Vloerveren

Vloerveer WAB 180
Voor aanslagdeuren tot max. 600 kg
De DICTATOR vloerveer WAB 180 en 180 SS zijn
uitermate geschikt voor toepassing op zware toegangsdeuren zoals kerkdeuren, musea en deuren in openbare
gebouwen, postkantoren, stations e.d. maar ook voor
buitenpoorten. De jarenlange ervaring in de ontwikkeling
van deursluiters heeft tot een zeer stabiele constructie
geleid, bestand tegen hoge belastingen, resulterend in
een buitengewoon lange levensduur.
Speciale aslagering, draaiende in een volledig met olie
gevuld binnenwerk laten bij het zwaarste model zelfs
deuren tot maximaal 600 kg (180 SS) probleemloos
functioneren, ook bij extreme temperaturen. De sluitsnelheid kan traploos worden geregeld. Een overdrukventiel voorkomt beschadiging aan onderdelen
wanneer om wat voor reden dan ook geforceerd wordt
gesloten. Al onze vloerveren worden standaard geleverd
met een cementbak. Als toebehoor zijn diverse afdekplaten, boven en onderspeunen (naar keuze voor hout
en stalen deuren) leverbaar.
Let op, deze vloerveer kan alleen toegepast worden
wanneer de deur een aanslag heeft

Technische specificaties
Maximale deurgewicht

300 kg (standaard type) 600 kg (type “SS”)

Deursoorten

Aanslag deuren, staal en hout.

Sluitsnelheid

Traploos regelbaar.

Sluitkracht

20 - 45 Nm.

Afdekplaten

RVS, messing of aluminium.

Toebehoor

Schuifstang, boven- en onderspeun.

Uitvoeringen
- Draairichting:
De deur zoals rechtsboven afgebeeld wordt gezien als “DIN RECHTS”.
- Leveringsomvang :
Vloerveer met gepoedercoate cementbak.
- Keuze en afmetingen:
De wab 180 vloerveer is te leveren in 5 verschillende sterktes (sterkte II t/m V, voor deuren tot 300 kg. sterkte VI tot 600 kg.)
Bij een eventuele bestelling opgeven: draairichting DIN, afmetingen, gewicht, wel of geen windbelasting. De afdekplaat is
te leveren in RVS, aluminium of messing. Voor speciale toepassingen, b.v.b. in koelruimtes, zwembaden of saunadeuren is
de speciale uitvoering voor vochtige ruimtes aan te raden. Ook kunnen deuren tot 200 kg en tot max. veersterkte III, geleverd
worden met een vastzetting (tussen 90 en 160°), de vastzethoek wel opgeven bij bestelling.

- Regeling :
De sluitsnelheid is regelbaar, de veerkracht is niet instelbaar.
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Vloerveren

Toebehoor
De onder en bovenspeun is afhankelijk van deurtype, als het
draaipunt onder het midden van de deur komt te liggen kan
er gekozen worden voor een rechte onderspeun met een
gelagerde bovenspeun. Voor stalen deuren zijn de aanlasen voor houten de aanschroefspeunen leverbaar, bij zware
deuren kan de bovenspeun met een naaldlager uitgevoerd
worden, dit om de deur optimaal te laten draaien. Bij deuren
die al zijn voorzien van scharnieren kan een vloerveer met
schuifstang de oplossing zijn.

Afmetingen vloerveer

Type keuze
Bij maximale deurhoogte van 2,50 m. zonder windbelasting,
bij deuren met windbelasting of binnendeuren met grote
drukverschillen apart aanvragen.

Gewicht/Kg Breedte/m
100 - 200
tot 1,15
tot 1,40
200 - 300
tot 1,15
tot 1,40
300 - 400
tot 1,15
tot 1,40
400 - 500
tot 1,40
tot 3,00
500 - 600
1,15 tot 3,00

Ty p e
II
III
III
IV
IV
V
V
Type “SS”, VI
Type “SS”, VI

Vloerveer is direct onder de deur gemonteerd

bovenspeun

aanschroefspeun

Vloerveer is zijdelings van de deur geplaatst
afmeting aanlasspeun t.b.v. stalen deur

onderspeun

Bovenspeun

Onderspeun

Vloerveer is zijdelings van de deur geplaatst

Afmeting schuifstang t.b.v. deur met reeds bestaande
scharnieren

Afmeting aanschroefspeun t.b.v. houten deur
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