
SST
FLEX

Automatische schuifdeuren met 
paniekfunctie voor 
nooduitgangen en vluchtwegen 
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SST FLEX – open schuiven tot  
normale doorgangsbreedte, uit-
breken over volle systeembreeedte  
voor elke toegang, toepassing, eis

Constructie en leveringsomvang

Automatische schuifdeuren met paniekfunctie van  
dormakaba passen in verschillende structurele  
openingen, voldoen aan een verscheidenheid aan eisen  
en kunnen worden aangepast aan individuele wensen.

De krachtige dormakaba ES-aandrijvingen worden  
gekenmerkt door hun snelle, vloeiende en geruisloze  
bewegingscycli, gecombineerd met buitengewone  
gebruiksvriendelijkheid. ES-aandrijvingen, waarmee  
de SST Flex schuifdeur is uitgerust, hebben extra  
capaciteitsreserve wat betekent dat zij blijvend efficiënt 
presteren, ook onder zwaardere omstandigheden.

Kwaliteitsgarante productie

De klassieke deuroplossing voor nooduitgangen en vluchtroutes
Met SST automatische schuifdeuren met paniekfunctie zijn niet 
alleen de deurvleugels maar ook de zijlichten draaibaar gemonteerd 
om uit te klappen wanneer nodig - zonder dat u vergrendelingen 
moet ontkoppelen. Dit verdubbelt de doorgangsbreedte van de 
deuropening, met name in noodgevallen. 
De paniekfunctie voor deurvleugels en zijlichten is in de meeste 
landen ook goedgekeurd als oplossing voor nooduitgangen. De 
vluchtwegfunctie is niet beschikbaar in de bedrijfstoestanden  
‘uit’ of ‘vergrendeld’.

Uitzonderlijk economisch
De variatie in afmetingen die bij SST FLEX schuifdeuren mogelijk 
zijn, betekent dat ze op maat kunnen worden gespecificeerd. Elke 
deurset wordt op maat gemaakt en klaar voor installatie geleverd. 
Daarna draagt dormakaba zorg voor de volledige installatie en 
inbedrijfstelling op locatie.

Handig en veilig
De besturingen met hun instelbare parameters en zelflerend vermogen 
bieden een volledig scala aan functies. Ze zijn ook uiterst betrouwbaar 
en zorgen samen met de sluitkrachtbewaking voor maximale 
bedrijfsveiligheid.  
Geïntegreerde vergrendelingen zorgen er ook voor dat aan de 
individuele vereisten voor inbraakbeveiliging kan worden voldaan.

Eigenschappen en voordelen
• Compleet gamma oplossingen
• Eenvoudig aan te passen aan individuele vereisten
• Nooduitgang en vluchtwegdeuren  

met draaibare vleugels en zijlichten
• Economisch en betrouwbaar dankzij 

beproefde componenten
• Breed scala aan instelbare parameters
• Uitgebreide standaard aansluitmogelijkheden
• Veiligheidsvoorzieningen (sensoren) conform  

DIN 18650 en EN 16005 op aanvraag
• dormakaba installatie en inbedrijfstelling op locatie

1 Zelfdragende dorpel met looprail, 
aandrijving en sturing

2 Break-out deurvleugels met gehard 
(TSG) of gelaagd (LSG) veiligheidsglas

3 Zijlichten met break-out functie
4 Bovenlicht of afscheiding
5 Impulsgevers (bijv. bewegingsdetector) 

incl. veiligheidssensoren voor bewaking 
van de doorgang

6 Sensoren ter bewaking van de neven- 
sluitklanten, volgens DIN 18650 en  
EN 16005

H Totale hoogte

LH Doorgangs- 
hoogte

B Totale breedte

F Vluchtweg- 
breedte

LW Doorgangs-
breedte
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Afmetingen en uitvoeringen SST FLEX

Deurvleugels en zijlichten FLEX smalprofiel ●

Bovenlicht ○

Deurvleugels met paniekfunctie ●

Zijlichten met paniekfunctie ●

Geschikt voor toepassing in vluchtwegen ●

Aantal deurvleugels 2

Doorgangsbreedte (LW) 1.000 – 2.500 mm

Totale breedte (B) 2.520 – 5.520 mm

Max. deurvleugelgewicht 2 x 110 kg

Afmetingen aandrijving B x H  
(met vierkante afdekkap)

202 x 200 mm

Doorgangshoogte (LH) 2.100 – 2.500 mm

Veiligheidsafstand bij secundaire sluitkanten ○

Software voor monitoren van secundaire 
sluitkanten

○

Technische specificaties

Max. openings- en sluitkracht 150 N ●

Instelbare parameters ●

Stapsgewijs instelbare  
openingssnelheid - ES 200

100 – 700 mm/s

Stapsgewijs instelbare sluitsnelheid 100 – 500 mm/s

Stapsgewijs instelbare lage (kruip) snelheid 30 – 90 mm/s

Aansluitspanning / frequentie 240 V, 50 Hz

Vermogensopname 250 W

24V voor externe gebruikers 24 V, 2 A

Beschermingsgraad IP 20

Temperatuurbereik -20 – +60 °C

Toegestane luchtvochtigheid 
(relatief)

max. 93 %
(niet  

condenserend)

Duitse TÜV type-goedkeur ●

Getest volgens laagspanningsrichtlijnen ●

Fabricage conform ISO 9001 ●

Aandrijving en sturing SST FLEX

ES 200 aandrijving ●

Microprocessor besturing ●

Functieprogramma’s Uit ●

Automatisch ●

Continue open ●

Gedeeltelijk open ●

Uitgang ●

Nacht-/bank schakeling ●

Sluisschakeling ○

Vertraagde opening voor controle codekaartlezer ●

Zelflerend ●

Potentiaalvrij contact ●

Uitrusting conform DIN 18650 en EN 16005 ○

Automatische omkeerbeveiliging ●

Fail-safe ontwerp ○

Fail-secure ontwerp* ○

Paniek sluitfunctie* ○

Programmaschakelaar ○

Aansluiting voor toegangscontrole systeem ●

Belcontact ○

Deurtoestandsmelding ○

Module voor aansluiting op EIB  
of LON gebouwbeheerssysteem

○

Visuele foutindicatie ○

Heroplaadbare batterij pack (noodopening/sluiting) ○

Noodvoeding dormakaba UPS ○

Systeemstop bij break-out ●

* Houdt rekening met actuele lokale regelgeving

Optionele accessoires / vergrendelingen

Elektromechanische vergrendeling ○

Automatische vrijgave handmatige vergrendeling 
(alleen met heroplaadbare batterij pack)

○

● Standaard    ○ Optioneel    

Technische eigenschappen en specificaties
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Flex smalprofielen

Fraai vormgegeven schuifdeuren met paniekfunctie in elegant 
volledig glasdesign

Met het door dormakaba ontwikkelde FLEX-smalprofielsysteem 
bieden de automatische schuifdeuren met paniekfunctie alle 
esthetische elegantie van een volledig glazen constructie. Het 
FLEX-profielsysteem biedt maximale flexibiliteit omdat het kan 
worden gecombineerd met gehard veiligheidsglas of dubbele 
beglazing. Ondanks de slanke vorm bieden de profielen toch 

 
optimale afdichtingsprestaties en uitstekende glasrandbescherming. 
Automatische schuifdeuren met paniekfunctie zijn de ideale 
oplossing wanneer het waarborgen van de veiligheid van 
vluchtwegen in noodsituaties de hoogste prioriteit heeft. 
Tegelijkertijd bieden ze ook maximale lichtinval, zichtbaarheid en 
architectonische compatibiliteit.

2-vleugelige uitvoering 1-vleugelige uitvoering

Vluchtwegsystemen moeten een vrije doorgang van 
minimaal 900 mm hebben!
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With FLEX profiles
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Berekening van de deur afmetingen

Inclusief veiligheids-        
afstand:

B1 = LW x 2 + 520
LW = (B1 - 520) / 2

Exclusief veiligheids-       
afstand:

B2 = LW x 2 + 210
LW = (B2 - 210) / 2

SST FLEX standaard afmeti

Variant 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
LW 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 2100 2200 2300 2400 2500
B1 2520 2750 2920 3120 3320 3520 3720 3920 4120 4320 4520 4720 4920 5120 5320 5520
F 2030 2230 2430 2630 2830 3030 3230 3430 3630 3830 4030 4230 4430 4630 4830 5030

2-vleugelige uitvoering met inbouw vloerrail

2-vleugelige uitvoering met opbouw vloerrail

B Totale breedte
B1 Systeembreedte incl. veiligheidsafstand
B2 Systeembreedte excl. veiligheidsafstand
SB Breedte zijlicht
FB Breedte deurvleugel
F Breedte vluchtweg
LW Vrije doorgangsbreedte
H Totale hoogte

OH Hoogte bovenlicht

LH Vrije doorgangshoogte

FFL Bovenkant afgewerkte vloer

Buitenzijde

Binnenzijde

Buitenzijde

Binnenzijde

Alle maten in mm.
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Deurvleugels en zijlichten met paniekfunctie

SST FLEX aansluitingen

SST-FLEX - maximale veiligheid met extra voordelen
De druk die wordt uitgeoefend op de deurvleugels en de zijlichten van 
automatisch openende schuifdeursystemen is voldoende om de 
paniekfunctie te activeren, zodat de weg naar buiten vrij blijft. Snelle 
ontsnapping uit gebouwen die zijn uitgerust met dit automatisch 
schuifdeursysteem is dus verzekerd. Eenmaal uitgebroken blijven de 
deurvleugels en zijlichten in hun positie, maar kunnen ze eenvoudig 
met de hand opzij worden geschoven.  
 
 
 

In gesloten toestand beschermen de dormakaba SST automatische 
schuifdeuren de binnenzijde effectief tegen warmteverlies en tocht 
dankzij hun speciaal ontwikkelde profielen met geïntegreerde 
afdichtingen.  
 
Tegelijkertijd zorgen deze afdichtingen en de minimale afstanden 
tussen de deurvleugels en de zijlichten voor maximale veiligheid bij 
gebruikerscontact; effectieve vingerbescherming dankzij speciaal 
gevormde scharnierprofielen bij de zijlichten.

- De externe noodknop moet dicht bij de deur worden geïnstalleerd. Max. kabellengte: 50 m. 
- Deze kan in één kabel worden uitgevoerd met de programmaschakelaar. 
- De kabellengte voor de externe programmaschakelaar mag niet meer dan 50 m bedragen. 
- Tegelijkertijd moet de kabel worden afgeschermd wanneer hij wordt gebruikt met andere draden  
   (bijvoorbeeld LIYCY 6 x 0,25 mm² flexibel bedrijf Lapp).

4 x 0.14 mm2 elk, geleverd door dormakaba

* Sensoren voor het bewaken van de secundaire sluitkanten volgens DIN 18650 en EN 16005

1 x 230 V / 50 Hz

Binnen:
drukknop

Buiten:
sleutelschakelaar,
codekaartlezer  
met potentiaal-
vrij contact e.d.
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Toebehoren

In combinatie met een programmaschakelaar uit het dormakaba 
toebehorenprogramma kan het automatische deursysteem perfect 
op de individuele gebruikswensen worden afgestemd en kan de 
automatische deur moeiteloos bediend worden. De programma- 
schakelaars zijn in diverse uitvoeringen leverbaar en zijn voor de  
meest uiteenlopende toepassingen ontworpen. De mogelijkheden 
reiken van een mechanische tot en met een volledig elektronische 
uitvoering, naar keuze met vergrendeling via een profielhalfcilinder  
of door een elektronische toetsencodering. 

Automatische schuifdeursystemen vergemakkelijken de toegang tot 
gebouwen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen elektrisch 
bediende systemen tot gevaarlijke situaties leiden. De Europese norm  
EN 16005 is bepalend voor de veiligheid van personen bij het gebruik van 
automatische deuren voor toegang van personen, in vluchtroutes en 
voor automatische brand- en rookwerende deuren. De norm specificeert 
het gebruik van sensoren die voldoen aan de eisen van EN 12978 waarbij 
de sensoren beschikken over een zelfcontrole-functie waardoor de 
goede werking van de sensor(en) voorafgaand aan iedere bedrijfscyclus 
wordt gecontroleerd. Zie voor het complete assortiment aan 
programmaschakelaars, veiligheidssensoren en bedieningsmiddelen 
onze brochure ‘Schuif- en vouwdeur accessoires’.
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dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21a
8200 Brugge
België
T. +32 50 31 28 49
F. +32 50 31 62 32
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Service
T. +32 70 23 35 97
F. +32 70 22 55 14
service.be@dormakaba.comwww.dormakaba.be


