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De nieuwe TJSS T6

De TJSS T6. De nieuwe maatstaf op de mark t van deurdrangers: met 
een duideli jke vorm, gebruik van hoogwaardige mater ialen en compacte 
behuizing, zorgt de T6 ervoor dat iedere deur er goed ui t ziet .

Ontwikkeld voor een betere toegankeli jkheid, combineer t hi j gepaten-
teerde innovat ies met 70 jaar er var ing van TJSS in de produk t ie van 
deurdrangers. Het eindresul taat mag er zi jn. Minder krachtsinspanning 
benodigd bi j het openen van de deur, meer slui tcomfor t , constante 
slui tsnelheid.

Met zi jn ui ts tekende waarden voldoet de T6 zonder problemen ruim-
schoots aan de wet teli jke eisen en normen, van brandveil igheid tot 
toegankeli jkheid. Di t t ype is geschik t voor deuren van 0.6 - 1.4m 
breedte. Diverse speciaalui t voer ingen voor speci f ieke toepassingen 
maken het programma compleet . De T6 is daarmee f lexibel toepasbaar 
op bi jna iedere deur.

De TJSS T6, ontwikkeld en geproduceerd in Zwitser land.

Toegankelijkheid & design



Verpakkingsinhoud

 Deurdranger TJSS T6 met glijrail en glijarm

 Bevestigingsschroeven voor houten-/stalen deuren

 Montagehandleiding A4

 Montagesjablonen deurdranger/glijrail
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5 Functie en toebehoor

6 Uitvoeringen en gegevens

Inhoudsopgave

Snelle montage

 Neem de dranger, glijarm en rail uit de verpakking

 Open het meegeleverde doosje met het  
 opschrift «Montagezubehör»

 Monteer de TJSS T6 volgens de meegeleverde  
 A4-montagehandleiding



Montage

Montage Montagetips

A  T6 deurbladmontage aan scharnier z i jde

B T6 kozi jnmontage aan niet-scharnier z i jde

C T6G deurbladmontage aan niet-scharnier z i jde

D T6G kozi jnmontage aan scharnier z i jde

1 Indien mogelijk, de deurbladmontage aan scharnierzijde 
toepassen. De andere montagevormen kunnen worden toe-
gepast bij bijv. naar buitendraaiende deuren of bij te weinig 
ruimte op het deurblad.

2 De terugligging/opdek tussen deurdranger en rail mag 
niet meer dan 3 cm bedragen (bijv. opdekdeuren). Bij een 
grotere afstand dient er een opvulplaat gemonteerd te wor-
den of gekozen te worden voor een andere montagevorm.

3 Als de deur direkt aanslaat op de muur (openingshoek 
slechts ca. 90º), bestaan er twee oplossingen: ofwel de deur-
dranger verder van het scharnier monteren (tot 18 cm 
scharnierafstand mogelijk, alleen mogelijk met lange rail), of  
toch uitwijken naar de kozijnmontage aan scharnierzijde 
(G-modelvariant nodig). In geval van lastige situaties neem 
dan contact met ons op, wij helpen u graag verder.
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Instell ingen

De juiste instelling

Instellingstips

A  Instelling sluitsnelheid: pas met een schroevendraaier  
het ventiel zo aan, dat de deur altijd binnen ca. 6-8 seconden 
sluit.

B Instelling sluitkracht: stel met een inbussleutel de sluit-
kracht zodanig in, dat de deur nog net in het slot valt. Min-
der sluitkracht = minder krachtsinspanning voor het ope-
nen van de deur! De sluitkracht is standaard in het midden 
van het instelbereik ingesteld.

C Instelling eindslag: door het draaien van het eindslag-
ventiel wordt de deur aan het einde van het sluitproces ver-
sneld en wordt hiermee geforceerd dat de deur in het slot 
zal vallen.

Zo ingesteld, sluit uw TJSS T6-deurdranger zachtjes, 
comfortabel en zonder overmatig sluitgeluid.

1 Deurschoten invetten: er op letten dat slot zacht sluit, 
eventueel deurslot licht invetten. Maakt groot verschil!

2 Trek of luchtdichte ruimtes beïnvloeden de sluitverhoudin-
gen. Let op voldoende luchtcirculatie tijdens het instellen.

3 TJSS-deurdrangers hebben thermostabiele ventielen en deze 
hoeven normaal gesproken ook niet bij wisselende temperaturen 
aangepast te worden.

4 De instelventielen mogen niet boven de behuizing van de 
deurdranger uitgedraaid worden!

C

A

B
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Functie en toebehoor

Vastzetter Art.Nr. 3.22.0
fixeert de deur op gewenste hoek,
instelbereik 60-135°, combineerbaar
met openingsdemper. Trappeloos verstelbare 
houdkracht, in- en uitschakelbaar

Openingsdemper & - begrenzer
Art.Nr. 3.27.0
remt en stopt de deur op de gewenste
openingshoek, instelbereik 80-120°,
combineerbaar met vastzetter

Speciale glijrail voor
dagmontage Art.Nr. 3.31.1
maakt het mogelijk om de glijrail in de
dag van het kozijn te monteren

Universele-montageplaat
Art.Nr. 3.40.1
Montage van de T6 met gebruikmaking
van bestaande boorgaten van alle
gangbare deurdrangermerken

Functiebeschrijving

Sluitverloop

Toebehoor

Glastürschuh

Gestänge mit Aushängesicherung

100%

0%

Glijarm-deurdrangers voor branddeuren volgens EN 1154, 
grootte 2–6. Voor deuren DIN links en rechts toepasbaar.  
Sluitkracht, Sluitsnelheid en eindslag trappeloos instelbaar. 
Barrierevrij volges DIN 18040, gemakkelijk deur openen vol-
gens DIN SPEC 1104.

Vastzetting 60-135°
(toebehoor)

Openingsdemping 
80-135° (toebehoor)

Normaal sluit-
bereik (7-180°)

Eindslag (0-7°)
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6Uitvoer ingen en gegevens

Art.Nr. Model Omschrijving
3.60.x T6 L Voor deurbladmontage aan scharnierzijde of

kozijnmontage aan niet-scharnierzijde, gr. 2-5

3.61.x T6 Voor deurbladmontage aan scharnierzijde of
kozijnmontage aan niet-scharnierzijde, gr. 3-6

3.62.x T6 GL Voor deurbladmontage aan niet-scharnierzijde
of kozijnmontage aan scharnierzijde, gr. 2-5

3.63.x T6 G Voor deurbladmontage aan niet-scharnierzijde 
of kozijnmontage aan scharnierzijde, gr. 3-6

Zowel met lange- of korte glijrail leverbaar

Modelvarianten

Kleuren

Art.Nr. Kleur Voorbeeld

x.xx.1 Zilver

x.xx.5 Metallic geeloxeerd & geslepen tegen meerprijs

x.xx.9 Speciale kleuren RAL / NCS tegen meerprijs 

Omschrijving T6 L T6
Art.Nr. 3.60.x 3.61.x

Grootte (EN) 2 – 5 3 – 6

Deurbreedte (min./max.) 0.6 –1.2 m 1.0 –1.4 m

Max. openingshoek 180°

Brandveilig getest volgens EN 1154 ja

Toegankelijk volgens DIN 18040 ja

Makkelijker openen DIN SPEC 1104 ja

Zelfde uitvoering links / rechts ja

Sluitkracht trappeloos regelbaar ja

Eindslag trappeloos regelbaar ja

Thermostabiele ventielen ja

Openingsdemping/-begrenzing Toebehoor

Mechanische vastzetting Toebehoor

Lengte 342 mm

Opbouwdiepte 43 mm

Hoogte 53 mm

Brutogewicht 2.95 kg

Gegevens en kenmerken



Voor Nederland & België vertegenwoordigd door: 
DICTATOR Productie B.V. 

Energieweg 11, NL-8304 AJ Emmeloord
Tel.  +31 (0)527 61 34 56
Fax +31 (0)527 69 84 20
info@dictator.nl, www.dictator.nl
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