Deursluiter DIREKT

DICTATOR deursluiter "DIREKT"
De deursluiter voor toegangshekken.
De DICTATOR deursluiter DIREKT is de
prijsgunstige oplossing, om toegangshekken bij afgerasterde terreinen, bijv.
kleuterscholen, scholen maar ook voor
eenvoudige tuinhekken, altijd betrouwbaar
en gelijktijdig geremd te laten sluiten. De
deursluiter voorkomt, dat het hek, zoals bij
een normale sluitveer, te snel dicht gegooid
kan worden. Ook wordt, doordat het gehele
sluitproces geremd verloopt, de kans op
ongelukken, bijv. ingeklemde vingers, gereduceerd. Daarnaast zorgt de deursluiter er
ook voor dat het hek niet tegen de persoon
slaat van de passant. De DIREKT zorgt
ervoor, dat de deur altijd gesloten wordt en
dat men er op deze manier zeker van kan
zijn dat bijv. kinderen of dieren niet zomaar
weg kunnen lopen.

Heksluiter 'DIREKT' in RVS uitvoering gemonteerd (392400)

De DIREKT is net als de gebruikelijke sluitveren zeer eenvoudig te monteren. Maar is
in tegenstelling tot deze sluitveren wel
trappeloos instelbaar.
De DIREKT is geschikt voor toegangshekken zowel met standaard scharnieren,
alsook oploop-scharnieren en schroefoogscharnieren.
Afhankelijk van de deurafmeting en scharnierpositie, kan gekozen worden voor een
DIREKT 150 of DIREKT 200.

Technische gegevens

Bevestiging aan deurblad

Bevesting aan de deurpost

Oppervlakte zuigerstang

verchroomd of RVS

Oppervlakte cilinder/buis

staal met krimpfolie zwart/wit, verzinkt of RVS

Openingshoek

tot max. 110°

Gewicht per deurvleugel

tot 100 kg afhankelijk van model

Max. afmetingen deurvleugel

hoogte tot 2500 mm, breedte 750 mm-1500 mm

Sluitkracht

afhankelijk van toepassing ca. 10 - 60 Nm

Sluitsnelheid

trappeloos instelbaar
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Functie
De DICTATOR deursluiter DIREKT werkt zonder stang of glijrail direkt op het deurblad.
De deursluiter wordt aan de ene zijde op het kozijn of deurpost gemonteerd en aan de
andere zijde direkt op het deurblad. De DIREKT functioneert net als een drukgasveer.
Wanneer het hek is geopend, is de zuigerstang ingedrukt, door de druk wil de veer
naar de uitgeschoven toestand waardoor de deur weer zal sluiten. Dit sluitproces
wordt door hydraulische olie in de cilinder geremd. De toepassing van stikstofgas in
plaats van een standaard sluitveer maakt het mogelijk dat er behoorlijk hogere
sluitkrachten bereikt kunnen worden. Hierdoor kan men er zeker van zijn dat het
hek, ondanks de geringe diameter van de sluiter, betrouwbaar wordt gesloten.

De DIREKT is in twee lengtes verkrijgbaar: met 150 en 200 mm. slag. Als standaard
uitvoering leveren wij de 150 mm. De DIREKT 200 is ontworpen voor bredere deuren
en ongunstige scharnier liggingen. De DIREKT is in verschillende krachten
verkrijgbaar, standaard 400N of eventueel 600N

DIREKT 150

DIREKT 200

Gewicht per deurvleugel

tot ca. 80 kg

tot ca. 100 kg

Hoogte per deurvleugel

tot ca. 2500 mm.

tot ca. 2500 mm.

Breedte per deurvleugel

ca 750 -1200 mm.

ca 750 - 1500 mm.

Sluitkracht*

ca. 10 - 25 Nm

ca. 10 - 60 Nm

Sluitsnelheid

Trappeloos instelbaar

*afhankelijk van montage en type.
Om een zo goed mogelijke functionaliteit te kunnen realiseren, zal bij zowel de
DIREKT 150 als de DIREKT 200 scharnierafstanden aangegeven dienen te worden.
Deze zijn afhankelijk van het type scharnier en de bevestigingsmogelijkheid van
console t.o.v. de deur en deurstijl.

Montage aanwijzingen
DIREKT 150

Standaard wordt deze deursluiter als set incl. bevestigingstoebehoor geleverd.
Stap 1: Bevestigingsconsole aan de deurpost bevestigen. Om er voor te zorgen dat de
werkingshoek van de deursluiter voldoende is, dienen de maten van onderstaande
afbeelding te worden opgevolgd. Indien nodig, moet er of opgevuld worden dan wel
(normaal gesproken bij schroefoogscharnieren) een extra gat in de bevestigingsconsole
(dichter naar de deurpost toe) geboord worden.

Montage op toegangshekken met normale scharnieren

60-75

50-80

60-70

40-60
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DEURPOST

40 - 70

DEURBLAD

30 - 55

Montage op toegangshekken met
schroefoogscharnieren

Stap 2: Console op het deurblad bevestigen. De hartafstand tussen het buitenste
bevestigingsgat van de bevestigingsconsole en de console op het deurblad mag
maximaal 590 mm bedragen. U dient er voor te zorgen dat de deursluiter volledig
horizontaal ligt, omdat anders de levensduur van de deursluiters onnodig verkort zal
worden.

460 - 480 mm.

590
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Montage aanwijzingen - vervolg
Stap 3: De montage van de deursluiter.
- Eerst de sluitsnelheid op minimaal instellen (met de klok meedraaien)
- Deursluiter iets indrukken (totaallengte dient ca. 520 mm. te bedragen).
- Deur openen en de deursluiter met de ogen aan de consoles bevestigen.

Stelschroef sluitsnelheid

Regeling van de sluitsnelheid
Om de instelling van de sluitsnelheid van de sluiter te kunnen regelen dient het hek
een klein stukje geopend te worden. Steek nu de meegeleverde inbussleutel in de
stelschroef.
Draaien met de klok mee: sterkere remming (lagere sluitsnelheid)
Draaien tegen de klok in: zwakkere remming (hogere sluitsnelheid)

Montage aanwijzingen
DIREKT 200

Voor het type DIREKT 200 hebben wij de volgende voorwaardes voor montage.
Hierdoor kan bekeken worden of deze geschikt is voor uw toepassing

Maat B

Maat A in mm.

30 - 105

Maat A

Voorbeeld 1:
Maat A 105 mm.
Maat B van 30-70 mogelijk

Voorbeeld 2

Voorbeeld 2:
Maat A 135 mm.

Voorbeeld 1

Maat B van 30-45 mogelijk

Maat B in mm.
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Maten
Maten DIREKT

Regeling voor de sluitsnelheid

Maten bevestigingstoebehoor

Bevestigingsconsole
205450
205451 (RVS)

Bevestigingsconsole
205197
205249 (RVS)

Bestelgegevens DIREKT 150

Deursluiter DIREKT 150 zwart, set incl. bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 300

Deursluiter DIREKT 150 verzinkt, set incl. bevestigingstoebehoor Bestelnr. 392 301

Bestelgegevens DIREKT 200

Deursluiter DIREKT 150 wit, set incl. bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 302

Deursluiter DIREKT 150 RVS, set incl. bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 400

Deursluiter DIREKT 150 zwart, zonder bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 310

Deursluiter DIREKT 150 verzinkt, zonder bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 311

Deursluiter DIREKT 150 wit, zonder bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 312

Deursluiter DIREKT 150 RVS, zonder bevestigingstoebehoor

Bestelnr. 392 410

Bevestigingsconsole t.b.v. DIREKT deursluiter

Bestelnr. 205 450

Bevestigingsconsole t.b.v. DIREKT deursluiter, RVS

Bestelnr. 205 451

Bevestigingsconsole (t.b.v. deurblad)

Bestelnr. 205 197

Bevestigingsconsole (t.b.v. deurblad),RVS

Bestelnr. 205 249

Deursluiter DIREKT 200 zwart 600N, set incl. toebehoor

Bestelnr. 392 369

Deursluiter DIREKT 200 verzinkt 600N, set incl. toebehoor

Bestelnr. 392 366

Deursluiter DIREKT 200 RVS 600N, set incl. toebehoor

Bestelnr. 392 466
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Bevestigingstoebehoor voor speciale toepassing.

Naast de standaard bevestigingsconsoles biedt DICTATOR ook consoles voor speciale
toepassing aan. De afgebeelde console is, in samenwerking met HERAS B.V.,
ontwikkeld voor de bevestiging van de DIREKT deursluiter aan ronde staanders.De
console, voorzien van een pen met smeernippel, garandeert een optimale werking van
de deursluiter.
Toebehoor set voor ronde staanders, bestelnr. 205 298
Bestaande uit: scharnierhelft, pen met smeernippel
console 27 mm.
inbussleutel
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