
FFT 
Flex Green

Automatische vouwdeur, 
maximale vrije doorgang
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Gewoonweg de breedste vouwdeur 
op de markt 
Maximale vrije doorgangsbreedte 
van 2.48m, zelfs in smalle openingen. 
Optimale thermische isolatie.
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Maximale 
doorgangsbreedte

Thermische isolatie 
en weerstand tegen 
windbelasting

Technische details
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dormakaba Service
dormakaba biedt een uitgebreide 
onderhouds- en herstelservice 
en zorgt ervoor dat uw deuren 
goed en veilig blijven werken 
op lange termijn.

De FFT FLEX Green vouwdeur
toont hoe u een kleine ruimte
optimaal kunt gebruiken.

Sterke troeven:
• Maximale ruimtewinst met 

doorgangsbreedte tot 2,48 m
• Uitstekende thermische isolatie
• Verbeterde weerstand 

tegen windbelasting
• Geruisloos & dynamisch  

besturingssysteem
• Geschikt voor plaatsing 

in vluchtwegen volgens EN 16005



De enige vouwdeur met  
maximale vluchtwegbreedte
Maximale opening binnen een beperkte 
constructiebreedte. Gecertificeerd voor vluchtwegen.

Wanneer kleine ruimtes moeten worden opengesteld 
om een brede toegang te verzekeren, komt de FFT FLEX 
Green vouwdeur pas helemaal tot zijn recht. Deze deur 
biedt de ideale oplossing om een beperkte constructie-
breedte optimaal te benutten voor een zo breed mogelijke 
vrije doorgang. Dat maakt het dan weer mogelijk
om de breedte van vluchtwegen te maximaliseren.

Een goed alternatief voor nooduitgangen en vluchtwegen*
Dankzij de beproefde DualDrive-technologie bieden 
onze vouwdeuren een overtuigende, betrouwbare  
oplossing voor nooduitgangen en vluchtwegen.
• Betrouwbaar openen en sluiten dankzij de  

ingebouwde module met reserve accu
• Veilige nooduitgangen, zelfs bij een stroomonderbreking
• Gewaarborgde functionaliteit dankzij zelfcontrolerende 

sensoren
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Dubbel openend deurelement
De twee vleugelsets gaan synchroon open: ze 
worden in tegengestelde richtingen opzij 
gevouwen om zo een maximale doorgangs-
breedte tot 2,48 meter te creëren.

Enkel deurgeheel
Voor kleinere toepassingen biedt de FFT FLEX 
Green-vouwdeur met slechts één paar 
vleugels een maximale doorgangsbreedte  
tot 1,24 meter.

Bij het openen worden de vleugels 
automatisch en gelijktijdig 
opzij gevouwen

Sterke troeven
• Neemt bijzonder weinig ruimte in beslag bij 

het openvouwen – zijdelings, naar voren en 
naar achteren

• Geschikt voor zowel buiten- als binnen-
deuren in smalle doorgangen 

• Perfect voor een barrièrevrije toegang in 
openbare gebouwen

• Bijzonder geschikt voor nooduitgangen  
en vluchtwegen

2,50 m

2,48 m



Thermische isolatie
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Van vouwdeur tot energiebesparing
Efficiënte thermische isolatie.

Thermisch  
isolatiepatroon

Zowel bij koud als warm weer biedt de FFT FLEX Green 
vouwdeur een uitstekende thermische isolatie, met een 
bijzonder goede warmtedoorgangscoëfficiënt  
(UD-waarde). In combinatie met hoogwaardig isolerend 
glas vormt deze deur een uitstekende thermische barrière 
Om de optimale planning van een energie-efficiënt 
gebouw te waarborgen, helpen wij onze klanten met de 
gecertificeerde berekening van hun specifieke warmte-
doorgangscoëfficiënt.

Sterke troeven:
• Duurzaam, betrouwbaar en energiebesparend systeem
• Bijzonder lage warmtedoorgangscoëfficiënt 

(UD-waarde) van 1,7 tot maximum 2,4
• Thermische isolatie
• Individuele UD-waardecertificaten voor elk  

FFT FLEX Green-deursysteem
• Beproefde kwaliteit met homologatie
• Glazen vleugels met robuuste, doch elegante kaders
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Stiller. Dynamischer.  
Beter bestand tegen windbelasting.
Met een bedieningssysteem vol nuttige functies.

Het innovatieve aandrijvingssysteem van de vouwdeur 
zorgt voor een veilige en betrouwbare werking, een 
meer dynamische reactie en een verbeterde weerstand 
tegen windbelasting

Betere prestaties, minder slijtage
De krachtoverbrenging verloopt zonder tandriemen, 
waardoor de deuren dynamischer reageren en stil en 
efficiënt werken. Het deurelement opent en sluit daardoor 
bijzonder snel, maar toch stil en met minder slijtage.

Minder gevoelig voor wind
Buitendeuren worden vaak blootgesteld aan wind- 
belasting. Wanneer de wind rechtstreeks inwerkt op  
de deurvleugels, kan dat de werking ervan tijdens het 
openen en het sluiten negatief beïnvloeden. De nieuwe, 
slimme bediening van het FFT FLEX Green-systeem 
detecteert windbelasting* en compenseert waar nodig. 
De parameters van de aandrijving worden dynamisch 
aangepast naargelang van behoeften, waardoor het 
open- en sluitgedrag aangepast wordt aan de weers- 
omstandigheden op dat moment.

Soepele, geruisloze bediening
Doordat een geleider met vijf 
loopwagens wordt gebruikt,  
gaan zelfs erg grote vleugels 
geruisloos en vlot open en dicht

Gecertificeerde kenmerken ten 
aanzien van de veiligheid van 
de gebruiker en de prestaties, 
in overeenstemming met de 
EN 16361-norm

• Schokbestendigheid
• Weerstand tegen slagregen
• Weerstand tegen windbelasting
• Warmtedoorgangscoëfficiënt
• Luchtdoorlaatbaarheid
• Weerstand tegen stootbelasting

*afhankelijk van de deurgrootte,  
tot een windkracht van 8 Beaufort
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Productkenmerken

Deurtype FFT FLEX Green  
(Standaard)

FFT FLEX Green – DualDrive 
(Nooddeur)

Bedieningseenheid ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Deurparameters

Vouwdeur met 1 vleugel Vrije doorgangsbreedte (LW)1

Maximaal gewicht vleugelset
840 – 1240 mm 

1 x 90 kg
900 – 1240 mm

1 x 90 kg

Vouwdeur met 2 vleugels Vrije doorgangsbreedte (LW)1

Maximaal gewicht vleugelset
980 – 2480 mm

2 x 90 kg
980 – 2480 mm

2 x 90 kg

Doorgangshoogte1 2100 – 2500 mm 2100 – 2500 mm

Technische gegevens

Geschikt voor gebruik in nooduitgangen en vluchtwegen3 – ●

Open- en sluitkracht (max. 150N) ● ●

Openingssnelheid (trapsgewijze verstelling) 10 – 75 cm/s 10 – 75 cm/s

Sluitsnelheid (trapsgewijze verstelling) 10 – 50 cm/s 10 – 50 cm/s

Openhoudtijd 0 – 180 s 0 – 180 s

Aansluitspanning, frequentie 230 V, 50/60 Hz 230 V, 50/60 Hz

Vermogensopname 250 W 250 W

Beschermingsgraad IP 20 IP 20

Temperatuurbereik – 20 bis + 60 °C – 20 bis + 60 °C

Toelaatbare (relatieve) luchtvochtigheid Max. 93%  
(niet condenserend)

Max. 93%  
(niet condenserend)

Getest volgens de laagspanningsrichtlijnen ● ●

Basismodule

Modulair design ● ●

Bediening met microprocessor ● ●

Functieprogramma’s Uit
Automatisch
Continue open
Gedeeltelijk open
Uitgang
Nacht-bank schakeling

● ●

Automatische omkeerbeveiliging ● ●

Aansluiting voor bi-stabiel elektromechanisch slot ● ●

Aansluiting voor aanwezigheidssensor (beide zijden) ● ●

Uitrusting in overeenstemming met EN 16005 ● ●

Aanpassing van alle basisparameters via  
ingebouwd scherm en toetsenblok

● ●

Parameterconfiguratie met handterminal (PDA) ● ●

Noodopening/-sluiting (indien accu geïnstalleerd is) ●/  ● ●/ –
(standaard accu pakket)
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Deurtype FFT FLEX Green  
(Standaard)

FFT FLEX Green – DualDrive 
(Nooddeur)

Bedieningseenheid ES 200 FFT ES 200-2D FFT

Basismodule

Oplaadbare noodaccu (indien accupakket geïnstalleerd is) ● –

Synchroon openen in twee richtingen ● ●

24V-uitgang voor externe verbruikers ● ●

Uitleesbaar foutgeheugen met foutcodes ● ●

DCW® bus aansluiting (Dormakaba Connect and Work protocol) ● ●

Functiemodule

Deurstatuscontact (3x) ○ ○ 

Beveiliging primaire en secundaire sluitrand(en) ○ –

Paniekknop voor sluiten (voorschriften naleven!) ○ –

Belcontact ○ ○ 

Sluisfunctie ○ ○ 

Functiemodule volgens DIN 18650 en EN 16005

Zelfcontrolerende sensoren secundaire sluitrand 2 ○ ○ 

Handmatige ontgrendeling voor het elektromechanisch slot ○ ○ 

Lichtschermen ○ ○ 

Heroplaadbare batterij pack (noodopening/-sluiting) ○ ○ /-

● Standaard   ○ Optioneel   – Niet 
1  Afwijkende waarden op aanvraag   2  Geteste controle van secundaire sluitranden inschakelen 
 
3 Controleer de voor u van toepassing zijnde wetgeving en/of informeer u bij  
  de lokale bevoegde instantie omtrent de toepassing van de FFT FLEX Green als vluchtdeur

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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Technische specificaties
FFT FLEX Green. Voor een  
buitengewone thermische isolatie.

Muurbevestigingsvoorziening

Enkel openend deurelement: (B (minimum) = 1028 mm / B (maximum) = 1428 mm)
LW = B - 188 B = Bouwkundige opening + 122 mm

Bouwkundige opening

Bouwkundige opening

FFL FFL

Dubbel openend deurelement: (B (minimum) = 1260 mm / B (maximum) = 2760 mm)
LW = B - 280 B = Bouwkundige opening + 160 mm

Geleiderail standaard toepassen indien LW > 1500 mm  
en bij een enkel openend deurelement

B
H

LW

LH

1100

LH  =  Vrije doorgangshoogte
LW =  Vrije doorgangsbreedte
B  =  Totale breedte
H  =  Totale hoogte

Optioneel  
haakslot
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Installatie in doorgangen of gangen

Bouwkundige opening

Bouwkundige opening

FFL

Enkel openend deurelement: (B (minimum) = 1059 mm / B (maximum) = 1459 mm)
LW = B - 219 B = Bouwkundige opening - 10 mm

Geleiderail standaard toepassen indien LW > 1500 mm  
en bij een enkel openend deurelement

Dubbel openend deurelement: (B (minimum) = 1314 mm / B (maximum) = 2814 mm)
LW = B - 334 B = Bouwkundige opening - 10 mm

De uitvoerbare deurafmetingen 
(vooral de vrije doorgangshoogte 
LH en de doorgangsbreedte LW) 
zijn afhankelijk van:
• Glastype & deurvleugelgewicht
• Afmetingen van de deurvleugel  

(hoogte/breedte)
• Windbelasting op deurgeheel
• Het type afwerking van de deur

dormakaba adviseert & begeleidt 
u graag tijdens uw zoektocht 
naar de meest geschikte 
deuroplossing.



www.dormakaba.nl

W
N

 0
54

53
7_

17
0

40
7_

FF
T_

te
ch

-b
ro

_N
L-

N
L 

0
1/

19
Te

ch
ni

sc
he

 w
ijz

ig
in

ge
n 

vo
or

be
ho

ud
en

.

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Nederland
T: +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

Service
T. +31 88 352 33 23
service.nl@dormakaba.com


