachcyclus is bij warme  
motor uitgevoerd en het deur- 
vleugelgewicht werd daardoor  
verkeerd berekend.

Teachcyclus bij koude motor opnieuw uitvoeren.

LED rood

LED geel

Netschakelaar

LED groen
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14. Foutmeldingen

Af- 
lezing

Signa-
lering 
LED

Diagnose / Oorzaak Probleemoplossing

In 01 geen Blokkering
De deur wordt door een obstakel ge- 
blokkeerd en de deuraandrijving werd  
gestopt.

De deurbeweging dient in spanningsloze toetand te 
worden gecontroleerd en evt. stroefheden moeten 
worden verholpen. Doorlopend bedrijf op een 
defecte deur kan beschadiging van de aandrijving 
tot gevolg hebben. Blokkering worden dikwijls door 
de deurgebruikers veroorzaakt. Dat kan komen 
doordat het detectiebereik van de sensors niet bij de 
openingssnelheid van de aandrijving past en de deur 
tijdens het gebruik onvermijdelijk wordt aangeraakt. 
In dat geval dient het detectiegebied van de sensors 
te worden verruimd en/of de openingssnelheid van 
de aandrijving te worden verhoogd. De goede werking 
dient door gebruikspogingen te worden aangetoond.

In 03 geen Temperatuur Management Programma  
geactiveerd
Het TMP beschermt het aandrijfsysteem  
tegen oververhitting. Op overbelasting van  
de aandrijving reageert het TMP met ver- 
schillende maatregelen.

 • Reductie van de loopdynamiek bij over- 
schrijding van de nominale belasting.

 • Verlenging van de openhoudtijd bij hoge 
belasting.

 • Inschakeling van de geïntegreerde  
ventilator bij zeer hoge belasting.

De warmteafleiding dient gecontroleerd en zo nodig 
verbeterd te worden. Rechtstreekse zonnestraling 
vermijden. Ten opzichte van externe warmtebronnen, 
warmtegordnijnen en warmwaterleidingen voldoende 
afstand aanhouden.

Controleren, of de beschermfolie van de warmte- 
geleidingspads tijdens montage zijn verwijderd  
(zie pagina 13 afbeelding 6)

In 08 geen Uitschakeling aandrijffunctie
Het contact 4/4a is geopend. De aan- 
drijving schakelt in de stand noodbedrijf  
en kan alleen nog handmatig worden  
bediend.

Bij de ingang kan een noodknop, een slotschakelaar 
of een ander veiligheidssysteem zijn aangesloten. Dit 
systeem is daadwerkelijk geactiveerd, of er is sprake 
van een defect. 

De activering moet worden teruggezet. 

De aandrijving start automatisch. Is dit niet het geval, 
moeten de aansluiting en de veroorzakende systemen 
worden gecontroleerd.

In 09 geen Upgrade Card signaalfout 
De geïnstalleerde Upgrade Card werd  
verwijderd of bij installatie van twee  
Upgrade Cards werd de als eerste  
geïnstalleerde Upgrade Card (container  
module) niet weer ingeplugd.

Geïnstalleerde Upgrade Cards dienen in de besturing 
te blijven en mogen niet worden verwijderd. Worden 
er meerdere Upgrade Cards geïnstalleerd, krijgt de 
als eerste gebruikte Upgrade Card de functie van 
Container Module en dient als laatste weer op de 
besturing te worden ingeplugd.  
(zie hoofdstuk Upgrade Cards)

In 11 De rode 
LED 

brandt

Activering vastzetinrichting 
De vastzetinrichting werd geactiveerd. 

De vastzetinrichting kan automatisch door de 
rookmelder en handmatig via een handschakelaar of 
openschuiven van de deurvleugel worden geactiveerd. 
Op grond van 18263-4 moet opnieuw in bedrijf 
stellen van de vastzetinrichting via een doelbewuste 
procedure geschieden. 

Afhankelijk van de configuratie van het systeem 
geschiedt dit door handmatig openen van de deur tot 
aan de ingeteachte openingshoek, via de PGS door 
schakelen in de stand UIT, of door een reset via de 
toetsen  en  op het interne bedieningsveld. Er 
daarbij op letten dat de rookmelder niet geactiveerd 
is. Heef resetten geen succes, kan er sprake zijn van 
een defect aan de rookmelderaansluiting en dient 
het systeem door technisch personeel te worden 
geïnspecteerd.
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Af- 
lezing

Signa-
lering 
LED

Diagnose / Oorzaak Probleemoplossing

In 23 geen Vergrendelingsalarm 
De deur wordt in de DICHT-stand vergrendeld.  
Openen is niet mogelijk.

Veelvuldigste oorzaak is een afgesloten deur  
De fout kan worden vermeden door een slotschakelaar 
te installeren De slotschakelaar herkent de schakel- 
toestand van de schoot en schakelt zo nodig de 
aandrijving uit. Geadviseerd wordt toepassing van een 
slotschakelaar, omdat voortdurend openen tegen de 
gesloten deur in tot beschadiging van de aandrijving of 
van de deur kan leiden.

In 61 geen Communicatiefout bij 2-vleugelig bedrijf
De communicatie tussen beide toestellen is 
onderbroken.

De communicatiekabel tussen tussen beide aan- 
drijvingen moet worden gecontroleerd. Na een visuele 
controle controleert u, of de juiste interface op de 
besturing wordt gebruikt. 

In 72 geen Stroommeetschakeling
Deze cyklisch uitgevoerde test van de interne 
stroommeetschakeling kon niet succesvol beëindigd 
worden.

Systeemtoleranties en omgevingscondities beïnvloeden 
de stroommeting. Om die reden heeft deze test niet 
altijd de eerste keer al succes.  
Er wordt dan een informatiemelding getoond. Dit 
is bijvoorbeeld het geval, wanneer de deur op het 
moment van de meting handmatig bediend wordt.  
De test wordt automatisch herhaald. 

In 73 geen Remschakelingstest 
Deze cyclisch uitgevoerde test (om de 24 uur) 
van de interne remschakeling kon niet succesvol 
beëindigd worden.

Systeemtoleranties en omgevingscondities beïnvloeden 
de remschakelingtest. Om die reden heeft deze 
test niet altijd de eerste keer al succes. In dit geval 
verschijnt een informatie. Dit is bijvoorbeeld het 
geval, wanneer de deur op het moment van de 
meting handmatig bediend wordt. Indien de test 
10x achtereen een negatief resultaat heeft, wordt de 
foutmelding E 73 uitgevoerd.

In 91 geen DCW-communicatie
Minstens één aangemeld DCW-apparaat ontbreekt.

Het betreffende DCW-apparaat opnieuw aansluiten.

Wanneer dat niet mogelijk is, moet een herstart van de 
aandrijving worden uitgevoerd.

Daartoe de toetsen  en  op het inwendige 
bedieningsveld gelijktijdig gedurende ca. 3 seconden 
indrukken.

E 02 2x  
knip- 
peren

Vergrendelingsfout
De aandrijving probeert een vergrendeling met 
terugmelding, of een DCW-vergrendeling te openen 
of te sluiten. Daarbij is een fout opgetreden.

In dit geval dient van een defect aan de vergrendeling 
of een fout in de aansluiting te worden uitgegaan. De 
vergrendelingsterugmelding moet gecontroleerd en evt. 
gewijzigd worden.

E 04 4 x  
knip- 
peren

Testfout veiligheidssensor 
De test van de meelopende veiligheidssensoren had 
geen succes. Voorafgaand aan iedere opening- of 
sluiting wordt een testsignaal naar de betreffende 
sensor gezonden. De aandrijving verwacht binnen 
een bepaald tijdsbestek een antwoord 

Eerst dient gecontroleerd te worden, of de parameter 
"Test veiligheidssensor" overeenkomstig de uitrusting 
is geconfigureerd. Daarna controleren, of de test ook 
op de sensoren zelf geactiveerd is en op hetzelfde 
niveau wordt uitgevoerd. De test is bij levering van de 
sensoren uitgeschakeld.

E 10 10 x 
knip- 
peren

Onderbreking motoraansluiting 
De drangermodus werkt niet, omdat er vanwege de 
onderbreking geen remming kan plaatsvinden.

De fout kan door een defecte motor of een kort- 
sluiting in de stroomkring van de vergrendeling 
worden veroorzaakt. Bij een defecte motor moet de 
motoraandrijfeenheid worden vervangen.

E 12 12 x 
knip- 
peren

EEPROM fout 
De interne geheugencontrole kon niet met succes 
worden voltooid. De aandrijving werkt in de 
drangermodus.

U kunt proberen via opnieuw laden van de geldige 
firmware een herinitialisatie uit te voeren. Heeft dit 
geen succes, moet de besturing worden vervangen.

E 13 13 x 
knip- 
peren

Overstroomdetectie
Er wordt meer stroom op het systeem afgenomen 
dan de voeding kan leveren.

De motor neemt een te hoge stroom op, of de eindtrap 
van de besturing is defect. Bij herhaling moeten de 
componenten motoraandrijfeenheid en/of besturing 
worden vervangen.

E 15 15 x 
knip- 
peren

Teachcyclus foutief. 
De teachcyclus kon niet worden voltooid.

De fout kan optreden, wanneer het teachen werd 
onderbroken, bijv. door manipulatie van de deur 
tijdens het proces. De teachcyclus moet opnieuw 
gestart worden.
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Af- 
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Signa-
lering 
LED

Diagnose / Oorzaak Probleemoplossing

E 51

E 52

E 53

5 x 
knip- 
peren

Incrementaalencoderfout 
De incrementaal-encoderbewaking heeft  
een foutieve toestand ontdekt.

Bij storing moeten eerst de steekverbindingen van de 
incrementale encoder en de motor en de stroomkring 
van de vergrendeling op kortsluiting worden 
gecontroleerd.  
Indien er geen fout kan worden vastgesteld, moet de 
motoraandrijfeenheid worden vervangen. 

E 62 6 x 
knip- 
peren

Het tweede systeem heeft een incompa- 
tibele firmwareversie voor 2-vleugelig  
bedrijf.

Beide besturingen met dezelfde firmwareversie 
uitrusten.

E 63 6 x 
knip- 
peren

Het tweede systeem heeft een incompa- 
tibele brandveiligheidsinstelling.

Bij 2-vleugelige systemen moet op beide besturingen 
de Upgrade Card brandveiligheid worden geïnstalleerd.

E 71 7 x 
knip- 
peren

Systeemfout 1 (2de uitschakelweg 
Om de aandrijving altijd veilig uit te  
kunnen schakelen, worden meerdere 
schakelelementen gebruikt. Deze worden  
cyclisch op hun juiste werking getest.

Bij voortdurend negatief testresultaat moet de 
besturing worden vervangen.

E 72 7 x 
knip- 
peren

Systeemfout 2 (stroommeetschakeling) 
De stroommeetschakeling maakt deel uit  
van de veiligheidsinrichtingen en wordt  
cyclisch op een juiste werking getest. De 
aandrijving werkt in noodbedrijf.

Bij voortdurend negatief testresultaat moet de 
besturing worden vervangen.

E 73 7 x 
knip- 
peren

Systeemfout 3 (remschakeling) 
De remschakeling is een veiligheidsele- 
ment van de drangermodus en wordt om  
de 24 uur getest. Tijdens de test wordt  
de motor tijdens het sluiten uitgeschakeld  
en de deur gaat in noodbedrijf naar een  
vast ingestelde hoek. De test is als korte  
ruk op het deurblad waarneembaar en is  
geen reden voor reclamaties.

De deur sluit te snel in stroomloze toestand 

(sneller dan 3 seconden). 

Sluitsnelheid controleren en zo nodig reduceren (zie 
pagina 16, afbeelding 18, instelling potentiometer).

Bij voortdurend negatief testresultaat ondanks correct 
ingestelde sluitsnelheid moet de besturing worden 
vervangen.
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15. Verdere montage

Eindaanslag op de glijarm instellen.

De eindaanslag moet ingesteld worden, zodat de ingestelde 
openingshoek niet door handmatig duwen kan worden 
overschreden.

1. Programmaschakelaar in de stand CONTINU OPEN 
zetten.

 ► Deur opent tot aan de ingestelde openingshoek.

2. Buffer en eindaanslag tot op 5 mm naar het glijstuk 
schuiven.

3. Eindaanslag vastschroeven.

 Wij adviseren toepassing van een deurbuffer.

 Bij toepassing van een standaard arm is gebruik van 
een deurbuffer voorgeschreven.

Afdekkap op de aandrijving steken en aandrukken, tot deze 
hoorbaar vastklikt.

 Daarbij geen kabels pletten.

Asafdekkingen opsteken.

Zijafdekprofielen opsteken. 

Aan de zijde met de programmaschakelaar is de insteek- 
diepte door arreteringen variabel, om geringe lengte- 
verschillen van de afdekkap te kunnen compenseren.
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16. Optie: draadloos

+ 24 V paars
Impuls wit
0 V blauw
0 V grijs

 Teachtoets LED
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17. Optie: 2-vleugelige deur

In aanvulling op de montagehandleiding moeten tevens de 
volgende stappen worden uitgevoerd:

De print met de interne programmaschakelaars op beide 
aandrijvingen uitbouwen.

Daartoe de aansluitkabel uitpluggen, de print omhoog 
schuiven en naar buiten trekken

De netschakelaar uitbouwen van de aandrijving die niet aan 
de netaansluitingszijde wordt ingebouwd. 

1. De aansluitprint lostrekken. Daartoe de de 3 klemmen 
naar binnen duwen.

2-3. De beide klepjes boven de netaansluitprint openen en 
de steker lostrekken.

4. De netaansluitprint naar buiten trekken.

De beide klepjes weer sluiten en de aansluitprint weer 
insteken.

Montageplaten assembleren.
Er zijn 3 mogelijkheden op de montageplaten met elkaar te 
verbinden. Welke wordt gekozen, hangt af van de scharnier- 
maat.

Scharniermaat 1400-1415 mm = verbinding "A"

Scharniermaat 1416-1475 mm = verbinding "B"

Scharniermaat vanaf 1476 mm = verbinding "C"

Verbinding "A"
Scharniermaat 1400-1415 mm

Hier wordt de lange verbinder gebruikt.

Scharniermaat
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Verbinding "B"
Scharniermaat 1416-1475 mm

Hier wordt de lange verbinder en de kleine tussenplaat 
gebruikt.

Verbinding "C"
Scharniermaat vanaf 1476 mm

Hier worden 2 korte verbinders en een op maat gesneden 
tussenplaat gebruikt.

De montageplaten en het tussenstuk op een rechte 
ondergrond verbinden en uitlijnen.

Daartoe de lengte van de afdekkap meten en aan de 
hand van de volgende formule de totale lengte van de 
geassembleerde montageplaten bepalen.

Kaplengte - 91 = X (zie afbeelding)

TIP: Na assemblage van de montageplaten de aandrijvingen 
opsteken en controleren, of de bekleding past.

Montageplaten monteren.
1. Bevestigingsgaten boren, daarvoor het bijbehorende 

boorschema (zie pagina's 9 - 11) gebruiken.

2. Beide montageplaten met 12 schroeven in de 
voorgeboorde gaten bevestigen.

 Voor bevestiging van de montageplaat pluggen 
en schroeven gebruiken die geschikt zijn voor de 
ondergrond.

3. 230 V aansluiting vastklemmen  
(zie pagina 13 afbeelding 5)

De netaansluitkabel voor de tweede aandrijving en 
evt. de programmaschakelaarkabel in de groef van 
de montageplaten leggen en met de bijgeleverde 
kunststofplaatjes bevestigen.

Indien het systeem met ESR dient te worden uitgerust, 
moet deze nu worden ingebouwd (zie montagehandleiding 
ED100/250 ESR WN 057380-45532).

Beide aandrijvingen monteren.

Zie daarvoor pagina 13 vanaf afbeelding 6.

Zelftappende 
schroeven
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De nieuwe programmaschakelaar in de opname van de 
verwijderde netschakelaar vastklikken en op de aandrijving 
voor de loopdeur aansluiten.

Aansluiting geschiedt op de aansluitprint op de klemmen 
voor de externe programmaschakelaar.

Wanneer de programmaschakelaar op de aandrijving voor de 
loopdeur gemonteerd werd, moet de aansluitkabel worden 
ingekort.

Daartoe de kabeluiteinden van kabelschoentjes voorzien.

De bijgeleverde communicatiekabel aansluiten.

Daartoe de communicatiekabel in de beide „liggende“ 
stekers op de besturing steken.

De netaansluitkabel voor de tweede aandrijving aansluiten.

1. Op de loopdeur

2. Op de passieve deur.

Inbedrijfstelling van een 2-vleugelig systeem
1. De loopdeur in bedrijf stellen (zie "Inbedrijfstelling" vanaf pagina 18).

2. Na het inteachen de programmaschakelaar in de stand CONTINU OPEN schakelen

3. De passieve deur in bedrijf stellen (zie "Inbedrijfstelling" vanaf pagina 18).

4. Extra parametrisatie:

 • Op de loopdeur: Parameter >dL< (deurtype) op „1“ zetten. 
Parameter >Ad< (naloophoek) op de gewenste waarde instellen

 • Op de passieve deur: Parameter >dL< op „2“ zetten.
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18. Optie: trekontlasting
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