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DÖRRSTÄNGARE
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Assa dörrstängare DC640 med frisvingfunktion
Passar alla typer av branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning 
erfordras och klarar enligt EN kraven för de flesta typer av brandavskiljande 
dörrar. De lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar. 
Dessa dörrar finns exempelvis inom sjukhus, äldreboende, barnstugor, hotell, 
offentliga lokaler samt industriella anläggningar. Assa branddörrstängarsystem 
garanterar ett lätt och användbart system, för total säkerhet vid brand för 
enkel- eller pardörr med mekanisk koordinator.

Kan användas med standardarm eller glidarm. Med frisvingarm kan dörrstäng-
aren användas där dörrarna skall förbli fritt rörliga vid öppning. Vid brand eller 
spänningsbortfall stängs dörrarna säkert med dörrstängaren.

Elektrohydraulisk dörrstängare med inbyggd uppställning och magnetupp-
ställning. Kan monteras på dörrblad och karm. Justerbar stängnings- och 
tillslagshastighet med ventil. Axel justerbar 14 mm i höjdled och öppnings-
broms justerbar från 75 º. Standard- och glidarm med fixerad uppställning 
och standard- och glidarm med frisvingfunktion. Strömförsörjning 24 V DC. 
Magnetuppställningsvinkel 70 - 180º. Typgodkänd för branddörrar E30/EI30. 
TG-0103/00. CE-kontrollerad och godkänd. Max dörrbredd 1400 mm. Juster-
bar fjäderkraft EN 2-6. Montageplatta ingår.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30302200 Dörrstängare DC640 Silver 1 st

Assa dörrstängare DC500 och DC700
Passar för alla typer av ytter, inner- och branddörrar där en säker och kontrol-
lerbar stängning erfordras. Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium 
av hög kvalitet. Dörrstängaren är en kamskivedörrstängare, där glidskena 
används men stängningskraften bibehålles. Kamskivetekninken har också 
fördelen att öppningsmotståndet i förhållande till stängningskraften är lättare 
än för en normal dörrstängare.

Axeln kan justeras i höjdled med 14 mm. Dörrstängarna kan monteras på båda 
sidor om dörren, på karm eller dörrblad. Detta gäller också koordinatorsystem 
för pardörrsmontering vilket medför enklare projektering och reducerad lager-
hållning. Dold monteringsplatta och termostabil olja för kontrollerad stäng-
ning. Hög korrosionsklass, testat och godkänt enligt EN-standard. Tillbehör 
och utrustning för många olika användningsområden.

•	 DC500 Justerbar fjäderkraft EN 1-4.
•	 DC700 Justerbar fjäderkraft EN 3-6 och öppningsbroms.

Art nr.. Benämning Ytbehandling Förp. Enhet

30302180 Dörrstängare DC500 1-4 Silver 1 st

30302300 Dörrstängare DC700 3-6 Silver 1 st


