ASSA ABLOY DC340/347
Dörrstängare

Användningsområde
ASSA ABLOY DC340/DC347-serien passar för alla typer av
ytter-, inner- och branddörrar där en säker och kontrollerbar
stängning erfordras.
Funktion
Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium.
DC340/DC347 är en tryckfjäderdörrstängare med högklassig
hydraulolja och temperaturkompenserande ventiler.

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions.

Egenskaper
• Justerbar fjäderkraft DC340: 2-6 EN
• Justerbar fjäderkraft DC347: 5-7 EN
• DC340: Max. dörrbredd 1400 mm
• DC347: Max. dörrbredd  1600 mm
• Kan monteras på dörrblad och karm
• Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
• Axel justerbar 14 mm i höjdled
• Öppningsbroms justerbar från 75° standard
• Tidsfördröjd stängning mellan 180° – 70° tillval för DC340
• Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
• Temperaturkompenserande ventiler
• Mått: längd 260 mm, höjd 60 mm, djup 47 mm
• Färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS
och RAL.
• Lätt att montera med smal fastsättning av dörrstängarhuset och justerbar axel
• EN 1154
• CE-kontrollerad och godkänd

ASSA ABLOY DC340/347
Dörrstängare

Dörrstängarhus DC340/DC340DA/DC347
DC340 storlek 2-6 EN justerbart.
DC347 storlek 5-7 EN justerbart.
Max dörrbredd 1400/1600 mm.
Tillslags- och stängningshastighet justerbara med ventiler.
Öppningsbroms (ÖB) tidsfördröjning (TF tillval).
Axel justerbar 14 mm i höjdled.

Dörrstängarhus

Tillbehör
Standardarm
L190 karmdjup 0-100 mm
L197 karmdjup 0-100 mm för DC347
L198 karmdjup 100-200 mm
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar
D3014 karmdjup 0-70 mm

Uppställningsbeslag
A152 för glidarm G195 (tillval)
(Ej branddörrar)

Öppningsdämpare
A153 för glidarm G195 (tillval)

G195

A152

A153
Montageplatta
A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad
finns. Passar för Dorma och Geze.

L190
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A120
Parallellarmsplatta
A154 för montering på anslagssida, där ej
utstickande standardarm önskas.

Vinkelkonsol
A107 kan användas där karmdjupet
är mer än 200 mm.

D3014

Uppställningsarm
L191 karmdjup 0-70 mm
Uppställningsvinkel max 150°
Spärrfunktionen är till- och frånkopplingsbar
(Ej branddörrar)
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions,
dedicated to satisfying end-user
needs for security, safety and
convenience.

Glidarm
G195 kan användas där designat utförande önskas.
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