Deuropvangers

DICTATOR type 1000

basismodel voor draaideuren
DICTATOR deuropvangers vangen dichtslaande deuren
geruisloos op en houden deze stevig gesloten. Dit model wordt
al meer dan 75 jaar met veel succes toegepast. De deuropvanger
vangt de dichtslaande deur het laatste moment hydraulisch
gecontroleerd en geruisloos op.
Deurkrukken, dagsloten of rolsloten kunnen achterwege blijven.
Een simpele deurknop of ellebooghaak aan de scharnierzijde
en een duwplaat aan de dagzijde volstaat al. Een groot voordeel
is dat de deur in iedere gewenste positie open kan blijven staan.
De DICTATOR 1000 wordt op ca. 40 cm. uit de sluitzijde op
de links- of rechtsdraaiende deur gemonteerd. Het apparaat
wordt, afhankelijk van de deursituatie, geleverd met één van
de hieronder afgebeelde opvanghaken.
Om de toegankelijkheid te bevorderen, adviseren wij in
situaties waar binnendeuren niet aan tocht of windbelasting
onderhevig zijn, de cilinder met een sluitkracht van 20N toe
te passen. Zwaardere deuren en deuren die wel aan
windbelasting onderhevig zijn, kunnen het beste met een
cilinder van 80N uitgerust worden.
Voor alle overige situaties adviseren wij toepassing van de
standaard 50N cilinder. In combinatie met een DICTATOR
deursluiter vormt deze combinatie een ideale en toegankelijke
deursluitoplossing.

Technische specificaties
Deursoorten
Sluitkracht

Links en rechts, opdek, gelijk- en terugliggend
ca. 20, 50 en 80N (aan deuropvanger gemeten)

Werkingsgraad

van 0° tot ca. 15° openingshoek

Dempingskarakteristiek

Progressief instelbaar

Dempingsvloeistof

Nagenoeg temperatuurongevoelige siliconenolie

Levering

Deuropvanger compleet met haak en
bevestigingsartikelen
Staal vernikkeld of verzinkt

Materiaal

Uitvoeringen

Voor deuren met een terugligging van
-5 tot -22 mm.: type 1000 met haak
1011.

Voor gelijkliggende deuren met een
terugligging van -4 tot +14 mm.: type
1000 met haak 1009 (standaard).
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Voor deuren met een opdek van 15
tot 30 mm.: type 1000 met haak
1013.
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Deuropvangers

Maattekening
Bij toepassing haak 1011 verandert
waarde 7.5 naar 17.5 en 14 naar 24

Bovenkant deur
-5/-22 mm.

-4/ +14 mm.

15/30 mm.
15

Belangrijk t.b.v. montage

DICTATOR 1000
Montage
Bevestig het huis met 4 schroeven op ca. 40 cm. uit de sluitzijde
loodrecht op de deur, zodanig dat het huis ca. 1 mm. boven
de deur uitsteekt. De haak wordt loodrecht in één lijn boven
de deuropvanger op het kozijn gemonteerd, zo dat de rubberrol
bij omgeklapte rolbeugel net even de onderkant van de voorste
lip van de haak raakt.
Gebruik eerst de twee sleufgaten waardoor u, indien nodig, de
haak nog wat in hoogte kunt verstellen. Draai nu de cilinder in
het brugstuk zover dat de bovenkant van de zuigerstang gelijk
komt te liggen met de bovenkant van het brugstuk. Zet
vervolgens de cilinder vast in het huis met het meegeleverde
6mm asje (cilinderpen) en borgveertje.
Door het apparaat meer naar de sluitzijde te plaatsen, wordt
de sluitkracht vergroot, maar de remweg verkleind. De cilinders
kunnen bij dit type eenvoudig worden gewisseld.
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Naar wens kunnen voor dit type deuropvanger de volgende
cilinders toegepast worden:
Cilinder
B10
B11
B12
horizontaal/eindslag

Kracht
ca. 50N
ca. 20N
ca. 80N

Bij type 1000
Standaard
Optie
Optie
Optie

Regeling
Als de zuigerstang (zeskant in
de kop van de cilinder) naar
beneden wordt gedraaid, zal
de sluitsnelheid kleiner
worden. Als de zuigerstang
omhoog gedraaid wordt zal de
sluitsnelheid groter worden.
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