
Elektrische deuropener Entrance 
Dynamics EDSW250-S 

 

 

Stille kracht 

De EDSW250-S is een geruisloze, direct aange-

dreven elektromechanische draai-deurautomaat. 

Deze krachtpatser is de ideale allrounder. Zowel 

toepasbaar als low-energy als voor zware deuren 

(tot 250 kg), en in situaties met zware  

windbelasting. De veerkracht is traploos  

instelbaar van EN4 tot en met EN6 waardoor de 

draaideurautomaat geschikt is voor alle typen 

draaiende deuren. 

Toegangscontrolesystemen en elektrische sloten 

kunnen zonder problemen worden aangesloten op 

de EDSW250-S. In geval van spanningsuitval 

functioneert de aandrijving als deurdranger.  

Uiteraard voldoet de EDSW250-S aan de laatste 

veiligheidseisen en geldende normen, en kan  

deze worden uitgerust met bewaakte veiligheids-

sensoren. 

Slimme eenvoud 

De EDSW250-S is een strakke en aangename 

vertoning. De aandrijving kan zowel in trek-

kende- als in duwende uitvoering worden ge-

leverd, en is standaard voorzien van  

aluminium afdekkap. 

Met zijn intelligente besturingseenheid past de 

EDSW250-S zich automatisch aan wanneer 

door winddruk of door over- of onderdruk in 

een gebouw de deur extra kracht nodig heeft 

om te openen of sluiten. 

Installatie van de EDSW250-S is eenvoudig, 

en programmering geschiedt middels het in-

gebouwde LCD schermpje en programmeer-

toetsen. 
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 Wand- en toiletbeugels 

 Trapleuningen/trapspilbeugels  
 

 Verhoogd toilet 
 Spoel/föhn systeem (bidet) 

 Elektrisch doorspoelsysteem 

 Aanpassen badkamer 

 Creëren separate douchegelegenheid 

 Thermostaatkraan 

 Eenhendel mengkraan 

 Anti-slip vloer 

 Badplank 

 Badlift 

 Instapbad 

 Douchestoel muurbevestiging, wegneembaar of verrijdbaar 

 Toiletstoel wegneembaar of verrijdbaar 

 Tweede toilet (Sanibroyeur) 
 

 Plafondliften 

 Plateauliften (binnen/buiten) 

 Trapliften 

 

 Nivelleren drempels binnen en buiten de woning 

 Aanpassen straatwerk 

 Stalling voorziening (o.a. scootmobiel) 

 Hellingbaan 

 Galerijophoging/balustrade ophoging 
 

 Aanbouw/uitbreiding van de woning 

 Verbreden deur/kozijn 

 Schuifdeuren 

 Elektrische deurautomaten centrale toegang en/of berging 

 Intercominstallatie (met/zonder videosysteem) 

 Aangepaste keuken 

 Individueel op maat gemaakte aanpassingen 
  

Uw veiligheid is onze zorg 
 

 

 

Verhoef Groep  

 

is leverancier en installateur om uw woning veiliger, 

 comfortabeler en toegankelijker te maken 


