Deuropvangers

DICTATOR deuropvanger 1600
Voor binnen-, buiten- en branddeuren
De 1600 is geschikt voor binnen- en buitendeuren. Net als de VS 2000 deuropvanger
is de 1600 uitgerust met hetzelfde
gepatenteerde, niet zichtbare bevestigingssysteem. De cilinder is ook volledig bedekt.
De 1600 is ook geschikt voor montage
op buitendeuren, gezien dit soort deuren
worden voorzien van een speciale haak
(type 1011).
Naast de verchroomde of in kleur gecoate
versie is de 1600 ook verkrijgbaar in roestvrij staal. Indien roestvrij staal alleen om
visuele redenen nodig is, is op aanvraag
een laaggeprijsde versie met verzinkte
stalen cilinder verkrijgbaar.
De deuropvanger 1600 is ontworpen voor
montage aan de voorzijde van de deur.
Hij wordt standaard verticaal gemonteerd.
Voor horizontale montage is de speciale
"H" uitvoering nodig.
De deuropvangers 1600F met 80 N
en 1600 met 50 N zijn getest voor
gebruik op brand- en rookwerende
deuren. U vindt gedetailleerdere
informatie op de pagina na de volgende.

Technische gegevens

Deursoorten

links- en rechtsdraaiend, opdek, gelijk- en terugliggend

Sluitkracht

20, 50, 80 of 115 N (op de deuropvanger gemeten)

Dempingseigenschappen

progressief, instelbare sluitsnelheid

Dempingsvloeistof

siliconen olie, vrijwel temperatuurongevoelig

Inbegrepen componenten

deuropvanger, haak, schroeven

Materiaal

staal of roestvrij staal (mat)

Afwerking (staal)

glans- en matverchroomd, kleur gecoat

Aanbevolen toebehoren

Piccolo opbouw of Adjunct inbouw sluitveer
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Deuropvangers

Deuropvanger type					
Montage en afmetingen
De 1600 deuropvanger wordt bevestigd met behulp van de montageplaat die na de
installatie volledig onzichtbaar is.
Als de deuropvanger horizontaal gemonteerd moet worden, moet een speciale uitvoering
worden gebruikt, herkenbaar aan de letter "H" (horizontaal) in de artikelaanduiding.
Voor horizontale montage is een montageplaat, artikelnr. 205463, verkrijgbaar
(afmetingen zie pagina 02.024.00).
Indien de 1600 deuropvanger op volledig glazen deuren moet worden gemonteerd,
biedt DICTATOR roestvrijstalen U-profielen met bijbehorende boringen aan die op de
glazen deur worden gelijmd en speciale montageplaten voor zowel deuropvanger als
haak (zie pagina 02.023.00).

Montage

Klap eerst de bevestigingsplaat uit en
markeer het langwerpige gat van de
bevestigingsplaat op het deurblad (ca.
40 cm van de sluitzijde van de deur). De
bovenrand van de bevestigingsplaat
moet ca. 2 mm boven de bovenrand
van de deur uitsteken. Lijn de behuizing
verticaal uit, bevestig tenslotte de
bevestigingsplaat met de 4 schroeven
ø 4.5 x 19. Draai nu de behuizing
naar beneden tot deze vastklikt op de
bevestigingsplaat.

Deur

Türblatt

Türstock
Deurkozijn

max.
30 mm

De haak moet zo gemonteerd worden
dat de rubberroller bij een omgeklapte
rolbeugel net de voorkant van de haak raakt.
Haak 1009 wordt gebruikt voor gelijkliggende deuren. De
haak 1013 is bedoeld voor deuren met opdek met een
speling van 15 - 30 mm en de haak 1011 voor terugliggende
deuren met 5 - 20 mm speling. Op dit moment zijn de haken
1011 en 1013 niet verkrijgbaar in roestvrij staal.

Afmetingen
X
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Deuropvangers

1600/1600F deuropvanger					
Deuropvanger voor rook- en brandwerende deuren

De deuropvanger 1600F met vaste sluitsnelheid en sterke veren, evenals de 1600 met
50 N hebben een bouwcontrole certificaat voor Duitsland voor gebruik op brand- en
rookwerende deuren. Voordat de deuropvanger echter op brand- of rookwerende
deuren wordt geïnstalleerd, moet eerst worden gecontroleerd of de deuropvanger in
de deurregistratie is opgenomen of dat er een verklaring van de fabrikant van de deur
bestaat waarin de montage van de deuropvanger op de betreffende deur is toegestaan.
De daar gegeven instructies moeten precies worden opgevolgd.
DICTATOR zal dit met genoegen bij de betreffende deurfabrikant
controleren.

Deurmerken met 1600
deuropvangers

De DICTATOR deuropvanger 1600 is door veel fabrikanten goedgekeurd voor gebruik
op hun brand- en rookwerende deuren. U vindt de actuele informatie op onze website
(www.dictator.nl).

Montage

Voorafgaand aan de montage moet worden verduidelijkt of er bevestigingsplaten nodig
zijn voor de montage op de betreffende brand- of rookwerende deur. Dit staat beschreven
in de door de fabrikant opgestelde goedkeuring of verklaring voor de betreffende deur.
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Verdere punten die in acht
genomen moeten worden, staan
in de montagehandleiding van de
1600 en in de documentatie van de
deurfabrikant.
Pagina 02.009.00

Deuropvangers

1600 /1600F deuropvangers			
Artikelnummers
Het volgende overzicht geeft een beeld van de meest voorkomende uitvoeringen.
Uiteraard zijn de deuropvangers - met uitzondering van de roestvrijstalen uitvoering altijd leverbaar met haken 1011 en 1013.
Er zijn verschillende bevestigingsplaten beschikbaar voor montage op stalen, glazen,
brand- en rookwerende deuren. Meer details vindt u op pagina 02.021.00.

Bestelinformatie

(Overige types op aanvraag)

Uitvoering

Haak
1009
20N, glansverchroomd 300464

**

300967

1600 deuropvanger

20N, matverchroomd

**

300972X

**

**

1600H deuropvanger 20 N, matverchroomd

300464WX **

**

1600 deuropvanger

20 N, RAL 9010 wit

300466L

**

**

1600 deuropvanger

20 N, RAL 9006 grijs

300953

**

**

1600 deuropvanger

20 N, AISI 304

300610

--

--

1600H deuropvanger 20 N, AISI 304

300611

--

--

300464X

1600 deuropvanger* 50 N, glansverchroomd 300460

300629 300461

1600 deuropvanger* 50 N, matverchroomd

300457 300461X

300460X

1600H deuropvanger 50 N, glansverchroomd 300460W

Toebehoren voor brand- en
rookwerende deuren

Pagina 02.0010.00

**

300461W
300965

1600H deuropvanger 50 N, matverchroomd

300460WX

1600 deuropvanger* 50 N, RAL 9010 wit

300466

**

1600 deuropvanger* 50 N, RAL 8017 bruin

300454

300979 300966

1600 deuropvanger* 50 N, RAL 9005 zwart

300456

--

--

1600 deuropvanger* 50 N, RAL 9006 grijs

300467

**

300964

1600 deuropvanger* 50 N, AISI 304

300612

--

--

1600H deuropvanger 50 N, AISI 304,

300613

--

--

1600 deuropvanger

80 N, glansverchroomd 300480

**

300951

1600 deuropvanger

80 N, matverchroomd

300480X

**

**

1600 deuropvanger

80 N, RAL 9010 wit

300954

**

300968

1600 deuropvanger

80 N, AISI 304

300614

--

1600F deuropvanger* 80 N, glansverchroomd 300960

Bestelinformatie

1013

1600 deuropvanger

1600H deuropvanger 20 N, glansverchroomd 300464W

Opmerkingen:
*		
getest voor gebruik op 		
brand-/rookwerende deuren
**		
beschikbaar op aanvraag
1600F
niet regelbaar
1600H
voor horizontale montage

1011

--

300963 300973

Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren

artikelnr. 205212

Bevestigingsplaat 1600 voor branddeuren zonder terugligging

artikelnr. 205237

Bevestigingsplaat 1600 voor haak op branddeuren

artikelnr. 205231XL
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