ASSA ABLOY DC640

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar

Användningsområde
ASSA branddörrstängare klarar enligt EN kraven 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.
DC640 med inbyggd elektrohydraulisk uppställning i dörrstängarhuset DC640, passar alla typer av branddörrar där en
säker och kontrollerbar stängning erfordras. Kan användas
med standardarm eller glidarm.
Med frisvingarm kan DC640 användas där dörrarna skall förbli fritt rörliga vid öppning. Vid brand eller spänningsbortfall
stängs dörrarna säkert med dörrstängaren.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Egenskaper
• Elektrohydraulisk dörrstängare med magnetupp-		
ställning
• Justerbar fjäderkraft 2 – 6 EN
• Kan monteras på dörrblad och karm
• Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
• Axel justerbar 14 mm i höjdled
• Öppningsbroms justerbar från 75º
• Standard- och glidarm för fixerad uppställning
• Standard- och glidarm med frisvingfunktion
• Strömförsörjning 24 V DC
• Magnetuppställningsvinkel 70 - 180º
• Mått: längd 395 mm, höjd 68 mm, djup 62 mm
• Typgodkänd för branddörrar E30/EI30 TG-0103/00
• CE-kontrollerad och godkänd
• Strömförbrukning 90 mA

ASSA ABLOY DC640

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar

Glidarm
G195 kan användas där designat utförande önskas.
Öppningsbroms från
75 °

Kontrollerad
stängning
180 °- 0 °

Justerbart
tillslag
15 ° – 0 °

Glidarm med frisvingfunktion
G694 kan användas där designat utförande önskas.

G195/G694
Öppningsdämpare
A153 för glidarm G195/G694 (tillval).

A153

Armens höjdläge kan justeras 14 mm genom att flytta axeln
i vertikal riktning.

Dörrstängarhus
DC640 storlek 2-6 EN justerbart
Max dörrbredd 1 400 mm med standardarm, 1 100 mm med
glidarm.
Tillslags- och stängningshastighet samt öppningsbroms
justerbara med ventiler.
Öppningsbroms (ÖB)
Axel justerbar 14 mm i höjdled
Montageplatta ingår

Tillbehör
Standardarm
L190 karmdjup 0-100 mm
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar
L198 karmdjup 100-200 mm
D3014 karmdjup 0-70 mm
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.
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DC640

Dörrkoordinator
För koordinering av pardörrar i brandcellsgräns.
Monteras i karmens överstycke på anslagssidan.
ASSA 2000K för pardörrsbredd upp till 2 000 mm.
ASSA 2000L för pardörrsbredd över 2 000 mm.

2000
Dörrmedbringare
ASSA 2010 för pardörrar med dörrkoordinator i brandcellsgräns. Monteras på övre delen av passiv dörrhalva.
Vid utrymning genom passiv dörrhalva skapar dörrmedbringaren även en öppningsrörelse för den aktiva dörrhalvan,
för att säkerställa dörrkoordinatorns funktion.

2010

L190/L199/L198/L690
Standardarm med frisvingfunktion
L690 karmdjup 0-100 mm
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