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SST FLEX Green
Automatische thermisch 
onderbroken schuifdeur met 
paniekfunctie

Deurtype 1

Uitvoering met 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen.
Automatische thermisch onderbroken schuifdeur SST FLEX GREEN met vluchtwegfunctie. Thermisch onderbroken schuifdeur met slank 
profieldesign en lage UD-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënt).  Bij nood- of panieksituaties kunnen de schuifvleugels en de vaste panelen 
naar buiten open gedraaid worden. De breedte van de verticale profielen is ca. 50 mm, de profieldiepte ca. 40 mm. De aandrijving van de 
schuifdeur heeft een diepte van 180 mm en een hoogte (LM) van 200 mm. 

De schuifdeur wordt uitgevoerd met een schuifdeuraandrijving van het type ES 200

• Aandrijving voorzien van een gelijkstroommotor met directe overbrenging, gemonteerd op het aandrijfprofiel voor trilvrije en geruisarme   
 werking.
• Geruisarme looprail (uitwisselbaar) uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.
• Verstelbare loopwagens voorzien van geruisarme kunststof loopwielen en tegenrollen met onderhoudsvrije kogellagers.
• Deurophangingen in 3 dimensies verstelbaar.
• Overbrenging d.m.v. een hoogwaardige en geruisarme tandriem.
• De sturing met microprocessor controleert voortdurend alle basisfuncties en maakt een storingsdiagnose mogelijk.
• Basisparameters van de deur via geïntegreerd display en toetsen instelbaar. Instellen overige parameters via handterminal
• Omkeerbeveiliging bij detectie van een obstakel (maximale sluitkracht 150 N)
• Na elke stroomonderbreking worden alle ingestelde waarden automatisch gereset.
• De veiligheidssoftware zorgt voor een statische en dynamische krachtbeperking. 
• Bij stroomuitval is er keuze tussen enerzijds “nood open” of “nood sluiten” (accupakket standaard inbegrepen) of anderzijds kan het   
 accupakket kan ± 30 openingen garanderen met zelfregulerende controle van de deurbewegingen. 
• Het deurgeheel is standaard voorzien van twee zelf controlerende infrarood lichtgordijnen en twee radardetectoren in de doorgang,   
 volgens EN16005 normering. 
• De duurzaamheid werd getest op 1.000.000 cycli.
• 6 standaard Programmafuncties:
 “Gesloten”: De deur is dicht en de interne en externe impulsgevers zijn uitgeschakeld. De EM-vergrendeling vergrendelt de deur.
 “Automatisch”: Normale werking van de deur. Zowel de impulsgevers binnen als buiten zijn ingeschakeld.
 “Enkel Uitgang”: Enkel de binnen impulsgever is ingeschakeld. De EM-vergrendeling kan desgewenst de deur telkens vergrendelen. Men kan  
 niet meer binnen, maar wel nog naar buiten.
 “Winterstand”: Normale werking van de deur. Zowel de impulsgevers binnen als buiten zijn ingeschakeld, maar met beperkte opening van  
 de deur (deze breedte is traploos instelbaar). Deze winterstand kan desgewenst ‘zelfregelend’ zijn waarbij in functie van de drukte de deur  
 toch volledig open gaat.
 “Continu Open”: De deur is permanent open. Alle impulsgevers zijn uitgeschakeld.
 “Nacht-Bank”: Wanneer de deur in de standen “gesloten” of “enkel uitgang” staat kan de deur éénmalig worden geopend met behulp van  
 een impulsgever. Nadien wordt de deur automatisch terug vergrendeld als er een vergrendeling is voorzien en geactiveerd is.

ES 200 schuifdeuraandrijving - Algemene technische specificaties:
- Hoogte x Diepte:   200 mm x 180 mm
Doorgangsbreedte:
- enkele deur:   700 - 3.000 mm
- dubbele deur:   800 - 3.000 mm
- Maximale aandrijflengte:  6.100 mm
Maximale deurvleugelmassa:
- enkele deur:   200 kg per deurvleugel
- dubbele deur:   160 kg per deurvleugel

- Openingssnelheid (traploos instelbaar): 10-70 cm/s per deurvleugel
- Sluitsnelheid (traploos instelbaar):  10-50 cm/s per deurvleugel
- Openhoudtijd (traploos instelbaar):  0-180 sec.
- Aansluitspanning:    230 V / 50-60 Hz / 16 A.
- Externe spanningsverzorging:  27 V DC / 2 A.
- Maximaal opgenomen vermogen:  250 W
- Gemiddeld opgenomen vermogen:  30 W
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Keuringen:
• CE-verklaring
• Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EWG/EEC/CEE
• EMC-richtlijn: 89/336/EWG/EEC/CEE
• Machinerichtlijn: 98/37/EG
• Geharmoniseerde Europese Normen: EN292-2    EN954-1    EN61000-6-2 

EN61000-6-3    EN61000-3-2    EN61000-3-3 
EN55022    EN ISO12100-1

• TÜV-veiligheidscertificaat: BGR232:2003 
EN60335-1:2005 
EN954-1:1997

De schuifdeur wordt uitgevoerd met het mechanisch ontgrendelsysteem voor nooddeuren, type “Exit Pad”,  
gekeurd conform EN 179 en DIN-links en DIN-rechts omstelbaar. Modulaire 1-punts-vergrendeling, zonder veiligheidsschoot.  
Schoot van zinkpersgietwerk, schoothouder van zink, met vulplaten en kunststof montageplaat.  
Alle producten van de Exit Pad serie dragen het CE-keurmerk.
□ zilverkleurig.
□ zwart.

Specifieke uitvoeringsdetails: 
 
Afmetingen: 
- Totale breedte B =  4.000 mm 
- Totale hoogte H =   2.700 mm 
- Doorgangsbreedte LW =  1.895 mm 
- Doorgangshoogte LH =  2.500 mm 
 
Schuivende panelen:
De schuivende vleugels worden uitgevoerd in fijne thermisch onderbroken aluminium profielen, uitgevoerd met isolerend dubbel gelaagd 
veiligheidsglas 28 mm (UD-waarde 1.0). De vleugel is rondom uitgerust met rubbers en borstels voor een optimale tochtafdichting.  
De aansluiting met het naastliggende paneel wordt verzekerd met een verticaal tochtlabyrint. 
 
Vaste panelen:
De vaste panelen worden uitgevoerd in fijne thermisch onderbroken aluminium profielen, uitgevoerd met isolerend dubbel gelaagd veiligheids-
glas 28 mm (UD-waarde 1.0). De aansluiting met de schuivende vleugel wordt verzekerd met een verticaal tochtlabyrint.
Kleuruitvoering:
□ Zichtbare aluminiumdelen in RAL-kleur naar keuze.
 
Beveiliging: 
□ 2 infrarood veiligheidsgordijnen (nevenkantbeveiliging) 
Vergrendeling: Electro-mechanische vergrendeling in de aandrijving (bistabiel) (verhindert het openschuiven)  
Montage met vloergeleider:  
( ) Opbouw vloergeleiders ter hoogte van de zijlichten.  
Programmaschakelaar:  
( ) standaard 5 standen met draaiknop
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SST FLEX Green
Automatische thermisch 
onderbroken schuifdeur met 
paniekfunctie

Deurtype 2

Uitvoering met 2 schuifpanelen en 2 vaste panelen. 
Automatische thermisch onderbroken schuifdeur SST FLEX GREEN met vluchtwegfunctie. Thermisch onderbroken schuifdeur met slank 
profieldesign en lage UD-waarden (warmtedoorgangscoëfficiënt). Bij nood- of panieksituaties kunnen de schuifvleugels en de vaste panelen 
naar buiten open gedraaid worden. De breedte van de verticale profielen is ca. 50 mm, de profieldiepte ca. 40 mm. De aandrijving van de 
schuifdeur heeft een diepte van 180 mm en een hoogte (LM) van 200 mm. 

De schuifdeur wordt uitgevoerd met een schuifdeuraandrijving van het type ES 200

• Aandrijving voorzien van een gelijkstroommotor met directe overbrenging, gemonteerd op het aandrijfprofiel voor trilvrije en geruisarme  
 werking.
• Geruisarme looprail (uitwisselbaar) uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.
• Verstelbare loopwagens voorzien van geruisarme kunststof loopwielen en tegenrollen met onderhoudsvrije kogellagers.
• Deurophangingen in 3 dimensies verstelbaar.
• Overbrenging d.m.v. een hoogwaardige en geruisarme tandriem.
• De sturing met microprocessor controleert voortdurend alle basisfuncties en maakt een storingsdiagnose mogelijk.
• Basisparameters van de deur via geïntegreerd display en toetsen instelbaar. Instellen overige parameters via handterminal
• Omkeerbeveiliging bij detectie van een obstakel (maximale sluitkracht 150 N)
• Na elke stroomonderbreking worden alle ingestelde waarden automatisch gereset.
• De veiligheidssoftware zorgt voor een statische en dynamische krachtbeperking. 
• Bij stroomuitval is er keuze tussen enerzijds “nood open” of “nood sluiten” (accupakket standaard inbegrepen) of anderzijds kan het   
 accupakket kan ± 30 openingen garanderen met zelfregulerende controle van de deurbewegingen. 
• Het deurgeheel is standaard voorzien van twee zelf controlerende infrarood lichtgordijnen en twee radardetectoren in de doorgang, volgens  
 EN 16005 normering. 
• De duurzaamheid werd getest op 1.000.000 cycli.
• 6 standaard Programmafuncties:
 “Gesloten”: De deur is dicht en de interne en externe impulsgevers zijn uitgeschakeld. De EM-vergrendeling vergrendelt de deur.
 “Automatisch”: Normale werking van de deur. Zowel de impulsgevers binnen als buiten zijn ingeschakeld.
 “Enkel Uitgang”: Enkel de binnen impulsgever is ingeschakeld. De EM-vergrendeling kan desgewenst de deur telkens vergrendelen. Men kan  
 niet meer binnen, maar wel nog naar buiten.
 “Winterstand”: Normale werking van de deur. Zowel de impulsgevers binnen als buiten zijn ingeschakeld, maar met beperkte opening van de  
 deur (deze breedte is traploos instelbaar). Deze winterstand kan desgewenst ‘zelfregelend’ zijn waarbij in functie van de drukte de deur   
 toch volledig open gaat.
 “Continu Open”: De deur is permanent open. Alle impulsgevers zijn uitgeschakeld.
 “Nacht-Bank”: Wanneer de deur in de standen “gesloten” of “enkel uitgang” staat kan de deur éénmalig worden geopend met behulp van  
 een impulsgever. Nadien wordt de deur automatisch terug vergrendeld als er een vergrendeling is voorzien en geactiveerd is.
 
 
ES 200 - Algemene technische specificaties:
- Hoogte x Diepte:   200 mm x 180 mm
Doorgangsbreedte:
- enkele deur:   700 - 3.000 mm
- dubbele deur:   800 - 3.000 mm
Maximale aandrijflengte:  6.100 mm
Maximale deurvleugelmassa:
- enkele deur:   200 kg per deurvleugel
- dubbele deur:   160 kg per deurvleugel

- Openingssnelheid (traploos instelbaar): 10-70 cm/s per deurvleugel
- Sluitsnelheid (traploos instelbaar):  10-50 cm/s per deurvleugel
- Openhoudtijd (traploos instelbaar):  0-180 sec.
- Aansluitspanning:    230 V / 50-60 Hz / 16 A.
- Externe spanningsverzorging:  27 V DC / 2 A.
- Maximaal opgenomen vermogen:  250 W
- Gemiddeld opgenomen vermogen:  30 W
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ES 200 - Keuringen:
- CE-verklaring
- Laagspanningsrichtlijn: 73/23/EWG/EEC/CEE
- EMC-richtlijn: 89/336/EWG/EEC/CEE
- machinerichtlijn: 98/37/EG
- Geharmoniseerde Europese Normen: EN292-2    EN954-1    EN61000-6-2
EN61000-6-3    EN61000-3-2    EN61000-3-3
EN55022    EN ISO12100-1
- TÜV-veiligheidscertificaat: BGR232:2003
EN60335-1:2005
EN954-1:1997

De schuifdeur wordt uitgevoerd met het mechanisch ontgrendelsysteem voor nooddeuren, type “Exit Pad”,  
gekeurd conform EN 179 en DIN-links en DIN-rechts omstelbaar. Modulaire 1-punts-vergrendeling, zonder veiligheidsschoot.  
Schoot van zinkpersgietwerk, schoothouder van zink, met vulplaten en kunststof montageplaat.  
Alle producten van de Exit Pad serie dragen het CE-keurmerk.
□ zilverkleurig.
□ zwart.

Specifieke uitvoeringsdetails 
 
Afmetingen: 
- Totale breedte B =  3.250 mm 
- Totale hoogte H =   2.700 mm 
- Doorgangsbreedte LW =  1.520 mm 
- Doorgangshoogte LH =  2.500 mm 
 
Schuivende panelen:
De schuivende vleugels worden uitgevoerd in fijne thermisch onderbroken aluminium profielen, uitgevoerd met isolerend dubbel gelaagd 
veiligheidsglas 28 mm (UD-waarde 1.0). De vleugel is rondom uitgerust met rubbers en borstels voor een optimale tochtafdichting. De 
aansluiting met het naastliggende paneel wordt verzekerd met een verticaal tochtlabyrint. 
 
Vaste panelen:
De vaste panelen worden uitgevoerd in fijne thermisch onderbroken aluminium profielen, uitgevoerd met isolerend dubbel gelaagd veiligheids-
glas 28 mm (UD-waarde 1.0). De aansluiting met de schuivende vleugel wordt verzekerd met een verticaal tochtlabyrint.
 
Kleuruitvoering:
□ Zichtbare aluminiumdelen in RAL-kleur naar keuze.
 
Beveiliging:
□ 2 infrarood veiligheidsgordijnen (nevenkantbeveiliging)
Vergrendeling: Electro-mechanische vergrendeling in de aandrijving (bistabiel) (verhindert het openschuiven) 
Montage met vloergeleider: 
( ) Opbouw vloergeleiders ter hoogte van de zijlichten. 
 
Programmaschakelaar: 
( ) standaard 5 standen met draaiknop
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Schakelaars

Schakelaar Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Proximity 
schakelaar

"MAGIC SWITCH", proximity-schakelaar, 
reageert op beweging, opbouw uitvoering,  
80 x 80 mm

05076831332

Drukknop Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

Drukknop 1-polig wisselcontact, enkelvoudig kader,  
wit, inbouw

Systeem 55 19144701170

Andere schakelaars in diverse uitvoeringen leverbaar. Raadpleeg uw dormakaba Account Manager voor meer informatie.

Sleutelschakelaars Type Omschrijving Installatiesysteem Bestel-nr.

KT 3-1 1 NO contact met profielhalfcilinder, vervangbaar 
door elke profielhalfcilinder van een master-
key-systeem, sleutel enkel in de nulstand  
uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm

KT 3-1 UP Inbouw 05054531332
KT 3-1 AP Opbouw 05054631332

KT 8 Belettering “Auf, Zu” (Duits voor “Open/Dicht”), 
2 NO contacten, met profielhalfciinder,  
vervangbaar door elke profielhalfcilinder van een 
masterkey-systeem, sleutel enkel in de nulstand 
uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm

KT 8 UP Inbouw 05054831332
KT 8 AP Opbouw 05054931332

TL-ST S55 Schakelaar met 1-polig wisselcontact, voor 
profielhalfcilinders conform DIN 18252, half-
cilinder 30 – 32,5 mm, lengte 40,5 – 43,5 mm 
meenemerstand links (90°), incl. afdekking voor 
Systeem 55, niet geschikt voor opbouwdoze 
zonder profielhalfcilinder, zonder kader

TL-ST S55 W wit Systeem 55 56330710
TL-ST S55 S zilver Systeem 55 56330701
TL-ST S55 A antraciet Systeem 55 56330715

KT 3-2 1 NO contact met profielhalfciinder, vervangbaar 
door elke profielhalfcilinder van een masterke 
systeem, sleutel enkel in de nulstand uittrekbaar, 
kapje voor omwisselen, opschrift “Ein/Aus”  
(Duits voor “Aan/ Uit” aluminium, inbouw:  
125 x 100 mm, opbouw: 70 x 90 mm 05054731332
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 Actieve infraroodmelders en gecombineerde sensoren 

Veiligheidssensoren / 
gecombineerde sensoren

Type Omschrijving Kleur Bestel-nr.

IXIO ST EN-16005 anwezigheidsdetector met actief- 
infraroodtechnologie. Het driedimensionale 
infraroodgordijn beschermt personen tegen contact 
met de deuren. De afstelling wordt vergemakkelijkt 
dankzij het lcd-scherm met tien verschillende 
gordijnbreedtes die de volledige breedte van de 
deur dekken.

zwart
zilver
wit

86800007
86800008
86800009

.

IXIO-DT1 EN16005 sensor welke radartechnologie voor het 
openen combineert met infraroodtechnologie voor 
bescherming. Dankzij de richtingsgevoelige radar 
kan energie bespaard worden. De driedimensionale 
infraroodgordijnen beschermen personen tegen 
contact met de deuren. 

zwart
zilver
wit

86800001
86800002
86800003

Prosecure  
Opti Scan

Actieve infraroodmelder volgens EN 16005 
ter beveiliging van de nevensluitkanten van 
het deurbereik. Beschermt personen in de 
gevarenzone van de geopende deurvleugel.

zwart
zilver
wit

86301100
86302100
86303100

Prosecure  
Opti Combi

Actieve infraroodmelder kan worden gebruikt 
als vervanging van fotocellen, LCD-display, 
de precieze positionering van het AIR gordijn 
kan onder een negatieve hoek worden 
ingesteld, richtingsherkennend. 
(DIN 18650 en EN 16005)

zwart
zilver
wit

86711400
86712400
86713400

dormakaba SST FLEX Green - Toebehoren

IXIO RA Regenkap voor IXIO sensoren
 Regenkap voor de IXIO- serie
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dormakaba Belgium N.V.
Monnikenwerve 17-19
8000 Brugge
België
T. +32 50 45 15 70
E. info.be@dormakaba.comwww.dormakaba.be


