Deurvastzetters

Deurvastzetters DICTATOR ZE
De ZE deurvastzetters uit de Design Line
kenmerken zich door hun innovatieve constructie en het gebruikersgemak. De stang is
alleen nog maar zichtbaar op het moment
dat de deur is vastgezet. Net als bij de ZE
deurvastzetters uit de Standard Line kan
zowel de vergrendeling als ontgrendeling
eenvoudig met de voet worden gedaan.
Deze serie lichtmetalen deurvastzetters met
slaglengtes van 80, 120 en 160 mm. zorgen ervoor dat de deuren ook bij oneffenof gladde vloeren stevig op de gewenste
deur-opening verankerd staan. Dit komt
door de extra verende voetconstructie. Door
toepassing van niet roestende materialen
(RVS, aluminium, kunststof, rubber) zijn
deze deurvastzetters standaard ook zeer
geschikt voor buitenmontage.

Design Line

De bediening van het apparaatje kan,
zowel het vergrendelen als ook het ontgrendelen, eenvoudig met de voet worden
gedaan. U hoeft dus niet te bukken om het
apparaatje vast te zetten of te ontgrendelen. Het grote voordeel t.o.v. een stop in
de grond is dat bij deze deurvastzetter er
geen kans bestaat op struikelgevaar en
ook is met dit systeem de deur eenvoudig
op iedere gewenste positie vast te zetten.
Overig: geheel roestbestendig

Technische gegevens

Materiaal behuizing

Aluminium; overige onderdelen RVS/kunststof

Slaglengtes

80, 120, 160 mm

Oppervlakte

zilverkleurig, andere kleuren op aanvraag

Levering

Vastzetter compleet met bevestigingsschroeven
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Deurvastzetters

Montage

Houd er bij het bepalen van de montagepositie van de vastzetter rekening mee dat deze
ook in geopende stand van de deur nog goed te bedienen is. Let ook op, bij deuren met
een meerpuntssluiting, dat de bevestigingsschroeven van de deurvastzetter de klauwen
hiervan niet zullen belemmeren. De deurvastzetter van DICTATOR wordt mogelijk nabij
de sluitzijde van de deur gemonteerd. Voor een optimaal bereik dient de behuizing van
de vastzetter zo laag mogelijk gemonteerd te worden.

Functie

De deur wordt gemakkelijk in de gewenste positie vastgezet door het naar beneden
drukken van de voet van de deurvastzetter, dit wordt gedaan met de metalen voet onderaan de behuizing van de deurvastzetter. Een kleine veer duwt de voet stevig tegen
de grond, waardoor het zorgt voor extra weerstand op de ondervloer.
Om de vastzetting op te heffen, dient de metalen plaat onderaan de behuizing boven de
metalen voet naar beneden gedrukt te worden. De zuigerstang schuift dan automatisch
terug en kan de deur weer vrij worden bewogen.
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Bestelgegevens

Design Line
ZE 120 Design Line
ZE 160 Design Line
ZE 160 Design Line
ZE 80

Aluminium matzilver

Slag 80 mm

Bestelnr. 4790000

Aluminium matzilver

Slag 120 mm Bestelnr. 4810000

Aluminium matzilver

Slag 160 mm Bestelnr. 4780000

Wit (RAL 9010)

Slag 160 mm Bestelnr. 4780010

* diverse RAL kleuren op aanvraag leverbaar.
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