Deuropvangers

DICTATOR type VS 2000
voor normale en zware deuren
De DICTATOR deuropvanger VS 2000
kenmerkt zich door zijn strakke vormgeving. De VS 2000 is ook geschikt voor
deuren van een wat zwaarder segment.
Het gepatenteerde bevestigingssysteem
met omklapbare bevestigingsplaat maakt
het monteren van de VS 2000 heel gemakkelijk. De bevestigingsschroeven zijn
verborgen zodat de VS 2000 met de haak
optisch een geheel vormt.
De VS 2000 wordt normaal gesproken
ca. 40 cm. uit de sluitzijde verticaal op de
deur gemonteerd. De modellen met 20N,
35N en 50N zijn echter ook geschikt voor
horizontale montage.
De VS 2000 deuropvanger is uitstekend
geschikt voor naar binnendraaiende buitendeuren. De meegeleverde kunststof
plaatjes kunnen indien nodig onder de
haak een opdekverschil t/m 15 mm tussen
de deur en kozijn compenseren.
De VS 2000 wordt standaard in verchroomde uitvoering geleverd en is tevens
in diverse RAL kleuren verkrijgbaar.
Voor smalle stalen kozijnen of dunwandige
stalen deuren zijn er eventueel montage/
verstevigingsplaten beschikbaar.

Technische gegevens

Deursoorten

DIN links en DIN rechts; opdek, gelijk- en terugliggend

Sluitkracht

20, 35, 50, 80 of 115 N (aan deuropvanger gemeten)

Dempingskarakteristiek

Progressief, sluitsnelheid instelbaar

Dempingsvloeistof

Nagenoeg temperatuurongevoelige olie

Levering

Deuropvanger compleet met haak, opvulplaatjes en

		

bevestigingsschroeven

Oppervlakte

Staal verchroomd, RAL of glans goud

Aanbevolen accesoires

Sluitveer Piccolo of inbouw Adjunct
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optie: horizontale montage

Klap het U-vormige bevestigingsdeel uit het huis en bevestig dit loodrecht op ca. 40
cm. uit de sluitzijde van de deur. De bevestigingsplaat moet ca. 2 mm. boven de deur
uitsteken. Hierna het huis weer terugklappen en zover doordrukken totdat het in de
bevestigingsplaat vastklikt. De haak wordt loodrecht in één lijn boven het apparaat op
het kozijn gemonteerd, zodanig dat de rubberrol bij omgeklapte rolbeugel net even
de onderkant van de voorzijde van de haak raakt. Met de drie meegeleverde ‘haak’
opvulplaatjes kan, waar nodig, een terugligging van het kozijn worden opgevangen.
De deur mag maximaal 16 mm terugliggen. Door het apparaat meer naar de sluitzijde
te plaatsen, wordt de sluitkracht vergroot maar de remweg verkleind. Standaard wordt
de VS 2000 geleverd met de cilinder D10H die tevens geschikt is voor horizontale
montage (ca. 50N), bevestigingsschroeven en haak 1020 met opvulplaatjes.
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Montage
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Maat X: Bij opdekdeuren moet het verschil van opdek, opgevuld worden middels de bijgeleverde opvulplaatjes van 2,3 en 10mm. Dit kan tot maximaal 15mm.

Bestelgegevens

(overige uitvoeringen op aanvraag)

standaard uitvoering »»

Deuropvanger VS 2000, haak 1020
Sterkte

glanschroom

20 N

mat-chroom

RAL 9010
wit

RAL 8017
bruin

RAL 9005
zwart

glansgoud

1300575 1320575X

130051111 R9010

1320576
R8017

1300575
R9005

1300523

35 N

1300570 1300570X

**

**

1300570
R9005

**

50 N

1300500 1320500X

1300511
R9010

1320525
R8017

1300511
R9005

1300513

80 N

1300550 1300550X

130051112 R9010

1320556
R8017

**

1320557

115 N

1300560 1300560X

1320559
R9010

1320558
R8017

1300559
R9005

1300513
12S

** op aanvraag

Montagetoebehoor
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Voor montage van de VS 2000 zijn eventueel diverse montageplaten toepasbaar. Zie
hiervoor "montageplaten en consoles t.bv. deuropvangers" vanaf pagina 02.021.00.
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