Sluitvolgorderegelaar

Sluitvolgorderegelaar SR 2000
De DICTATOR sluitvolgorderegelaar SR 2000 is speciaal voor
dubbelvleugelige branddeuren ontwikkeld, waar optisch hoge
eisen aan gesteld worden. De SR 2000 wordt in de dagkant
van de bovendorpel gemonteerd. Bij het type SR 2000 E worden
de beide zwenkarmen door een geïntegreerde elektro magnetische vaststelling ingeklapt gehouden totdat een alarm via
een rookmelder de vaststelling onderbreekt. Overeenkomstig
de geldende voorschriften moeten zelfsluitende dubbelvleugelige branddeuren voorzien zijn van een sluitvolgorderegelaar. De SR 2000 zorgt ervoor dat, in geval van brandalarm, de beide deuren in de juiste volgorde sluiten.
- Functie:
Als beide deuren geopend worden zullen de twee zwenkarmen
automatisch naar voren klappen. De loopdeur die altijd als laatste
moet sluiten, zal de lange vergrendelde verende telescoopstang
raken waardoor deze deur in die positie blijft staan. Hierdoor
kan de standdeur, die als eerste dient te sluiten, langs de loopdeur
draaien. De standdeur zal nu de kortere rolarm raken, deze
meenemen, waardoor de telescoopstang in de sluitvolgorderegelaar ontgrendeld wordt en de loopdeur vrij geeft. Nu
kan ook de loopdeur ongehinderd sluiten. Hierdoor is de juiste
sluitvolgorde ontstaan.

Technische specificaties
Deurgewicht

max. 160 kg per vleugel

Vleugelbreedte
Benodigde ruimte onder de dagkant

0,75 m. tot 1,5 m. per vleugel
20 mm.

Instelhoek zwenkarm

max. 115°

Materiaal

Staal verzinkt, op aanvraag ook
in RAL kleur leverbaar
24 V DC / 42 mA

Magnetische vaststelling*
* (alléén bij type SR 2000E)

Uitvoeringen

- Sluitvolgorderegelaar SR 2000 L

( Lang )

Art.nr. 7500430

- Sluitvolgorderegelaar SR 2000 EL ( Elektr. Lang )

Art.nr. 7500431

- Sluitvolgorderegelaar SR 2000 K ( Kort )

Art.nr. 7500435

- Sluitvolgorderegelaar SR 2000 EK ( Elektr. Kort )

Art.nr. 7500436

- Deurmeenemer MK 90

Art.nr. 7500440
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Sluitvolgorderegelaar

Maattekening
Opvulringen 15 x 1,5 mm.

Standdeur

Type Maat L
Loopdeur

SR 2000
Montage

Onderbrekingsschakelaar

Bij deuren met een deurbreedte kleiner
dan 1000 mm. dient de korte uitvoering
toegepast te worden: SR 2000 K,
(art.nr.7500435). Monteer de sluitvolgorderegelaar met de twee cilinderkopschroeven 4 x 40 in de dagkant van de
bovendorpel. Let er daarbij op dat de
sluitvolgorderegelaar parallel aan de
deuren gemonteerd wordt. De voorkant
Standdeur
Loopdeur
Maat X zodanig bepalen dat bij
De loopdeur moet haaks op de
moet ca. 1 mm. vrij blijven van de deuren.
het sluiten van de standdeur er een
telescooparm komen te staan.
Monteer de sluitvolgorderegelaar zodanig
minimale ruimte (S) tussen de beide
deuren van 30 mm. blijft.
dat de naar voren geklapte telescooparm
haaks op het deurblad van de loopdeur
staat. d.m.v. een instelschroef in de voet
van de telescooparm kan de hoek ingesteld worden. Bij dunwandige deuren dient een verstevigingsplaat aangebracht te worden
ter plaatse waar de telescooparm de deur raakt. Met behulp van een excentrische stelschroef kan de ontkoppelingsrol in de korte
zwenkarm zo ingesteld worden dat de standdeur volledig sluit en ook de telescooparm helemaal ingeklapt wordt. Draai vervolgens
de contramoer weer stevig vast.

Elektrische aansluiting
De elektrische aansluiting van de sluitvolgorderegelaar SR 2000 E moet aangesloten worden volgens het afgebeelde
aansluitschema. De aansluitklemmen hiervoor bevinden zich in de behuizing aan
de zijde van de telescooparm.

Deurhoudmagneet
of
Netdeel
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Rookmelder of warmtemelder met relaissokkel

Sluitvolgorderegelaar met
magnetische vastzetting
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