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record DFA 127 – het universele aandrijfsysteem voor draaideuren
De record DFA 127 is een universeel toepasbaar aandrijfsysteem voor de automatisering
van draaideuren. De aandrijving onderscheidt
zich door zijn uitgekiende techniek, een compact design en vooral door zijn voor record zo
karakteristieke fluisterstille werking. De DFA127
kan voldoen aan allerlei vereisten door zijn
diverse configuratie mogelijkheden.

Universeel toepasbaar
De universele eigenschappen worden mede
mogelijk gemaakt door de modulaire opbouw,
maar voornamelijk door de elektromechanische
constructie. Tijdens een motorisch aangestuurde
deurbeweging wordt tegelijkertijd een in de
behuizing geïntergreerde drukveer gespannen.
De contrabeweging wordt uitgevoerd met de in
de veer opgeslagen energie – die al naargelang de vereisten ook motorisch kan worden ondersteund. Dankzij een uitgekiend mechanisme
wordt een optimale krachtverloop gerealiseerd
zelfs zonder motorische ondersteuning. Dit is
noodzakelijk om de deur bijvoorbeeld tegen de
weerstand van wind in betrouwbaar naar de
eindpositie te brengen.
De record DFA 127 is traploos instelbaar
van EN4 tot en met EN6. De verschillende
veerkrachten kunnen ter plekke snel en exact
worden afgesteld. Daarmee kan de DFA 127
eenvoudig aangepast worden aan diverse
situaties en vereisten.

Eigenschappen
ÆÆ DIN 18 650-conforme techniek, wereldwijde
goedkeuring
ÆÆ Goedgekeurd voor rookwerende en brandwerende deuren
ÆÆ Toepasbaar met diverse brandwerende
profielsystemen

Varianten
ÆÆ Overlappende deuren met geïntegreerde
sluitvolgorde regeling
ÆÆ Energiebesparende modus: instelbare
opening van één of beide deuren
ÆÆ Mechanische sluitvolgorde regelaar ten
behoeve van brandwerende deuren
ÆÆ Sluisfunctie tussen twee achtereenvolgende
automatische deursystemen
ÆÆ In looprichting georiënteerde opening bij
tegemoetkomend verkeer in gangen
ÆÆ Stroomloos openend of sluitend
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record DFA 127 – één aandrijfsysteem met vier afstemmingen
FULL POWER

LOW ENERGY

INVERSE

FIRE

De KRACHTIGE
veelzijdig toepasbaar

De RUSTIGE
met verminderde bewegingsenergie

De VEILIGE
opent ook zonder stroomvoorziening

De BETROUWBARE
sluit betrouwbaar in geval van
brand

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

Belangrijkste voordelen

ÆÆ Universeel, krachtig,
programmeerbaar

ÆÆ Al naargelang de plaats van
toepassing zijn weinig tot
geen extra sensoren vereist

ÆÆ Geen noodstroomvoorziening vereist

ÆÆ Comfort en veiligheid
gecombineerd

ÆÆ Opent door middel van
veerkracht

ÆÆ Toepasbaar bij diverse
brandwerende profielsystemen

ÆÆ Omvangrijke functies
zonder extra modules
ÆÆ Robuust en betrouwbaar
mechanisme

ÆÆ Veilig door de activatie van
de omkeerbeveiliging bij
lichte weerstand

Toepassingsadvies

Toepassingsadvies

Toepassingsadvies

Toepassingsadvies

ÆÆ Standaard uitvoering tevens
geschikt voor grote en
zware deuren

ÆÆ In omgevingen van mensen
met beperkt of langzaam
reactievermogen

ÆÆ Als ondersteuning van de
rookafvoer uit ruimten in
geval van brand

ÆÆ Als sluiting voor brand- en
rookdeuren

ÆÆ Het rustige bewegingsproces biedt comfort en
schept vertrouwen

ÆÆ Deuraanslag is in de
aandrijving geïntegreerd

ÆÆ Als hulpmiddel voor de
personengeleiding in geval
van stroomuitval

ÆÆ Biedt hoge dynamiek
ÆÆ Sluit bij spanningsuitval

ÆÆ Als vluchtweg bij stroom
uitval

compact en krachtig

toepasbaar zonder veiligheidssensoren

 pent in geval van stroomuitval,
o
ideaal als vluchtwegtoepassing

veilige sluiting in geval van
brand

Voor alle aandrijvingen geldt
ÆÆ Fluisterstille werking

ÆÆ Eenvoudig te bedienen

ÆÆ Identiek design van de aangeboden uitvoeringen

ÆÆ Onderhoudsvriendelijk en betrouwbaar

ÆÆ Technisch uniform concept

ÆÆ Behuizing van de aandrijfeenheid in rvs of aluminium

ÆÆ Beproefde randapparatuur uit eigen ontwikkeling en productie

ÆÆ Oppervlaktebehandeling in tal van uitvoeringen mogelijk
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record DFA 127 – altijd de juiste keuze
Met de afstemmingen FULL POWER en LOW
ENERGY bewijst de record DFA 127 dat hij
ook voor twee tegengestelde vereisten de juiste
keuze is. Als uitermate krachtige uitvoering bij
de FULL POWER om deurvleugels van meer dan
honderd kilo te bewegen en als LOW ENERGY
met een beperkte bewegingsenergie om de
deuraandrijving ook zonder veiligheidssensoren
veilig te kunnen gebruiken.

DFA 127 FULL POWER
De DFA 127 Full Power is de standaard toepassing bij het automatiseren van draaideuren. Het
veelzijdige toepassingsspectrum is te danken
aan de ter plekke instelbare veerkracht van
EN 4 tot EN 6. Op deze wijze kan er flexibel
gereageerd worden op situatie specifieke
behoeftes. Met de geavanceerde techniek
van de record besturing zijn complexe functies
mogelijk bij een optimaal krachtverloop tijdens
de volledige deurbeweging.
Speciaal geschikt voor
ÆÆ Detailhandel
ÆÆ Vliegvelden
ÆÆ Kantoorgebouwen
ÆÆ Horeca voorzieningen

DFA 127 LOW ENERGY
De DFA 127 LOW ENERGY is de ideale configuratie in omgevingen waar de veiligheid van
personenverkeer belangrijk is zoals bijvoorbeeld
in ziekenhuizen en woon-zorgcomplexen. De
bewegingsenergie is beperkt tot 1,6 joule,
waardoor voor personen in het bewegingsbereik van de deur geen gevaar kan ontstaan,
zelfs zonder toepassing van extra veiligheidssensoren.
Speciaal geschikt voor
ÆÆ Woon-zorgcomplexen
ÆÆ Ziekenhuizen en klinieken
ÆÆ Woningaanpassingen
Bijzondere voordelen
ÆÆ Omkeerbeveiliging actief bij lichte weerstand
ÆÆ Er kan worden afgezien van extra veiligheidssensoriek
ÆÆ Behoudt de rust in het woongedeelte dankzij
fluisterstille werking
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record DFA 127 – vluchtweg- en brandwerende deuren
De elektromechanische draaideuraandrijving record DFA127 is met zijn geavanceerde functies
tevens geschikt bij vluchtweg- en brandwerende
deuren. record INVERSE is toepasbaar bij
vluchtwegen en record FIRE bij brandwerende
afscheidingen.

DFA 127 INVERSE
Karakteristiek voor de DFA 127 INVERSE
is het veilig openen van de deuren ook bij
stroomuitval. Tijdens de motorisch aangestuurde
sluiting wordt een in de behuizing geïntegreerde drukveer gespannen, waardoor de
deur opent bij stroomuitval. De record INVERSE
kan aangesloten worden op een externe rooken warmteafvoerinstallatie. Bij een rook- of
warmte belasting opent de INVERSE betrouwbaar zelfs als de stroom uitvalt. Daarmee is de
INVERSE toepasbaar als vluchtwegdeur en voor
rook- of warmteafvoer.
Speciaal geschikt voor
ÆÆ De vrijgave van vluchtwegen
ÆÆ Geleiden van personen
Bijzondere voordelen
ÆÆ De eindaanslag is in het aandrijfsysteem
geïntegreerd
ÆÆ Geen noodstroomverzorging vereist om te
openen bij stroomuitval
ÆÆ Elektromagnetische vastzetrem – bij binnendeuren kan voor het dichthouden worden
afgezien van extra elektrische deuropeners.

DFA 127 FIRE
De uitvoering DFA 127 FIRE is goedgekeurd
voor de toepassing bij rook- en brandwerende
deuren. Bij activatie van het brandmeldsysteem
door een rook- of warmtemelder sluiten de
deuren onmiddelijk. De in de veer opgeslagen
energie zorgt ervoor dat de deuren zullen
sluiten. Bij dubbele deursituaties zorgt de mechanische sluitvolgorderegeling SFR 127 voor
de juiste sluiting van de stand- en loopdeur, ook
bij spanningsuitval.
Speciaal geschikt voor
ÆÆ Rook- en brandwerende deuren
Bijzondere voordelen
ÆÆ Compact design dankzij geïntegreerde
brandveiligheidstechnische componenten
ÆÆ Deursystemen kunnen worden aangesloten
op de brandmeldinstallatie
ÆÆ Optioneel extra besturing voor de aansluitingen van rook- en warmtemelders
ÆÆ Toepasbaar bij verschillende brandwerende
profielsystemen

Landspecifieke goedkeuringen: Duitsland: DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) nr. Z-6.5-1944; Frankrijk: CNPP (Centre National de Prévention et de Protection); Oostenrijk: IBS (Institut für Brandschutztechnik), ÖNORM-B 3850; Voor het gebruik van externe uitrustingscomponenten in aanvulling op het deursysteem, zoals rook- en warmtemelders of elektrische deuropeners, moet een bouwtoezichtsvergunning kunnen worden aangetoond.
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record DFA 127 – technische eigenschappen
Montagevarianten
Tegen-montage
(enkele deur)
Standaard duwende arm, DIN links
of rechts, aandrijfvariant voor glijarm
duwend verkrijgbaar

Tegen-montage
(enkele deur)
Glijarm, trekkend DIN links of rechts,

Tegen-montage
(dubbele deuren, master / slave-werking)
Twee elektrisch gekoppelde aandrijvingen met standaard duwende arm of
glijarm trekkend
Afmetingen van de aandrijving (H x D x L)
Zwaarte van de deurdranger

85 x 124 x 600 mm resp. 108 x 126 x 600 mm
EN 4 – EN 6 voor standaard arm en glijarm

Openingstijd / sluittijd

3 – 20 s / 5 – 20 s

Openingshoek

70 – 115° (INVERSE tot 95°)

Elektrische aansluitingen

230 V AC, 50 / 60 Hz

Nominaal vermogen

67 W

Verbruik in de stand-bymodus

13 W

Tegen-montage
(dubbele deuren met tegemoetkomend
verkeer)
Afwisselend werkend bedrijf van twee
van elkaar onafhankelijke aandrijvingen

Bedrijfsmodi bij interne bedieningsschakelaar BDI
Automatisch bedrijf
Continu open
Handbediening
Bedrijfsmodi bij de multifunctionele programmaschakelaar BDE-D (optioneel)
in aanvulling op de standaard bedrijfsmodi

Deurbladmontage
(enkele deur)
Standaard duwende arm en mogelijke
combinaties zoals bij de tegen-montage

Vergrendeld
Eenrichtingsverkeer
Bedieningsblokkering
Functies
Automatische omkeer
Tipautomaat (push and go)
Noodstop, sluisbesturing of tweevleugelige deuren
Klantspecifieke deurparametrering

Sluisbedrijf
(2 x enkele, achter elkaar staande
deuren)
Twee elektrisch met elkaar
verbonden aandrijvingen met
alle armvarianten

Optioneel
Elektromagnetische vastzetrem
Geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling (SFR 127)
Vastzetsysteem voor brand- en rookdeuren

Deurvleugelgewicht [kg]

Identieke waarde voor standaard
schaararmen en glijarmen

Deurvleugelbreedte [m]
Aanbevolen deurvleugelbreedte voor
zwaarte van de deurdranger volgens:
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Accessoires en opties
Armsoorten

Productassortiment

ÆÆ De krachtoverbrenging van de aandrijving op de deurvleugel geschiedt door
middel van een arm die al naargelang de montagesituatie wordt uitgevoerd
als standaard duwende arm of als glijarm. Bij de standaard knikarm staan
verschillende lengten ter beschikking ter compensatie van een eventuele
terugligging.
ÆÆ Door het gebruik van optionele asverlengingen ter overbrugging van de
afstand tussen automaat en deur.

FULL POWER

LOW ENERGY

INVERSE

FIRE

DIN 18 650 EN16005

FULL POWER + LOW ENERGY + FIRE
ÆÆ Stroomloos functioneert de deuraandrijving als een mechanische deursluiter
Standaard duwende arm

Glijarm, trekkend of duwend

INVERSE
ÆÆ Stroomloos opent de aandrijving met veerkracht

Terugligging van de montagevlak

Standaard duwende arm en accessoires
ÆÆ Standaard duwende arm, verschillende lengten 0 – 330 mm
ÆÆ Glijarm met geïntegreerde aanslag, trekkend of duwend
ÆÆ Asverlengingen

Afdekkap van de aandrijfeenheid
Type
Diepte van
de latei

Standaard duwende arm SG1 - SG3

Glijarm trekkend

X = 0 – 330 mm

X = 0 + / −10 mm

ÆÆ Standaarduitvoering
(rvs 85 mm en in aluminium 108 mm)
ÆÆ Verlengde afdekkap voor uitbreidingen
ÆÆ Doorgaande afdekkap voor master / slave-systemen

Montagehoogte ten opzichte van montage arm

Oppervlaktebehandelingen

ÆÆ Asverlenging voor standaard duwende arm of glijarm

ÆÆ Rvs fijn geslepen, aluminium geëloxeerd of met
verf behandeld

Veerkracht
ÆÆ Instelbare veervoorspanning (EN 4 – EN 6)

Installatievarianten
Type
20 – 80 mm

Standaard schaararm, duwend

Glijarm,
trekkend

42,5 – 102,5 mm

32,0 – 92,0 mm

Sensoriek
ÆÆ record radar-bewegingsmelder RAD 290
ÆÆ Infrarood-detectiemelder AIR 290
ÆÆ Enkel- of dubbelzijdige draaicirkelbeveiliging RCSwing (veiligheid in de opengaande- en/of
sluitende beweging)

12

ÆÆ Tegen-montage op de scharnierzijde of de tegenoverliggende zijde
ÆÆ Deurbladmontage
ÆÆ Elektrische vergrendeling voor de sluiting van brandwerende
deuren (handmatig te openen)
ÆÆ Master / slave als brandwerende deuren vereisen een
mechanische sluitvolgorderegeling SFR 127
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Impulsgevers
ÆÆ Radar-bewegingsmelders RAD 290

ÆÆ Trekschakelaar

ÆÆ Actief-infraroodsensoren

ÆÆ Radiografische
afstandsbediening

ÆÆ Aanraakvrije benaderingssensor
ÆÆ Codetableau

ÆÆ Sleutelschakelaar

ÆÆ Aansluitmogelijkheid toegangscontrolesystemen van derden

Rook - / brandmelder
Hoofdschakelaar

Veiligheidssensoren (één- of tweezijdig)

Elektrische
deuropener en
noodknop
ÆÆ Voor de
beveiliging van
de vluchtweg

Elektrische
deuropener

ÆÆ Veiligheidssensorlijst (flexibele
kabelovergang bij
bestaande deuren)

Verdere opties
ÆÆ Sluisfunctie
ÆÆ Geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling SFR 127, toepasbaar in
brandwerende deuren (alleen mogelijk
met 108 mm aandrijvingshoogte)

ÆÆ Stroomloos
vergrendeld

Schakelcontact
vergrendeling

Bedieningseenheid
ÆÆ BDI (3-standenschakelaar)
ÆÆ Optioneel:
ÆÆ Multifunctionele
programmaschakelaar
ÆÆ Mechanische programmaschakelaar BDE-D met
sleutelschakelaar

DFA 127

ÆÆ Stroomloos
ontgrendeld
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record DFA 127 – Onderhoud en instandhouding
Sinds 1953 zijn wij specialist in automatische
deursystemen. Uitgaand van de eerste industrietoepassingen als deuropeners in wasserijen
ontstonden automatische deuraandrijvingen en
toegangssystemen met de meest uiteenlopende
functieprincipes. Drijfveer voor deze ontwikkeling was aanvankelijk het pure streven naar tijdbesparing. Later werd daar het representatieve
aspect aan toegevoegd. Onze deursystemen
zijn stijlvormende factoren in de architectuur,
actieve elementen binnen een veiligheidsconcept of energiebesparende componenten om
de energiekosten zo laag mogelijk te houden.
Binnen het kader van deze ontwikkeling werden
onze constructies steeds geraffineerder, de func
ties steeds omvangrijker en de bediening steeds
eenvoudiger. Gelijktijdig werden de wettelijke
vereisten steeds verder aangescherpt om de
veiligheid bij het gebruik nog verder te verhogen.

Het passende servicepakket voor uw
behoeften
In onze thuismarkt Zwitserland functioneren elke
dag nog ruim 8 000 van onze deursystemen,
die al meer dan 20 jaar oud zijn, tot volle
tevredenheid van onze klanten. Dit is alleen mogelijk door focus op topkwaliteit bij constructie,
productie en montage en door op duurzaamheid gericht, regelmatig onderhoud door onze
eigen record-monteurs.
Voor het decennialang, optimaal functioneren
van uw automatische deur en het voldoen
aan de veiligheidsvoorschriften is periodiek
onderhoud een eerste vereiste. Profiteer van
de dienstverlening in de record onderhoudscontracten waarmee u uw eigen bedrijfs- en
onderhoudskosten ingrijpend kunt verminderen.

De record-partner in uw omgeving
Wij hechten waarde aan het onderwerp ‘Onderhoud en instandhouding’. De conceptionele
gerichtheid van onze producten op extreme
duurzaamheid botste in de loop der jaren wel
eens met de veranderde wettelijke bepalingen.
Om hier onaangename verrassingen voor onze
klanten te vermijden, vertrouwen wij met onze
onderhoudscontracten op gepersonaliseerde
en veelzijdig combineerbare oplossingen die u
ook helpen bij de vervulling van uw zorgvuldigheidsplicht.
Samen met u zoeken onze adviseurs naar het
beste, op uw behoeften afgestemde service
pakket.
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Contact

ÎÎ Record Automatische Deuren B.V.
info@recordbv.nl – www.recordbv.nl
ÎÎ Hoofdvestiging Maartensdijk
12/2017 – technische modificaties voorbehouden.

Industrieweg 22 D – 3738 JX Maartensdijk – Tel.: +31 (0)85 902 33 33
ÎÎ Vestiging Doorwerth
Cardanuslaan 30 – 6865 HK Doorwerth – Tel.: +31 (0)26 339 97 77
ÎÎ Vestiging Oosterhout
Houtduifstraat 6 – 4901 BP Oosterhout – Tel.: +31 (0)162 44 77 20
ÎÎ Vestiging Zevenhuizen
Swanlaweg 2 – 2761 BC Zevenhuizen – Tel.: +31 (0)85 902 34 44
Headquartered in Switzerland, the record group sells its products and services across the globe and is
directly present with subsidiaries in many countries.
Global sales and service contacts: www.record.group/countries
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