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 ED 100 och ED 250 – mått- 
 bEställDa konfigurationEr 
 för olika Dörrtillämpningar
—
individuella uppgraderingspaket som uppfyller de flesta krav.

Designad för användarna.

Det är användningsområdet 
som bestämmer vilka egen
skaper som krävs av slagdörr
automatiken. Kraven varierar 
beroende på om det gäller 
lättillgängliga entréer, brand
dörrar eller passersystem. 
Med slagdörr automatikerna 
eD 100 och eD 250 erbju
der DORMA ett system vars 
komponenter kan kombi neras 
på olika sätt, vilket underlät
tar projekteringen.

Modulsystemet.Anpassade lösningar.

Skillnaden mellan våra två 
standardautomatiker  ligger 
i deras prestanda. Den 
kraftfullare eD 250 hanterar 
tyngre dörrar än eD 100. 
Beroende på var automatiken 
ska installeras är behoven 
av extrafunktioner olika och 
det går alltid att uppgradera 
standardsystemet senare 
vid behov. DORMA erbjuder 
automatiker med ett flertal 
olika täckkåpor och arm
versioner. Det finns lösningar 
för både enkel och dubbel
dörrar i olika konfigurationer.

Smarta funktioner.

Som en naturlig del av bygg
naden representerar dörrarna 
och tillhörande lösningar ert 
företag. Till DORMAs sofisti
kerade automatiker finns ett 
brett utbud av intelligenta 
funktioner. Slagdörrautoma
tikerna eD 100 och eD 250 
anpassas till användarnas 
beteende och effekten juste
ras automatiskt med hänsyn 
till förändringar i temperatur 
och vindstyrka.

Automatik 

en kompakt och 
kraftfull enhet.

Kåpa 

Contur Design.

Uppgraderingskort

extra funktioner 
efter behov.

BRc-radiostyrning

lättstyrt med en 
knappenhet.

ED ESR 

inbyggd 
dörrkoordinator.
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 moDulsystEmEt i DEtalj
—

Moduler

Automatik 

en kompakt och 
kraftfull enhet.

1

Välj något av följande automatiksys
tem utifrån dina specifika dörrblads
behov:

ED 100 
 en 2–4 för dörrbredder på  
700–1 100 mm och en maximal 
dörrvikt på 100 kg.  

ED 250 
en 4–6 för dörrbredder på 
700–1 400 mm och en maximal 
dörrvikt på 250 kg.

Kåpa 

Contur Design.

2

Välj något av följande höljen utifrån 
dina specifika krav:

Basichölje (silverfärgat/vitt/special
färg) för enkeldörrar.

Vario (silverfärgat) 
 Centrumdel med ett hölje som döljer 
framkanten, vilket underlättar för 
dubbeldörrsystem eller en förläng
ning av Basichöljet.

Automatikhöljet säljs separat och 
kan därför beställas individuellt. Vi 
tillhandahåller monterings platta med 
kabelkanaler som underlättar kabel
dragningen för dubbeldörrsystem.

Uppgraderingskort

extra funktioner 
efter behov.

3

insticksmoduler för att  
uppgradera operativsystemet  
med extra funktioner:

Uppgraderingskort – Full kraft
högre prestanda ger snabbare  
funktioner. 

Uppgraderingskort – Professionell
 utformad för att kunna öppna en 
dubbeldörrs dörrblad var för sig eller 
samtidigt, och för att utöka den 
 justerbara öppethållandetiden. 

BRc-radiostyrning

lättstyrt med en 
knappenhet.

4

 BRc-R-mottagare
Mottagaren kan lätt byggas in  
i standardautomatiken.

handhållen BRc-h-sändare
Dubbelriktat system i ny design.

Trådlös BRc-W-sändare (knapptyp)
 extra tunn design som passar för 
 ytmontering.

BRc-T-sändare 
lätt att installera.

ED ESR 

inbyggd 
dörrkoordinator.

5

ED ESR-uppsättning
 inbyggd dörrkoordinator  
– lättmonterad och underhållsfri.
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 förDElar
—

 . Mindre inverkan från  
väderförhållandena på  
dörrens funktioner

Vindlastkontrollen ändrar 
på ett dynamiskt sätt para
metrarna för att öppna och 
stänga dörren så att effek
terna av väder eller tryck
förändringar reduceras. 
Skyddsklassning iP20.

 . Tillförlitlig – även vid  
låga temperaturer

 iDC (initial Drive Control) 
ger förbättrad funktionell 
stabilitet – särskilt i kalla 
miljöer. Systemet upptäck
er slitagerelaterade oregel
bundenheter i dörrens 
 automatik och dämpar 
 deras negativa effekter.

 . Flexibel konfiguration

Tack vare systemets 
 moduldesign behöver 
 beställaren bara köpa  
in utvalda funktioner. 

 . Tillförlitlig lösning för  
dörrar med hög använd-
ningsfrekvens

Temperaturhanterings
programmet TMP anpassar 
auto matiken efter de 
 rådande förhållandena. 
Den här funktionen 
 för hindrar att dörrauto
matiken överbelastas för 
dörrar som används 
 mycket frekvent. Den 
 bidrar därmed också till 
att förlänga systemets 
 livslängd.

 . Elegant design

Kåpa i DORMA  Contur 
 Design med en projek
tionshöjd på endast 
70 mm.

 .  Lämplig för känsliga  
områden

låg ljudnivå tack vare 
 flerväxlad växel.
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 för lättillgängliga  
 EntréEr  och EnkEl Drift
—
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Standarder, regler, tillgänglighet och funktioner för automatikerna och modulerna kan variera från land till land. Den 
 utrustning som krävs och som finns tillgänglig kan därför avvika från de exempel som anges i den här broschyren.

ED 100 / ED 250 slagdörr automatik
en kompakt och kraftfull enhet.

Basic-kåpa
Contur Design.

1

2

Manuellt lättöppnade dörrar.

i dörrstängarläge är slagdörr
automatikerna eD 100 och 
eD 250 optimerade för 
manuell användning. Kam
tekniken underlättar enkelt 
manuellt tillträde, och som 
komplement finns även till
valsfunktionen Power Assist 
som förenklar dörranvänd
ningen ännu mer. öppnings
krafterna uppfyller kraven 
i en 16005 – upp till den 
maximalt tillåtna dörrbred
den och dörrvikten för den 
valda automatiken. Dess
utom kan användarna öppna 
dörren automatiskt med en 
tryckknapp när systemet är i 
dörrstängarläge.

En lättillgänglig entré  
gör ett gott intryck.

Som i ett led i att ta hänsyn 
till olika användares be
hov har DORMA ytterligare 
förbättrat servofunktionen 
hos slagdörr automatikerna. 
eD 100 och eD 250 känner 
av hur mycket kraft en person 
använder för att öppna dör
ren, och justerar servohjäl
pen efter det. Detta ger alla 
personer som passerar genom 
dörren en positiv känsla av 
hur enkelt och smidigt det 
gick att öppna dörren.
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 systEmEt kombinErar 
 snabbhEt mED låg 
 EnErgiförbrukning
—
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en modern byggnad ska all
tid vara helt fungerande dyg
net runt, och samtidigt ha 
så låga driftskostnader som 
möjligt. Därför måste alla 
processer vara väl genom
tänkta. eD 100 och eD 250 
bidrar i hög grad till detta.

Tillförlitligt processtöd.

Processer och förhållan
den i en byggnad är lika 
individuella som människor 
– ibland snabba och i full 
fart, och ibland långsamma 
och stilla. DORMAs tekniska 
lösningar kan upptäcka 
 förändringar av förhållan
dena i en byggnad och däri
genom bidra till att förbättra 
 processeffektiviteten.

Snabba driftscykler.

i automatiskt läge är auto
matiken optimerad för drift 
styrd av rörelsedetektorer. 
Varje gång en dörr måste 
röra sig snabbt krävs uppgra
deringskortet Fullenergy för 
att aktivera respektive au
tomatiks fulla potential och 
för att öka den justerbara 
öppningshastigheten. inuti 
byggnaderna påverkas dör
rarnas beteende av variatio

Standarder, regler, tillgänglighet och funktioner för automatikerna och modulerna kan variera från land till land. Den 
 utrustning som krävs och som finns tillgänglig kan därför avvika från de exempel som anges i den här broschyren.

ED 100 / ED 250 slagdörr automatik
en kompakt och kraftfull enhet.

Vario-kåpa
Contur Design.

Full Energy-uppgraderingskort
högre prestanda ger snabbare funktioner.

Uppgraderingskort – Professionell
Flexibel dörrstyrning.

1

2

3

eD 250 erbjuder automatiska öppningscykler för snabba och problemfria 
transporter av sjukhussängar.

ner i temperaturen. i sådana 
fall justerar iDC (initial Drive 
Control) dynamiskt auto
matikens parametrar efter 
rådande förhållanden. 

Funktionell flexibilitet.

Med uppgraderingskortet 
Professional kan du aktivera 
antingen enbart det aktiva 
dörrbladet eller båda dörr
bladen i ett dubbeldörrs
system – på så vis konsume
ras bara så mycket energi 
som verkligen behövs. Om 
dörrarna måste vara öppna 
under mer än 30 sekunder 
eller varje gång som en indi
viduell kontroll krävs, kan 
du använda Professional
uppgraderingskortet för att 
öka den juster bara upp
ställningstiden med upp till 
180 sekunder, medan flip
flopfunktionen gör att du 
kan ställa upp dörrbladen 
permanent och stänga dem 
igen. Oavsett hur flexibelt 
ditt system behöver vara, 
så hjälper uppgraderings
kortets inbyggda funktioner 
dig att aktivera just de 
funktioner du behöver.
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 Där säkErhEt och  
 branDskyDD är viktigt
 för vErksamhEtEn
—
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Människor litar på våra pro
dukter. när många människor 
befinner sig i samma bygg
nad samtidigt är dörrarnas 
säkerhet och funktionalitet av 
avgörande betydelse.

En tillförlitlig del  
av  systemet.

För att kunna garantera att 
systemet som helhet fung
erar måste varje komponent 
verka optimalt. Dörrar spe
lar en betydande roll när det 
 gäller att koordinera besöka

Standarder, regler, tillgänglighet och funktioner för automatikerna och modulerna kan variera från land till land. Den 
 utrustning som krävs och som finns tillgänglig kan därför avvika från de exempel som anges i den här broschyren.

res rörelser och garantera 
byggnadens säkerhet. under 
normal drift måste dörrarna 
kunna stängas ordentligt, 
och samtidigt vara lätta 
att öppna i händelse av 
ett larm. Med eD 100 och 
eD 250 erbjuder DORMA 
lösningar som förbättrar 
byggnadernas säkerhet. 

En kraftfull dörrautomatik. 

Tack vare dess vindlast
kontroll stöder systemet 
 dörren under dess stäng

ningscykel. i automatiskt 
läge känner automatiken av 
vindlaster och kompenserar 
dem upp till den tillåtna 
gränsen på 150 n. Dess
utom bidrar den elektron
iska låsfunktionen till 
att dörren stängs säkert. 
Automatikerna är också 
väl förberedda för larm
situationer. Om de ingår i 
byggnadens över gripande 
system,  lämpar sig dörr
automatikerna utmärkt för 
nödutgångar och utrym
ningsvägar.

En kombination av funktio-
nalitet och design. 

Den mekaniska dörrkoordi
natorn eD eSR för dörrar 
med dubbla blad är under
hållsfri och garanterar att 
falsade dörrar stängs i rätt 
ordning. Dessutom är alla 
komponenter dolda bakom 
en kåpa i DORMA Contur 
Design med en höjd på bara 
70 mm.

Contur design – Vario: en smidig 
 kåpa med en  projektionshöjd på 
 bara 70 mm,  särskilt lämpat för 
smala dörrar. 

1

2

5

ED 100/ED 250 slagdörr automatik
en kompakt och kraftfull enhet.

Vario-kåpa
Contur Design.

ED ESR
inbyggd dörrkoordinator.
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 tillförlitlig passErkontroll  
 för flEra rum
—
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Standarder, regler, tillgänglighet och funktioner för automatikerna och modulerna kan variera från land till land. Den 
 utrustning som krävs och som finns tillgänglig kan därför avvika från de exempel som anges i den här broschyren.

ED 100/ED 250 slagdörr automatik
en kompakt och kraftfull enhet.

Vario-kåpa
Contur Design.

BRc-radiostyrning
Snabbt och bekvämt tillträde bara genom en 
knapptryckning.

1

2

5

Tillförlitlig passerkontroll via knappsats. enkel hantering via DORMA  
BRC radiosystemet.

ibland behöver man vara 
ensam för att kunna arbeta 
 effektivt. i många byggnader 
är det därför ett grund
läggande krav att dörrstyr
ningssystemen kan reglera 
tillträdet till enskilda rum. 

Tillförlitliga lås är en fråga 
om förtroende. 

Det finns olika skäl till att 
låsa rum och kontrollera till
trädet till dem. Oavsett vad 
det är som är viktigt för dig, 
så litar du på de installe
rade komponenterna. Det är 
därför som DORMA använ
der matchande delar, vilket 
garanterar att varje enskild 
lösning har alla de fördelar 
man förväntar sig när allt 
kommer från en och samma 
leverantör. 

Trådlös dörrhantering. 

Du kan också länka det 
dubbelriktade DORMA BRC
radio systemet till slagdörr
automatikerna eD 100 och 
eD 250. Vi har tillhanda
hållit ett gränssnitt för att 
underlätta installationen av 
radiomottagaren BRC R inuti 
automatiken. Förutom tillför
litliga handhållna 4kanaliga 
BRC hsändare erbjuder 
DORMA även platta tråd lösa 
BRC Wvägg sändare och en 
trådlös in byggd sändare för 
installation i tryck knappar 
från andra leverantörer. Alla 
komponenter i BRCradiosys
temet kan installeras snabbt 
och enkelt utan extra kablar. 
Tryck bara på knappen, 
så utför automatiken den 
 önskade funktionen.
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