Pohon kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí

DORMA ED 200

Pohon kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí

DORMA ED 200

Univerzální pouÏití,
jednoduchá montáÏ,
spolehlivá funkce
Jako v˘konn˘ elektrohydraulick˘, plnû automatick˘
pohon kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí
je vhodn˘ DORMA ED 200
jak pro standardní dveﬁe, tak
také pro velké a tûÏké dveﬁe.
Lze jej pﬁizpÛsobit nejrÛznûj‰ím poÏadavkÛm a stavebním podmínkách a nabízí
ﬁadu moÏností nastavení.
Pﬁi integrované funkci “trvale
otevﬁeno” jsou dveﬁe elektromagnetick˘m ventilem pﬁidrÏovány absolutnû stabilnû
a nehluãnû.
Kryt Softline tlumící hluk
mÛÏe b˘t prodlouÏen a dodán v prÛchozím provedení
pﬁes celou ‰íﬁku dveﬁí.
Tím je umoÏnûno dosaÏení
opticky elegantního ﬁe‰ení.

Vlastnosti a v˘hody
– Dva modely (EN 4 – 6, EN 7)
pro v‰echny aplikace

Pro protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe je DORMA ED 200
rovnûÏ vhodná aÏ do velikosti EN 7 – vãetnû vyuÏití
funkce “trvale otevﬁeno” vyuÏívané v zaji‰tûn˘ch systémech dveﬁí. Ve spojení se
systémem zaji‰tûní unikov˘ch
cest jej lze také pouÏívat pro
dveﬁe v únikov˘ch a záchrann˘ch cestách. Kromû toho jej
lze také kombinovat se
systémy kontroly pﬁístupu.

DIN
18 263/T4

– Jedno provedení pro oba
smûry dveﬁí a obû montáÏe (na stranû závûsu/na
protilehlé stranû k závûsu)
– Jednoduchá instalace
pomocí dvou pomocn˘ch
‰roubÛ a kabeláÏe s pﬁipraven˘m konektorem
– Spolehlivá funkce i u vchodÛ s vysokou frekvencí a
bez ochrany proti vûtru

– Optimální pﬁizpÛsobení
k individuálním poÏadavkÛm – napﬁ. pro nemocnice, domy seniorÛ, zaﬁízení
pro tûlesnû postiÏené, gastronomické provozy, bezpeãnostní zóny a laboratoﬁe
– ¤ada technick˘ch voliteln˘ch doplÀkÛ pro ovládání
– Volitelnû s komfortním
ovládáním (B) pro pﬁídavné
funkce

Parametry dveﬁí
Standardní dveﬁe
– 1kﬁídlé
– 2kﬁídlé

x
x

ProtipoÏární a protikouﬁové dveﬁe
– 1kﬁídlé
– 2kﬁídlé

x
x

·íﬁka kﬁídla dveﬁí aÏ
ProtipoÏární a protikouﬁové dveﬁe, max.

1600 mm
1400 mm

Hmotnost kﬁídla dveﬁí (také protipoÏární
a protikouﬁové dveﬁe), max.

250 kg

Úhel otevﬁení, max.
Hloubka pﬁekladu (norm. pákov˘ mech.)
ProtipoÏární a protikouﬁové dveﬁe
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DORMA ED 200

115°
– 40 aÏ 360 mm
– 40 aÏ 250 mm

Technické údaje

Pohon a ovládání

Plynule nastavitelná uzavírací síla

Velikost EN 4 – 6

Uzavírací síla pevnû nastavena

Velikost EN 7

Stejné provedení pro DIN-L, DIN-R

x

·íﬁka (standardní)

665 mm

V˘‰ka

106 mm

Konstrukãní hloubka

133 mm

Hmotnost

18 kg

Normální pákov˘ mechanismus (ramínko)

y

Kolejniãka*
– Softline s tlumen˘m prÛbûhem
– Softline s integrovanou
infraãervenou senzorovou li‰tou

y
y

Pﬁíkon, max.

250 W

Pﬁipojovací napûtí,
Kmitoãet

230 V,
50/60 Hz

Externí napájecí napûtí

12 V AC,
12 – 24 V DC
x
v

– 800 mA (AC), 400 mA (DC)
– 1500 mA (AC), 800 mA (DC)
Typ krytí

IP 20

Rozsah teploty

– 40° aÏ 60°

Konstrukãní vzor pﬁezkou‰en TÜV

x

Pﬁezkou‰ení podle smûrnic pro
nízké napûtí

x

V˘roba podle ISO 9000

x

* bez povolení pro pouÏití jako protipoÏární a protikouﬁové
dveﬁe

Funkãní prÛbûhy a moÏnosti nastavení
7
115°

75°

2

3

6

Mikroprocesorové ﬁízení

x

Funkãní programy
– vypnuto
– automatika
– trvale otevﬁeno
– v˘chod
– noãní pﬁepnutí pro banky
– Push-and-Go

x
x
x
v
v
X

Bez proudu nebo vypnuto =
funkce uzavﬁení dveﬁí

x

Doba otvírání plynule nastavitelná

1,5 s

Doba zavírání plynule nastavitelná
Doba zastav. otevﬁení plynule nastavitelná

3s
0 – 30 s

Tlumení otvírání plynule nastavitelné

x

Tlumení zavírání plynule nastavitelné

x

Pﬁipojení pro infraãervenou senzorovou li‰tu,
strana závûsu a protilehlá strana k závûsu

x

Pﬁipojení pro blokování dveﬁí

x

Pﬁipojení pro elektrick˘ otvíraã dveﬁí

x

Pﬁipojení pro systém kontroly pﬁístupu

x

Pﬁipraven pro 2kﬁídlové dveﬁe

x

Modul pro pﬁipojení na systém ﬁízení
budovy EIB

X

Volby ovládání
Pﬁípojky pro dvû rÛzná
impulsní ãidla

v

Pﬁipojení pro kouﬁovou signalizaãní centrálu

x

Napájecí napûtí pro kouﬁov˘ hlásiã,
24 V DC, 100 mA, stabilizováno

v

Pﬁipojení pro samoblokovací
protipanikov˘ motorov˘ zámek DORMA SVP

v

Aktivace pﬁes radiové ovládání

X

Odpojení infraãervené senzorové li‰ty pﬁi
zavﬁen˘ch dveﬁích, protilehlá strana k závûsu

v

Pﬁídavn˘ síÈov˘ díl SM 201
pro 12/24 V, 1,5 A

X

25°

1
5

Pﬁídavné vybavení
4

1
Nastavitelná rychlost otvírání
2
Nastavitelné tlumení otvírání
1 + 2 Nastavitelná doba otvírání
3
Nastavitelná rychlost zavírání
4
Nastavitelné tlumení zavírání
3 + 4 Nastavitelná doba zavírání
5
Lehké ovládání rukou díky obtokovému ventilu
6
Rozsah tlumení pﬁi ruãním ovládání
7
Nastaviteln˘ úhel otevﬁení dveﬁí,
nastavitelná doba zastaveného otevﬁení

PrÛbûÏn˘ nebo prodlouÏen˘ kryt

X

Infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS 70,
90 nebo 120 na stranû závûsu

X

Infraãervené senzorové li‰ty s integrovanou
kolejniãkou

X

Infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS 33
na protilehlé stranû k závûsu

X

Kouﬁová signalizaãní centrála DORMA RMZ 2

X

Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM

X

Regulátor poﬁadí zavírání DORMA G 93 GSR

X

Elektrick˘ otvíraã (Princip klid./prac. proudu)

X

X voliteln˘ doplnûk y
x sériové
v pouze ve spojení s komfortním ovládáním (B)

volitelné
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DORMA ED 200

pro 1kﬁídlé dveﬁe

MontáÏ na stranû protilehlé k závûsÛm (ramínko)
665

U lev˘ch a prav˘ch dveﬁí
(pﬁíklad pravé dveﬁe)

64

508,5
62,5

5,5

38

36

106

64

280

315

15

50

MontáÏ na stranû protilehlé k závûsÛm (kolejniãka)
U lev˘ch a prav˘ch dveﬁí
(pﬁíklad pravé dveﬁe)

(Nepovoleno pro protipoÏární dveﬁe)

665
508,5
62,5

64

23

30

15

17
12
47

36

106

64

175

598
280

·íﬁka kﬁídla dveﬁí min. 785 mm
Speciální velikosti na vyÏádání

MontáÏ na stranû závûsÛ

(Nepovoleno pro protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe)
665
64

503,5
64

47
30

12

17

36

57,5

106

U lev˘ch a prav˘ch dveﬁí
(pﬁíklad levé dveﬁe)

250

598
615

20

350

·íﬁka kﬁídla dveﬁí min. 860 mm
Speciální velikosti na vyÏádání
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Pﬁípojky
133

2 x 0,8 mm

11

X

7

Hl. pﬁekladu X
– 40 aÏ 120 mm
80 aÏ 240 mm
240 aÏ 360 mm
1)

Normální
ramínko
01
02
03

5

6

8

9

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

4 x 0,14 mm

4 x 0,14 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

1)

4

4 x 0,8 mm

3 x 1,5 mm

ED 200

3

10
2

10 A

230 V napájecí napûtí

NYM

Externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

Radarov˘ hlásiã

flexibilní 4 x 0,14 mm,
dodávají se 2 m

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)

1

L1

N
PE

Pﬁípojky

133

1)

Hl. pﬁekladu
na vyÏádání

1)

Kolejnice,
tlaãná
Softline s tlum.
prÛbûhem

01 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
02 Spínaã nouzového vypnutí
podle DIN VDE, montován
v blízkosti dveﬁí
03 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby;
pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby
zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã

04 Externí pﬁepínaã programÛ,
u standardního ovládání voliteln˘ doplnûk (3polohov˘),
u komfortního ovládání je
potﬁebn˘ (4polohov˘), délka
kabelu max. 100 m
05 Tlaãítko, vnitﬁní
06 Tlaãítko, vnûj‰í
07 Elektrick˘ otvíraã
08 Impulsní ãidlo, vnitﬁní
09 Impulsní ãidlo, vnûj‰í
10 Spínaã s klíãkem
11 DORMA ED 200

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)

133

1)

Hl. pﬁekladu
na vyÏádání

1)

Kolejniãka,
taÏná
Softline s tlum.
prÛbûhem

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)
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DORMA ED 200

pro 2kﬁídlé dveﬁe

MontáÏ na stranû protilehlé k závûsÛm
64

508,5
64

38

5,5

36

36

62,5

280
315

15

50

Stojící kﬁídlo

MontáÏ na stranû závûsu

(Nepovolena pro protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe)
64

503,5
64

17

12
47
30

36

57,5

586

250

600
20

350

PrÛchozí kﬁídlo

6

Pﬁípojky

11

3 x 1,5

2 x 0,8 mm

PrÛchozí kﬁídlo

4 x 0,8 mm

Stojící kﬁídlo

4 x 0,14 mm

ED 200

4 x 0,14 mm

ED 200

2 x 0,8

4 x 0,8 mm

Propojovací kabel
A/B
ovládání

2 x 0,8 mm

12

2 x 0,8 mm

Oba pohony kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí pracují na principu
Master-Slave: ovládání pohonu prÛchozího kﬁídla ﬁídí
v‰echny parametry systému,
jako je doba otvírání, zavírání
a zastaveného otevﬁení,
jakoÏ i funkce spou‰tûné
pﬁes li‰tu senzorÛ.
Napájení pohonu stojícího
kﬁídla je provedeno pﬁes
standardní ovládání. Mechanické nastavení se provádí
individuálnû pro kaÏd˘
pohon.

3

7
5

6

8

9

4

10
2

230 V napájecí napûtí

NYM

Externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

Radarov˘ hlásiã

flexibilní 4 x 0,14 mm,
dodávají se 2 m

10 A

1 L1

N
PE

36

133

1)

X

Normální pákov˘ mechanismus: B = min. 1284 mm
Kolejnice, tlaãná (není povoleno pro protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe):
B = min. 1565 mm

PrÛchozí kﬁídlo

Hl. pﬁekladu X

Normální
ramínko

–40 aÏ 120 mm
80 aÏ 240 mm
240 aÏ 360 mm

01
02
03

1)

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)

133

1)

Kolejnice, taÏná: B = min. 1720 mm
Hl. pﬁekladu
na vyÏádání

Speciální velikosti na vyÏádání

1)

Stojící kﬁídlo

Kolejnice,
taÏná
Softline s tlum.
prÛbûhem

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)

Pﬁípojky
01 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
02 Spínaã nouzového vypnutí
podle DIN VDE, montován
v blízkosti dveﬁí
03 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby;
pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby
zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã
04 Externí pﬁepínaã programÛ,
4polohov˘, délka kabelu
max. 100 m

05
06
07
08
09
10
11

Tlaãítko, vnitﬁní
Tlaãítko, vnûj‰í
Elektrick˘ otvíraã
Impulsní ãidlo, vnitﬁní
Impulsní ãidlo, vnûj‰í
Spínaã s klíãkem
DORMA ED 200 s komfortním ovládáním (B), prÛchozí
kﬁídlo
12 DORMA ED 200 se standardním ovládáním, stojící
kﬁídlo

7

DORMA ED 200

Pro „obousmûrn˘
prÛchod“

povolena pro pro protiMontáÏ na stranû závûsÛ a na protilehlé stranû k závûsÛm (není
poÏární a protikouﬁové dveﬁe)
503,5

64

64

12
64
47

17

36

57,5

250

598
615

20

8

Pﬁípojky
4 x 0,8 mm

8

5

11

4

4

6

9

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

ED 200
2 x 0,8 mm

7

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

ED 200

10

3 x 1,5 mm

vÏdy 2 x 0,8 mm

11
2 x 0,8 mm

Rozhodující v˘hoda 2kﬁídl˘ch
dveﬁí dimenzovan˘ch pro
“oboustrann˘ provoz“ je vyslovenû v tom, Ïe pÛsobí
smûrovû a vzájemnû oddûlují
pﬁíchozí popﬁ. odchozí osoby,
které opou‰tûjí ãi pﬁicházejí
do budovy nebo do její ãásti.
K tomu je nutné je‰tû pﬁiãíst,
Ïe dveﬁmi lze projít bez prodlení, protoÏe se vÏdy otvírají
ve smûru prÛchodu.
Proto je toto ﬁe‰ení v˘hodné
pﬁedev‰ím u dveﬁí, u kter˘ch
panuje trvale nebo v urãit˘ch
ãasech siln˘ provoz veﬁejnosti. Tak je tomu napﬁ. u vchodÛ do nákupních center, zaﬁízení pro voln˘ ãas, správních
budov, ale také u pﬁíchodÛ
do kuchyní velk˘ch restaurací
a hotelÛ.
Oba pohony kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí pracují individuálnû:
ovládání pﬁíslu‰ného pohonu
ﬁídí ve‰keré parametry, jako
je doba otvírání, zavírání a
zastaveného otevﬁení, jakoÏ
i funkce vyvolané li‰tou senzorÛ.

350

3

10
2
10 A

230 V napájecí napûtí

Pﬁípojky
01 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
02 Spínaã nouzového vypnutí
podle DIN VDE, montován
v blízkosti dveﬁí
03 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby;
pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby
zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã

04 Externí pﬁepínaã programÛ,
4polohov˘, délka kabelu
max. 100 m
05 Tlaãítko, vnitﬁní
06 Tlaãítko, vnûj‰í
07 Elektrick˘ otvíraã
08 Impulsní ãidlo, vnitﬁní
09 Impulsní ãidlo, vnûj‰í
10 Spínaã s klíãkem
11 DORMA ED 200 s komfortním/standardním ovládáním

NYM
1 L1

Externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

Radarov˘ hlásiã

flexibilní 4x0,14 mm,
dodávají se 2 m

PE

N

508,5

64

62,5

1)

64
12

34

41

36

64

1)

15
50

315
280

Str. závûsu

B

MoÏnost provedení se
2 kolejnicemi

Kolejnice,
Protil. strana záv.
taÏná
Softline s tlum. Hloubka pﬁekladu
prÛbûhem
0 aÏ 120 mm
1) ProdlouÏení osy, doplnûk
80 aÏ 240 mm
(viz strana 19)
240 aÏ 360 mm

Normální
ramínko
tlaãná
01
02
03

9

DORMA ED 200

Pro 1kﬁídlé protipoÏární
a protikouﬁové dveﬁe

MontáÏ na stranû protilehlé k závûsÛm
665

U lev˘ch a prav˘ch dveﬁí
(pﬁíklad pravé dveﬁe)

64

508,5

106

64

5,5

38

36

62,5

280

315

Kouﬁová signalizaãní centrála DORMA RMZ 2
325

52

Ø 4,5
32

polohách. Jako pﬁídavn˘
komponent je nutné pouÏít
tlaãítko pro ruãní spu‰tûní.
Pro v‰echny komponenty,
vãetnû elektrick˘ch otvíraãÛ,
musí b˘t k dispozici povolení.
Ruãní tlaãítko

295

82

Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM / DORMA RM-ED
52

195
53
32

Tür
schliessen

82

Ø 4,5
170
336

30

50

U 1kﬁídl˘ch protipoÏárních a
protikouﬁov˘ch dveﬁí se automatick˘ pohon kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED
200 montuje vÏdy na stranu
protilehlou k závûsu. Pro
ovládání v pﬁípadû poÏáru lze
pouÏít jak kouﬁovou signalizaãní centrálu DORMA RMZ
2, tak také kouﬁové hlásiãe
DORMA RM. Napájecí napûtí
kouﬁov˘ch hlásiãÛ DORMA
RM je provedeno z pohonu
kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED 200 s komfortním
ovládáním (B) nebo z kouﬁové signalizaãní centrály
DORMA RMZ 2.
MoÏné je také pﬁipojení
DORMA ED 200 na kouﬁové
hlásiãe ze strany stavby.

50

53

15

16
304

Zpravidla je nutné nad horní
hranu svûtlého otvoru na
jedné stranû dveﬁí umístit minimálnû jeden hlásiã s montáÏí na pﬁekladu. Dal‰í stropní
hlásiãe se umístí podle
„Smûrnic pro zaji‰Èovací
systémy“.
Podle potﬁeby lze pﬁipojit
jeden nebo nûkolik elektrick˘ch otvíraãÛ nebo blokování. Ty musejí b˘t v‰eobecnû
v provedení pracujícím s pracovním proudem. Kromû
toho je nutné dbát na to, aby
se montovaly v povolen˘ch
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DORMA kouﬁov˘ hlásiã
Kouﬁová signalizaãní centrála
DORMA RMZ 2 sestává
z optického kouﬁového hlásiãe
pro montáÏ na pﬁeklad s integrovan˘m stabilizovan˘m síÈov˘m dílem. Tento hlásiã je doporuãen pro pouÏití u jednokﬁídl˘ch protipoÏádních dveﬁí
se standardním ovládáním ED
200 A.
RMZ 2 se nesmí montovat na
kryt DORMA ED 200.

Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM je
univerzální, optick˘ kouﬁov˘
hlásiã vhodn˘ jak pro montáÏ
na pﬁeklad, tak na strop. Pﬁipojuje se k kouﬁové signalizaãní
centrále DORMA RMZ 2 nebo
k pohonu kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí
DORMA ED 200 s komfortním
ovládáním (B).
Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RMED je optick˘ kouﬁov˘ hlásiã
urãen˘ pro montáÏ na pﬁeklad
ve spojení s 2kﬁídl˘mi dveﬁmi.
Tento hlásiã se montuje s mechanickou regulací poﬁadí za-

vírání DORMA G93 na stranû
závûsu.
Ke v‰em kouﬁov˘m hlásiãÛm
DORMA lze pﬁipojit ve smûrnicích pﬁedepsané tlaãítko pro
ruãní spu‰tûní a dva dal‰í
kouﬁové hlásiãe.
PouÏití DORMA kouﬁové signalizaãní centrály RMZ S/K ve
spojení s DORMA ED 200
není moÏné.

1)

X

Hl. pﬁekladu X
– 40 aÏ 120 mm
80 aÏ 240 mm
240 aÏ 250 mm

DORMA ED 200 s kouﬁov˘m hlásiãem
DORMA RM namontovan˘m na krytu
(kouﬁová signalizaãní centrála DORMA
RMZ 2 nesmí b˘t montována na krytu)

ProdlouÏení osy, doplnûk
(viz strana 19)

Podle „Smûrnic pro zaji‰Èovací systémy“ je DORMA ED
200 pro 1kﬁídlé a 2kﬁídlé
dveﬁe jako zaji‰Èovací
systém.
Kouﬁová signalizaãní centrála
DORMA RMZ 2 a kouﬁov˘
hlásiã DORMA RM jsou povoleny DIBt, Berlin a je sledována jejich jakost.

4 x 0,8 mm

14
3 x 1,5 mm

11

Tür
zu

4 x 0,8 mm

ED 200

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

12

4 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm
4 x 0,8 mm

4 x 0,14 mm

13

4 x 0,14 mm

Automatick˘ pohon kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED
200 je pﬁezkou‰en MPA
NRW, Dortmund, podle DIN
18 263, T 4 a je sledován
z hlediska jakosti. Je povolen
ve spojení s DORMA kouﬁovou signalizaãní centrálou a
kouﬁov˘mi hlásiãi stavebním
dohledem DIBt, Berlin. Lze
jej pouÏít u 1kﬁídl˘ch a 2kﬁídl˘ch protipoÏárních a protikouﬁov˘ch dveﬁí, pokud to pﬁipou‰tí doklad o vhodnosti
pro pﬁíslu‰né protipoÏární a
protikouﬁové dveﬁe.

Pﬁípojky

2 x 0,8 mm

Doklad o vhodnosti

2 x 0,8 mm

1)

Normální
ramínko
01
02
03

3

15
5

6

8

9

4

10

7
2
10 A

230 V napájecí napûtí

NYM

Externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

Radarov˘ hlásiã

flexibilní 4 x 0,14 mm,
dodávají se 2 m

1 L1

N

PE

Pﬁípojky
01 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
02 Spínaã nouzového vypnutí
podle DIN VDE, montován
v blízkosti dveﬁí
03 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby;
pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby
zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã

04 Externí pﬁepínaã programÛ,
u standardního ovládání
voliteln˘ doplnûk (3polohov˘), u komfortního
ovládání je potﬁebn˘ (4polohov˘), délka kabelu max.
100 m
05 Tlaãítko, vnitﬁní
06 Tlaãítko, vnûj‰í
07 Elektrick˘ otvíraã, pracovní
proud
08 Impulsní ãidlo, vnitﬁní
09 Impulsní ãidlo, vnûj‰í

10 Spínaã s klíãkem
11 DORMA ED 200
12 Kouﬁová signalizaãní centrála DORMA RMZ 2 nebo
kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM
(3 x 1,5 pro 230 V, 50/60 Hz
pouze u DORMA RMZ 2)
13 Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM
(montáÏ na pﬁekladu nebo
stropu)
14 Kouﬁov˘ hlásiã na stranû
závûsu
15 Tlaãítko pro ruãní spu‰tûní

11

DORMA ED 200

Pro 2kﬁídlé protipoÏární
a protikouﬁové dveﬁe

MontáÏ na stranû protilehlé k závûsÛm
64

508,5

38

5,5

36

64

36

62,5

280
315

15

50

Stojící kﬁídlo

standardní ovládání. Mechanické nastavení se provádí
individuálnû pro kaÏd˘ pohon.
Pro ovládání v pﬁípadû poÏáru lze pouÏít jak kouﬁovou
signalizaãní centrálu DORMA
RMZ 2, tak také kouﬁové
hlásiãe DORMA RM a
DORMA RM-ED. Kromû toho
je také moÏné pﬁipojení
kouﬁového signalizaãního
zaﬁízení ze strany stavby.

U 2kﬁídl˘ch protipoÏárních a
protikouﬁov˘ch dveﬁí se oba
automatické pohony kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED
200 montují vÏdy na stranû
protilehlé k závûsu, na stranû
závûsu se umístí kolejnicov˘
regulátor poﬁadí zavírání
DORMA G 93 GSR a dvû
otoãná uloÏení. Kromû toho
je dveﬁní systém vybaven
ruãním odblokováním stojícího kﬁídla.
Oba pohony kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí pracují na principu
Master-Slave: ovládání pohonu prÛchozího kﬁídla ﬁídí
v‰echny parametry systému,
jako je doba otvírání, zavírání
a zastaveného otevﬁení,
jakoÏ i funkce spou‰tûné
pﬁes senzorovou li‰tu.
Napájení pohonu stojícího
kﬁídla je provedeno pﬁes

Dal‰í informace
O napájecích napûtích a umístûní kouﬁov˘ch hlásiãÛ, jakoÏ i o vybavení dveﬁí elektrick˘mi otvíraãi nebo blokováním, viz strana 10.

Regulátor poﬁadí zavírání
Kolejnicov˘ regulátor poﬁadí
zavírání DORMA G 93 GSR
se dvûma otoãn˘mi uloÏeními zaji‰Èuje, aby se v pﬁípadû
alarmu uzavﬁela obû kﬁídla
dveﬁí ve správném poﬁadí
(stojící kﬁídlo pﬁed prÛchozím
kﬁídlem) a aby se dosáhlo
tûsného uzavﬁení.
DORMA G 93 GSR s otoãn˘m uloÏením je pﬁezkou‰en
institucí MPA NRW, Dortmund, pro pouÏití u 2kﬁídl˘ch
protipoÏárních a protikouﬁov˘ch dveﬁí. Pro pﬁíslu‰né protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe je potﬁebn˘ doklad o vhodnosti.

470

26

30

13

53

43

B

142
122

66
106

MontáÏní rozmûr B ·íﬁka dveﬁí
88 mm
1220 aÏ 1350 mm
34 mm
> 1350 mm

12

Doklad o vhodnosti
Automatick˘ pohon kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED
200 je pﬁezkou‰en MPA
NRW, Dortmund, podle DIN
18 263, T 4 a je u nûj sledována jakost. Z hlediska stavebního dohledu je povolen
ve spojení s DORMA kouﬁovou signalizaãní centrálou
a kouﬁov˘mi hlásiãi institucí
DIBt, Berlin. Lze jej pouÏít
u 1kﬁídl˘ch a 2kﬁídl˘ch protipoÏárních a protikouﬁov˘ch
dveﬁí, pokud to pﬁipou‰tí
doklad o vhodnosti pro pﬁíslu‰né protipoÏární a protikouﬁové dveﬁe.
Podle „Smûrnic pro zaji‰Èovací systémy“ je systém
DORMA ED 200 pﬁezkou‰en
jako zaji‰Èovací zaﬁízení pro
1kﬁídlé a 2kﬁídlé dveﬁe.

36

1)

X

Hl. pﬁekladu X

Normální
ramínko
01
02
03

B

– 40 aÏ 120 mm
80 aÏ 240 mm
240 aÏ 250 mm
PrÛchozí kﬁídlo

4 x 0,8 mm

16

4 x 0,8 mm

14

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

4 x 0,14 mm

8

17

3 x 1,5 mm

ED 200

ED 200

Tür
zu

12

4 x 0,14 mm

13

4 x 0,8 mm

15

2 x 0,8 mm

01 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
02 Spínaã nouzového vypnutí
podle DIN VDE, montován
v blízkosti dveﬁí
03 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby; pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby
zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã
4 Externí pﬁepínaã programÛ,
4polohov˘, délka kabelu
max. 100 m
05 Tlaãítko, vnitﬁní
06 Tlaãítko, vnûj‰í
07 Elektrick˘ otvíraã, pracovní
proud
08 Zaskakovací západka
09 Impulsní ãidlo, vnitﬁní
10 Impulsní ãidlo, vnûj‰í
11 Spínaã s klíãkem
12 DORMA ED 200 s komfortním ovládáním (B), prÛchozí
kﬁídlo
13 DORMA ED 200 se standardním ovládáním, stojící
kﬁídlo
14 Kouﬁová signalizaãní centrála DORMA RMZ 2
nebo kouﬁov˘ hlásiã
DORMA RM nebo RM-ED
15 Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM
(montáÏ na pﬁekladu nebo
stropu)
16 Propojení k kouﬁovému
hlásiãi na stranû závûsu
17 Tlaãítko pro ruãní spu‰tûní

ProdlouÏení osy, doplnûk

Pﬁípojky

2 x 0,8 mm

Pﬁípojky

1)

3

7
5

6

9

10

4

11
2

230 V napájecí
napûtí

NYM

Externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

Radarov˘ hlásiã

flexibilní 4x0,14 mm,
dodávají se 2 m

10 A

1 L1

N
PE

13

DORMA ED 200

Stavby vyhovující
seniorÛm a tûlesnû
postiÏen˘m

Díky sv˘m v‰estrann˘m moÏnostem nastavení a pﬁipojení
nabízí pohon kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí DORMA ED 200, ve
spojení s rovnomûrn˘m
prÛbûhem pohybu a svojí
vysokou spolehlivostí,
optimální pﬁedpoklady pro
automatizaci speciálních

dveﬁí. Nabízí tak optimální
ﬁe‰ení zvlá‰tû pro stavby
vyhovující seniorÛm a tûlesnû
postiÏen˘m. Typick˘m pﬁíkladem je pﬁístup na WC vybaven˘ podle DIN 18 224/25.

9

7
11
6
5
3
10 4

Funkãní prÛbûh automatizovan˘ch dveﬁí WC
Pro získání pﬁístupu na WC
se stiskne z vnûj‰ku umístûné plo‰né tlaãítko (3). Tím se
otevﬁe na principu klidového
proudu pracující elektrick˘
otvíraã (10). Potom dostane
pohon kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí
DORMA ED 200 (11) impuls
pro otvírání a otevﬁe dveﬁe
s krátk˘m zpoÏdûním. Po
uplynutí nastavené doby
zastaveného otevﬁení uzavﬁe
DORMA ED 200 (11) dveﬁe,
které se pak zajistí.
Z vnitﬁní ãásti WC vypne uÏivatel pﬁes plo‰n˘ spínaã/
tlaãítko (7) na vnûj‰í stranû
umístûné plo‰né tlaãítko (3)
a zapne rovnûÏ na vnûj‰í
stranû umístûn˘ svûteln˘ hlásiã (5) jako indikaci obsazení.
Pro kontrolu svítí také svûteln˘ hlásiã (9) na toaletû.
Pro opu‰tûní WC se opût
stiskne plo‰n˘ spínaã/tlaãítko
(7). Tím se uvolní plo‰né
tlaãítko (3) a vypne se svûteln˘ hlásiã (5). Svûteln˘ hlásiã (9) uvnitﬁ WC zhasne.
Souãasnû se aktivuje elektrick˘ otvíraã (10) a pﬁedá se
se zpoÏdûním otvírací impuls
pro ED 200 (11).
V pﬁípadû nouze mÛÏe uÏivatel stisknutím nouzového
spínaãe (8) z vnitﬁní ãásti
vypnout elektrick˘ otvíraã
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(10), proto lze dveﬁe otevﬁít
z vnûj‰ku. Souãasnû se
zapíná akustické signalizaãní
zaﬁízení (6); opûtné stiknutí
nouzového spínaãe (8) je
vypne.
Kromû toho lze spu‰tûním
z vnûj‰ku pod sklem umístûného nouzového tlaãítka
(4) vypnout elektrick˘ otvíraã
(10) a dveﬁe otevﬁít ruãnû.
Elektrick˘ otvíraã (10) se
rovnûÏ otevﬁe pﬁi v˘padku
napájecího napûtí.
Dveﬁe lze pﬁídavnû jistit li‰tou
senzorÛ v oblasti otáãení.

8

3 Plo‰né tlaãítko, vnûj‰í, provedení z u‰lechtilé oceli, se
symbolem invalidy
4 Nouzové tlaãítko, vnûj‰í, pod
sklem
5 Svûteln˘ hlásiã, vnûj‰í
6 Akustick˘ alarmov˘ hlásiã
7 Plo‰n˘ spínaã/tlaãítko,
vnitﬁní, provedení z u‰lechtilé
oceli, s popisem „Otevﬁení/
zablokování“
8 Nouzov˘ spínaã, vnitﬁní
9 Svûteln˘ hlásiã, vnitﬁní
10 Elektrick˘ otvíraã
11 DORMA ED 200

200 x 125 x 77 mm

4 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm

6

2 x 0,8 mm

11

2 x 0,8 mm

2 x 0,8 mm
6 x 0,8 mm

4 x 0,8 mm

12

3 x 1,5 mm

1 Pﬁívod: 230 V, 50/60 Hz
2 Zásuvka s ochrann˘m kolíkem, ze strany stavby;
pokud nelze pouÏít zásuvku
s ochrann˘m kolíkem, je
nutno ze strany stavby zajistit uzamykateln˘ hlavní
vypínaã

Pﬁípojky

3 x 1,5 mm

Pﬁípojky

5
2
9
Auf
Verriegelt

13

3

10

4

10 A

7
vnûj‰í

L1 N PE

230 V napájení

1

externí pﬁístroje

J-Y[ST]Y

radarov˘ hlásiã

flexibilní 4 x 0,14 mm,
dodává se 2 m

12 Pﬁídavné ovládání, externí,
v krytu nebo v prodlouÏeném krytu
13 Odboãovací zásuvka, ze
strany stavby

8

vnitﬁní
NYM

Podle DIN 18 224/25 se musejí
dveﬁe otvírat smûrem ven a mít
‰íﬁku min. 900 mm.

Text popisu – DORMA ED 200 pro stavby vyhovující seniorÛm a tûlesnû postiÏen˘m
Elektrohydraulick˘ pohon kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí se speciálním
pﬁizpÛsobením pro stavby vyhovující seniorÛm a tûlesnû
postiÏen˘m
Parametry dveﬁí:
·íﬁka kﬁídla dveﬁí max. 1600 mm
Hmotnost kﬁídla dveﬁí max. 250 kg
Úhel otevﬁení max. 115°
Pohon:
( ) Velikost EN 4–6, plynule nastavitelná
( ) Velikost EN 7
Rychlost otvírání a zavírání, jakoÏ i tlumení otvírání a zavírání vÏdy
vzájemnû nezávisle plynule nastavitelné, samozavírací.
Vyroben podle smûrnic pro silovû ovládaná okna, dveﬁe a brány
ZH 1/494, nejnovûj‰í vydání, a VDE-pﬁedpisÛ. Konstrukãní vzor
pﬁezkou‰en TÜV, pﬁezkou‰en podle smûrnic pro nízké napûtí.
V˘roba certifikována podle ISO 9000.
Pﬁipojení:
230 V, 50/60 Hz
( ) Standardní ovládání (A):
Mikroprocesorové ﬁízení, 24 V AC/DC, 12 V AC, 800 mA (AC),
400 mA (DC)
Funkãní programy: vypnuto, trvale otevﬁeno (100 % ED), automatika, doba zastaveného otevﬁení plynule nastavitelná 0-30 s.
Pﬁipojení senzorové li‰ty na stranû závûsÛ/protilehlé stranû,
pﬁipojení elektrického otvíraãe.
( ) Komfortní ovládání (B):
Mikroprocesorové ﬁízení jako v˘‰e uvedené, av‰ak 1500 mA (AC),
800 mA (DC), a pﬁídavnû v˘chod a noãní pﬁepnutí pro banky,
senzorová li‰ta na stranû opaãné k závûsÛm odpojitelná v pozici
zavﬁen˘ch dveﬁí, stabilizované napájecí napûtí 24 V DC pro
d˘mov˘ hlásiã.
( ) Vybavení pro obû ovládání:
Vnû umístûné optické a akustické hlá‰ení alarmu, odpojení
vnûj‰ího aktivaãního hlásiãe od vnitﬁního s vizuální indikací aretace, uvolnûní z vnûj‰ku v pﬁípadû ohroÏení, vyvolání alarmu z vnitﬁku a impuls odblokování z vnitﬁku. Instalace dle DIN 18 224/25.

Provedení krytu:
( ) Standardní, rozmûry (v x h x ‰) 103 x 166 x 665 mm
( ) ProdlouÏen˘ kryt, Rozmûr: ................ mm
Pákov˘ mechanismus:
( ) Normální pákov˘ mechanismus – hloubka pﬁekladu
( ) –40 –120 mm ( ) 80 – 240 mm ( ) 240 – 360 mm
( ) ProdlouÏení osy (13, 21, 30, 48, 73, 95 mm)
( ) Kolejnice
( ) Strana závûsÛ
( ) Protilehlá strana k závûsÛm
( ) Hlukovû izolován
( ) ProdlouÏení osy (21, 30, 48 mm)
Spínaã, tlaãítko:
Pﬁepínaã programÛ:
( ) Uzamykateln˘
( ) Neuzamykateln˘
( ) Externí, UP
( ) Externí, AP
Tlaãítko nouzového vypnutí:
( ) Externí, UP
( ) Externí, AP
( ) Dvojitá zásuvka
( ) Hlavní vypínaã, uzamykateln˘
Impulsní ãidlo:
( ) Spínaã/tlaãítko, u‰lechtilá ocel, vnitﬁní
( ) Tlaãítko, u‰lechtilá ocel, vnûj‰í
( ) Optická a akustická indikace alarmu, vnûj‰í
( ) Kontrolka, vnitﬁní
( ) Infraãervené senzorové li‰ty (33, 70, 90, 120 mm)
Elektrick˘ otvíraã:
( ) Typ 37 WD, eE 24 DC
SíÈov˘ díl:
( ) Pﬁídavné napájení, SM 201, 12/24 V, 1,5 A
Barva:
( ) Stﬁíbrn˘, Elox EV6/C0
( ) Tmavû hnûd˘, Elox EV6/C34
( ) RAL .......................
V˘robek:
DORMA ED 200
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DORMA ED 200

Pﬁíklady kombinací

Systém zaji‰tûní únikov˘ch cest
V normálním pﬁípadû jsou
dveﬁe zablokovány (DORMA
TV 100, TV 500). Stisknutím
nouzového tlaãítka v terminálu
dveﬁí DORMA TL bude – bûhem spu‰tûní systémového
alarmu – vypnuta aretace, budou vytaÏeny popﬁ. uvolnûny
západky protipanikového
motorového uzávûru DORMA
SVP 2000. DORMA ED 200
souãasnû dostane impuls pro
otvírání. Autorizované osoby
mohou tento postup spustit
pﬁes spínaã/tlaãítko s klíãkem
u DORMA TL nebo u systému
kontroly pﬁístupu DORMA,

napﬁ. CODIC. Pokud zapne
kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM,
bude odblokován DORMA TV,
DORMA SVP 2000 bude
zablokován a DORMA ED 200
se pﬁepne do stavu bez proudu. Pﬁi aktivaci z centrálního
místa se odblokuje TV, SVP
2000 uvolní dveﬁe a ED 200
otevﬁe dveﬁe. Pro tyto systémy
jsou k dispozici doklady
o vhodnosti MPA a povolení
VDS pro pouÏití v únikov˘ch
a záchrann˘ch cestách.

RM
AS nebo BL

ED 200

RZ 12 + SVP-S 22

TV 100

CODIC
SVP 2000
TL

Bezpeãnostnû-technické uzavﬁení
V uzavﬁeném stavu jsou dveﬁe zaji‰tûny samozaji‰Èovacím
protipanikov˘m motorov˘m
uzávûrem DORMA SVP 2000
(bezpeãnostnû-technické
uzavﬁení). Dveﬁmi lze z vnitﬁní
strany kdykoliv projít, pﬁitom
se odblokování DORMA SVP
2000 a spu‰tûné zapnutí
DORMA ED 200 volitelnû
provede ruãnû nebo pﬁes
hlásiã. MoÏné je také ovládání z centrálního místa.
Po uzavﬁení dveﬁí bude plnû
automaticky znovu vytvoﬁeno
bezpeãnostnû-technické
uzavﬁení, protoÏe DORMA

SVP 2000 po kaÏdém
uzavﬁení samoãinnû zablokuje západku.
Pro ovládání DORMA SVP
2000 se pﬁídavnû k ovládání
motorového zámku DORMA
SVP-S22 namontuje prodlouÏen˘ kryt ED 200.

Centrální
ovládání

ED 200 + SVP-S 22

ST
SVP 2000

Bez proudu otvírané dveﬁe
Dveﬁe (1kﬁídlé nebo 2kﬁídlé)
jsou udrÏovány v uzavﬁeném stavu aretací DORMA TV
100 nebo TV 500. DORMA
ED 200 je vybaven speciálním ovládáním a konstruován tak, Ïe otvírá silou
pruÏiny a uzavírá silou motoru. Tím jsou nabídnuty dvû
moÏnosti pro procházení
dveﬁmi:
1. Odblokování a otevﬁení po
pﬁíchodu impulsu, uzavﬁení
a zablokování nov˘m impulsem.
2. Odblokování a otevﬁení
impulsem, automatické uzavﬁení a zablokování po uply-
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nutí nastavitelné doby zastaveného otevﬁení.
Systém pracuje tak, Ïe pﬁi
pﬁeru‰ení napájecího napûtí
se dveﬁe automaticky otevﬁou.
Dveﬁe potom nelze manuálnû
ovládat.
Pro pouÏití v únikov˘ch
a záchrann˘ch cestách se
smûjí pouÏít pouze systémy
pﬁekontrolované z hlediska
vhodnosti (napﬁ. DORMA RZ
12, TL-G s ﬁídicí deskou TLS, TV 100, TV 500).

ED 200 +
Speciální
ovládání

TV 100

TV 500

DORMA ED 200

Infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS

Infraãervené senzorové li‰ty
DORMA IRS minimalizují riziko zachycení osob, zvíﬁat
nebo pﬁedmûtÛ automaticky
se otvíran˘mi nebo zavíran˘mi dveﬁmi s otoãn˘mi kﬁídly.
Senzorové li‰ty pracují
s aktivním infraãerven˘m
paprskem a zjistí jakoukoliv
zmûnu v rámci oblasti sledování.

DORMA IRS 70, 90, 120

Pﬁi montáÏi na stranû závûsÛ, sledují infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS 70,
90 nebo 120 oblast otáãení
dveﬁí. Zastaví pohyb dveﬁí,
pokud vyvolá otvírací impuls
osoba pﬁicházející z protilehlé
strany k závûsu a v oblasti
otáãení se je‰tû nacházejí
osoby nebo pﬁedmûty.

V˘hody a vlastnosti

DORMA IRS 33

Infraãervené senzorové li‰ty
IRS 33 se montují na protilehlé stranû k závûsÛm a plní
tﬁi úlohy: V blízké oblasti
k dveﬁím pÛsobí jako impulsní ãidlo a zaji‰Èují, aby se
dveﬁe otevﬁely. Pﬁi otevﬁen˘ch
dveﬁích zamezí, nezávisle na
nastavené dobû zastaveného
otevﬁení, aby se dveﬁe zavﬁely, pokud se je‰tû v prÛchozí
oblasti nacházejí osoby nebo
pﬁedmûty. U dveﬁí zastaven˘ch senzorovou li‰tou na
stranû závûsÛ se dveﬁe zaã-

nou pohybovat teprve tehdy,
kdyÏ je voln˘ prÛchod.
Pokud je nutné zamezit, aby
impuls pro otevﬁení vyvolaly
osoby procházející kolem
(napﬁ. provoz napﬁíã v úzk˘ch
prÛchodech), mohou b˘t li‰ty
senzorÛ u zavﬁen˘ch dveﬁí
vypnuty pohonem kﬁídel
otoãn˘ch dveﬁí DORMA ED
200 s komfortním ovládáním
(B).

Senzorové li‰ty

– Kompletnû pﬁedem nainstalovány a pﬁipraveny pro
montáÏ a pﬁipojení v hliníkovém profilu s plastov˘m
krytem propou‰tûjícím
infraãervené svûtlo
– Integrovaná ovládací a vyhodnocovací elektronika
– Citlivost nastavitelná
potenciometrem
– Dodávají se ve ãtyﬁech
délkách pﬁizpÛsoben˘ch
v‰em ‰íﬁkám dveﬁí.

– Oblast sledování je vertikálnû nastavitelná ve tﬁech
stupních, horizontálnû
posunem senzorÛ v krytu,
dosah aÏ cca. 1000 mm
pﬁed dveﬁe pﬁi instalaãní
v˘‰ce max. 2100 mm
– Vhodné pro levé a pravé
dveﬁe
– Pro montáÏ na stranû
závûsu a na protilehlé
stranû k závûsÛm
– Napájení pﬁes DORMA ED
200

Technické údaje
Typ DORMA
IRS 33
IRS 70
IRS 90
IRS 120

Délka
330
700
900
1200

mm
mm
mm
mm

Senzory
1 kus
1 kus
2 kusy
2 kusy
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DORMA ED 200

Pﬁepínaã programÛ

– Pro externí instalaci
– Instalace UP/AP
– Uzamykateln˘ nebo
s otoãn˘m knoflíkem
– PﬁizpÛsoben krabicím
pod omítku
– Rámeãky s ﬁadou barev

CODIC

Elektronick˘ systém kontroly
pﬁístupu, ovládání zadáním
tajného kódu pﬁes klávesnici
a/nebo zasunutím elektronicky kódovaného klíãe
CODIC
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Impulsní ãidlo

Radarov˘ hlásiã pohybu

– Systém Eagle
– Smûrová citlivost
– Necitlivost na smûr,
standardní provedení
– Barva ãerná
– Rozsáhlé pﬁíslu‰enství
– Sady pro montáÏ na strop
– Povûtrnostní kryt

SENSIC

Bezdotykov˘ systém kontroly
pﬁístupu, ovládání pﬁiloÏením
pﬁívûsku nebo spony k jednotce snímaãe

Spínaã, tlaãítko

– Instalace UP/AP
– Provedení z u‰lechtilé oceli
– Provedení chránûné
proti vodû
– Spínaã a tlaãítko s klíãkem
– NoÏní spínaã pro nástûnnou
nebo podlahovou montáÏ
– Loketní spínaã pro
montáÏ do stûny
Velkoplo‰ná tlaãítka

– Velké plochy tlaãítek
– Verze AP
– Není potﬁebná podomítková krabice
– MoÏnost bezkabelového
radiového pﬁenosu

Radiové ovládání

RÛzné vysílaãe a pﬁijímaãe
pro pásmo UKW a UHF
– jednokanálové
– vícekanálové

DORMA ED 200

Dodavatelsk˘ program

Pohon kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí a pákov˘ mechanismus
DORMA ED 200

MontáÏ
strana závûsÛ
opaãná strana
k závûsÛm

Velikost EN 4 – 6 (standardní ovládání – A)
– pro 1kﬁídlé dveﬁe 3
– pro 2kﬁídlé dveﬁe 3

3
3

3
3

Velikost EN 7
– pro 1kﬁídlé dveﬁe 3
– pro 2kﬁídlé dveﬁe 3

3
3

3
3

Velikost EN 4–6 (komfortní ovládání – B)
– pro 1kﬁídlé dveﬁe 3
– pro 2kﬁídlé dveﬁe 3

3
3

3
3

Velikost EN 7
– pro 1kﬁídlé dveﬁe 3
– pro 2kﬁídlé dveﬁe 3

3
3

3
3

Normální pákov˘ mechanismus
01
02
03

Vestavûn
v prodlouÏeném
krytu

Hloubka pﬁekladu
mm

3
3
3

–40 aÏ 120
80 aÏ 240
240 aÏ 360

3
3
3
3

3
3
3
3

na vyÏádání

V˘‰ka H mm
13
21
30
48
73
95

....... D mm
6
14
23
41
66
88

.....Y mm
30
38
47
65
90
112

13
21
30
48

14
22
31
49

47
55
64
82

Délka mm
659
podle zadání
podle zadání

Hloubka mm
8
8
8

V˘‰ka mm
100
100
100

Kolejnice

–
–
–
–

Softline s tlumen˘m prÛbûhem
Softline s integrovan˘m IRS
Standardní rameno
Standardní rameno, prav˘ provoz

ProdlouÏení osy
Pro normální pákov˘ mechanismus
ED 200
D Y

Pro kolejnici
ED 200
D Y

MontáÏní destiãka

Normální pákov˘ mechanismus a kolejnice
ProdlouÏen˘ kryt
2kﬁídlé
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Pohon kﬁídel otoãn˘ch
dveﬁí

DORMA ED 200

Oblast pouÏití
Y
Y
Y
Y
Y

Standard
ProtipoÏární
Únikové cesty
Bezpeãnostnû-technické uzavﬁení
Otevﬁení po v˘padku proudu

Text popisu
Elektrohydraulick˘ pohon kﬁídel otoãn˘ch dveﬁí pro
( ) Standardní dveﬁe
( ) 1kﬁídlé
( ) 2kﬁídlé
( ) ProtipoÏární a protikouﬁové dveﬁe
( ) 1kﬁídlé
( ) 2kﬁídlé
Parametry dveﬁí:
·íﬁka kﬁídla dveﬁí max. 1600 mm
Hmotnost kﬁídla dveﬁí max. 250 kg
Úhel otevﬁení max. 115°
Pohon(y):
( ) Velikost EN 4 – 6, plynule nastavitelná uzavírací síla, kusÛ ...
( ) Velikost EN 7, kusÛ ...
Rychlost otvírání a zavírání, jakoÏ i tlumení otvírání a zavírání vÏdy
vzájemnû nezávisle plynule nastavitelá, samozavírací.
Vyrobeno podle smûrnic pro silovû ovládaná okna, dveﬁe a brány
ZH 1/494, nejnovûj‰í vydání, z pﬁedpisÛ UVV a VDE. Konstrukãní
vzor pﬁezkou‰en TÜV, pﬁezkou‰eny podle smûrnic pro nízké
napûtí, pﬁezkou‰eny podle DIN 18 263, T 4, MPA NRW, Dortmund. V˘roba certifikována podle ISO 9000.
Pﬁipojení:
230 V, 50/60 Hz
( ) Standardní ovládání (A):
Mikroprocesorové ﬁízení 24 V AC/DC, 12 V AC, 800 mA (AC),
400 mA (DC)
Funkãní programy: vypnuto, trvale otevﬁeno (100% ED), automatika, doba zastaveného otevﬁení plynule 0 – 30 s nastavitelná.
Pﬁipojení pro senzorovou li‰tu na stranû závûsÛ a na protilehlé
stranû k závûsÛm, jakoÏ i pro elektrick˘ otvíraã, Push-and-Go
voliteln˘ doplnûk.
( ) Komfortní ovládání (B):
Mikroprocesorové ﬁízení, 24 V AC/DC, 12 V AC, 1500 mA (AC),
800 mA (DC)
Funkãní programy: vypnuto, trvale otevﬁeno (100 % ED), automatika, v˘chod (externí pﬁepínaã programÛ), noãní pﬁepnutí pro banky, doba zastaveného otevﬁení plynule nastavitelná 0 – 30 s.
Pﬁipojení pro senzorovou li‰tu na stranû závûsÛ a na protilehlé
stranû k závûsÛm, vypnutí senzorové li‰ty na protilehlé stranû
k závûsÛm v uzavﬁené poloze dveﬁí, Push-and-Go voliteln˘
doplnûk.
Pﬁídavnû stabilizované napájecí napûtí 24 V DC pro d˘mov˘ hlásiã DORMA RM, pﬁipojení pro povolen˘ elektrick˘ otvíraã, pﬁipojení pro samoblokovací protipanikov˘ motorov˘ zámek
DORMA SVP 2000.
Provedení krytu:
( ) Standardní, rozmûry (v x h x ‰) 106 x 133 x 665 mm
( ) ProdlouÏen˘ kryt, rozmûr: ................ mm
( ) PrÛchozí kryt pro 2kﬁídlé systémy,
Rozmûr: ................ mm, Rozmûr závûsÛ: ................ mm
Technické zmûny vyhrazeny
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Pákov˘ mechanismus:
( ) Normální pákov˘ mechanismus (ramínko)
( ) Hloubka pﬁekladu 40 – 120 mm, kusÛ ...
( ) Hloubka pﬁekladu 80 – 240 mm, kusÛ ...
( ) Hloubka pﬁekladu 240 – 360 mm, kusÛ ...
( ) ProdlouÏení osy pro normální pákov˘ mechanismus
( ) 13 mm, kusÛ ...
( ) 21 mm, kusÛ ...
( ) 30 mm, kusÛ ...
( ) 48 mm, kusÛ ...
( ) 73 mm, kusÛ ...
( ) 95 mm, kusÛ ...
( ) Kolejnice, Softline
( ) Kolejnice, Softline s IRS
( ) ProdlouÏení osy pro kolejnici
( ) 13 mm, kusÛ ...
( ) 21 mm, kusÛ ...
( ) 30 mm, kusÛ ...
( ) 48 mm, kusÛ ...
( ) MontáÏní destiãka
( ) Kolejnice-regulátor poﬁadí zavírání DORMA G 93 GSR
s 2 uloÏeními
Spínaã, tlaãítko:
Vestavn˘ pﬁepínaã programÛ:
( ) 3polohov˘ (externí)
( ) 4polohov˘ (externí)
Pﬁepínaã programÛ externí:
( ) uzamykateln˘
( ) neuzamykateln˘
( ) UP
( ) AP
Tlaãítko nouzového vypnutí externí:
( ) UP
( ) AP
( ) AP s dvojitou zásuvkou
( ) Hlavní vypínaã externí, uzamykateln˘
Impulsní ãidlo:
( ) Radarov˘ hlásiã pohybu typ ..., kusÛ ...
( ) Tlaãítko typ ..., kusÛ ...
( ) Radiové ovládání E 43-1, vãetnû ruãních. vysílaãÛ, kusÛ ...
( ) SENSIC
( ) CODIC ATL
( ) jiné ..., kusÛ ...
( ) Infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS na stranû závûsu
( ) 700 mm, kusÛ ...
( ) 900 mm, kusÛ ...
( ) 1200 mm, kusÛ ... ( ) Kolejnice s integr. IRS
( ) Infraãervené senzorové li‰ty DORMA IRS na protilehlé stranû
33 mm, kusÛ ...
Elektrick˘ otvíraã:
( ) effeff typ 141, 24 V AC, pouze svisle
( ) effeff Typ 142-2, 24 V AC, svisle a vodorovnû
( ) effeff 141.12/13, pouze vodorovnû
( ) effeff 131, svisle a vodorovnû
( ) Typ 17/37 WD, cE 24 DC
Kouﬁové hlásiãe:
( ) Kouﬁová signalizaãní centrála DORMA RMZ 2, kusÛ ...
(nemontovat na kryt ED 200!)
( ) Kouﬁov˘ hlásiã DORMA RM, kusÛ ...
Pﬁíslu‰enství pro pohon protipoÏárních a protikouﬁ. dveﬁí:
Tlaãítko pro ruãní spu‰tûní, kusÛ ...
( ) AP
( ) UP
Barva:
( ) Stﬁíbrn˘, Elox EV6/C0
( ) Tmavû hnûd˘, Elox EV6/C34
( ) RAL .......................
V˘robek: DORMA ED 200

DORMA GmbH + Co. KG
Postfach 40 09
58247 Ennepetal
Tel. +49 (0) 23 33/793-0
Fax +49 (0) 23 33/79 34 95
www.dorma.de

DORMA dveﬁní technika
âR s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel. +420 (2) 67 13 21 78-9
Fax +420 (2) 67 13 21 71
www.dorma.cz

