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Samozamykacze

ASSA ABLOY DC300
· Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym
· Rozmiar 3-6
· Drzwi o szerokości do 1400 mm

DC300
Dane techniczne

Dane techniczne

Charakterystyka DC300
· Dla drzwi pojedynczych do szerokości 1400 mm
· Może być stosowany ze zintegrowaną ukrytą płytą
montażową
· Może być stosowany z prawymi i lewymi drzwiami
· Regulacja wysokości ramienia do 14 mm
· Regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość
zatrzaskiwania oraz regulacja funkcji back-check
poprzez regulację frontowych zaworów
· Termodynamiczne zawory dla stałej wydajności
· Zmienna regulacja siły zamykania
· Kąt otwarcia do 180°
· Szeroki zakres aplikacji
· Standardowe kolory: srebrny, biały zbliżony
do RAL9016, brązowy zbliżony do RAL8014,
czarny zbliżony do RAL9005
· Niestandardowe wykończenia dostępne
na zamówienie

Zmienna regulacja siły zamykania

Rozmiar 3-6

Szerokość drzwi do

1400 mm

Kierunek otwierania/zamykania drzwi

Lewe/Prawe

Szybkość zamykania

Pomiędzy 180°-0°

Prędkość zatrzaskiwania

Pomiędzy 15°-0°

Funkcja back-check

Powyżej 75°

Opcja stałego otwarcia (z ramieniem kątowym L191)

Regulacja 75°-150°, może być
włączona lub wyłączona

Waga

2.4 kg

Wysokość

60 mm

Głębokość

47 mm

Długość

260 mm

Zalety w skrócie
Tutaj znajdują się
indywidualne zalety
modeli samozamykaczy.

Charakterystyka ramienia L191 z funkcją stałego
otwarcia skrzydła drzwiowego w pozycji otwartej
· Kąt stałego otwarcia do 150°
· Opcja stałego otwarcia może być włączana
i wyłączana w razie potrzeby
· Taka sama instalacja jak przy ramieniu kątowym L190
· Uwaga: Nie należy stosować do drzwi
przeciwpożarowych i przeciwdymowych.

Segmenty:

Zalety

Architekci

- Szeroki zakres zastosowań
- Nowoczesny wygląd
- Kompaktowa konstrukcja
- Spełnia wymagania budynków bez barier
- Takie same wymiary z płytą montażową i bez niej
- Kompleksowe funkcje, standardowo i opcjonalnie

Budowlańcy i Instalatorzy

- Jeden ogólny szablon wiercenia
- Dostosowane do prawie wszystkich typów drzwi i framug
- Szybka i łatwa instalacja
- Szybka i łatwa regulacja
- Odpowiednie dla lewych i prawych drzwi, możliwość montażu na drzwiach lub framudze

Handel

- Redukcja kosztów zapasów dzięki modułowej gamie produktów
- Jeden produkt pasujący do wszystkich aplikacji
- Akcesoria uzupełniające dostępne dla całej gamy produktów

Użytkownik

- Odporny na wahania temperatury dzięki zaworom termodynamicznym
- Opcja regulacji tłumienia otwierania BC zapewnia ochronę dla drzwi i ścian
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Samozamykacze ASSA ABLOY DC300 z mechanizmem
zębatkowym
· Regulowana siła zamykania, rozmiar 3-6, dla drzwi do
szerokości 1400 mm
· Regulowana szybkość zamykania, zatrzaskiwania oraz
funkcja back-check poprzez regulację frontowych
zaworów
· W zestawie ze zintegrowaną ukrytą płytą montażową
· System regulacji wysokości ramienia do 14 mm dla
ułatwienia montażu
· Odpowiedni dla drzwi prawych i lewych

Akcesoria:

Kolory:

Ramię L190

Srebrny EV1

Ramię z funkcją
stałego otwarcia L191

Biały, zbliżony
do RAL9016

Płyta montażowa
A120

Brązowy, zbliżony
do RAL8014

Wspornik kątowy
A123

Czarny, zbliżony
do RAL9005

Wspornik do
równoległego ramienia
A154

Indywidualne
wykończenie

