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Inbouw kettingdeursluiter Adjunct
Onzichtbare kettingdeursluiter voor houten en stalen deuren

TECHNISCHE GEGEVENS

Inbouwdeursluiter Adjunct 2500 (E16)

KENMERKEN
 � Kan op elke gewenste hoogte van het deurblad worden 

gemonteerd

 � Instelbare sluitkracht (afhankelijk van het type deurschar-
nieren)

 � Voor zowel gelijkliggende deuren als deuren met opdek

 � Onderhoudsvrij, hoewel het af en toe oliën van bewegen-
de delen de efficiëntie en duurzaamheid verbetert

 � De zichtbare delen van de 2550 (E22) zijn ook verkrijg-
baar in roestvrij staal (model met afgeronde voorplaat)

UITVOERINGEN
 � 2500 (E16): voor kleine houten deuren

 � 2550 (E22): met afgeronde voorplaat (RVS)

 � 2550 (E22): met rechthoekige voorplaat (staal verzinkt)

Om het sluiten van de deur te dempen, raden wij aan om 
samen met deze sluitveer een deuropvanger te gebruiken.

MONTAGE

Website

Montage-
handleiding

Diameter veerhouder Ø 16 mm

 Openingshoek van de deur tot 180°

Sluitwerking van 0 - 150°, afhankelijk van 
draaipunt 

Sluitkracht 5 - 15 Nm

Materiaal voor- en contraplaatje staal 
verzinkt; veerbuis van alumi-
nium

Inbegrepen componenten sluitveer; contraplaatje; 
borgpen

Diameter veerhouder Ø 22 mm

Openingshoek van de deur tot 180°

Sluitwerking van 0 - 150°, afhankelijk van 
draaipunt

Sluitkracht 15 - 30 Nm

Materiaal voor- en contraplaatje: staal 
verzinkt / RVS; veerbuis van 
aluminium

Inbegrepen componenten sluitveer; contraplaatje; 
borgpen

Inbouwdeursluiter Adjunct 2550 (E22)
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AFMETINGEN
Alle afmetingen zijn in mm 

Afmetingen van inbouw kettingdeursluiter 2550 
(E22) met afgeronde voorplaat

Afmetingen van kettingdeursluiter 2500 (E16)

Afmetingen van inbouw kettingdeursluiter 2550 
(E22) met hoekige voorplaat

BESTELINFORMATIE

Omschrijving Artikelnr.
2500 (E16) inbouw kettingdeursluiter 2521110
2500 (E16) inbouw kettingdeursluiter, met verlengde buis, veer, ketting; totale lengte 240 mm 2521110-240
2550 (E22) inbouw kettingdeursluiter, afgeronde voorplaat van RVS 2693121
2550 (E22) inbouw kettingdeursluiter, met rechthoekige voorplaat 2623120




