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 Deursluiters

 Technische specificaties

DICTATOR ADJUNCT 2500 (E16) / 2550 (E22)
Inbouwdeursluiter

 Deursoorten  Stompe en opdek, links en rechts draaiend(2500)

 Verpakking                       2500 in stuksverpakking of bulkverpakking
 Sluitkracht Regelbaar

 Uitvoeringen:

De ADJUNCT 2500 en 2550 zijn mechanisch werkende
inbouwsluiters waarvan de 2500 meer geschikt is voor standaard
binnendeuren, zowel voor stompe maar ook voor opdekdeuren.
De verzwaarde uitvoering type 2550 welke t.o.v. de 2500 de
dubbele kracht levert is meer geschikt voor grotere houten of
stalen deuren en deuren met windbelasting.
De instelbare sluitkracht kan geregeld worden door meer of
minder kettingschakels in het sleutelgat van het kozijnplaatje
te haken. De maximale openingshoek is 180 graden, de
sluitwerking is echter vanaf ca. 150 graden. Beide types zijn
geschikt voor links en rechts draaiende deuren. Om beschadiging
aan deur of deursluiter te voorkomen, mag de deursluiter niet
gebruikt worden als deuropeningsbegrenzer.
Samen met een DICTATOR deuropvanger vormt deze combinatie
een uitstekend alternatief voor een hydraulische deurdranger.

 Materiaal Buis/aluminium, plaatjes 2500 staal/zink

 Levering  Compleet met bevestigingsplaatjes en schroeven

 grote en stalen deuren (2550)

2550 in stuksverpakking of bulkverpakking

plaatjes 2550, staal/zink,RVS, recht/afgerond

2500 - Sluitkracht regelbaar 05-15 Newton, buisdiameter 16 mm, buislengte 175 mm.

2550 - Sluitkracht regelbaar 15-30 Newton, buisdiameter 22 mm, buislengte 245 mm.
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 Maattekening

 Montage

 Deursluiters

DE TOTALE LENGTE VAN DE KETTING VAN DE 2500 IS 12 SCHAKELS, HIERVAN MOGEN
SAMEN (SLAG + VOORSPANNING)  MAXIMAAL 11 SCHAKELS VAN GEBRUIKT WORDEN.
BIJ DE 2550 MOGEN DIT SAMEN MAXIMAAL 8 SCHAKELS ZIJN.
DIT IS OM BESCHADIGING AAN DEUR OF DEURSLUITER TE VOORKOMEN.

DICTATOR ADJUNCT 2500

DICTATOR ADJUNCT 2550

Boor een gat van Ø 17 mm. en diep 190 mm. voor de 2500 of Ø 23 mm. en
diep 250 mm. voor de adjunct 2550, haaks en evenwijdig met het deurblad
in de deur. Draai het montageplaatje op het veerhuis en steek de huls in de
deur, waarna het uit te hakken bevestigingsplaatje kan worden afgetekend.
Teken hierna het sleutelgatplaatje af op de kozijnstijl, let op dat bij gesloten
deur de beide plaatjes exact tegenover elkaar zitten. (als dit niet nauwkeurig
gebeurt dan zal de ketting zich klemmen tussen deur en kozijn, waardoor de
deur niet geheel sluit.)
Hak nu het afgetekende sleutelgatplaatje uit (bij stalen kozijnen kan het
sleutelgatplaatje direct op de kozijnstijl geschroefd worden). Het beves-
tigingsplaatje van de deursluiter dient, wanneer de hangnaad minder dan
2,5 mm bedraagt, verder ingelaten te worden.
Houd het sleutelgatplaatje in de gemaakte uitsparing en teken het sleutelgat
af.
Boor nu, met dezelfde boor waarmee ook in de deur geboord is, een gat van
± 4 à 5 cm. diep in het kozijn, zodanig dat de aftekening van het sleutelgat
geheel verdwijnt. Bevestig nu de deursluiter en het sleutelgatplaatje. Trek
met een tang de ketting ongeveer 5 schakels naar buiten en druk de
meegeleverde spijker tussen een schakel zodat deze schakels niet naar binnen
kunnen. Haak nu de eerste of tweede schakel in het sleutelgat van het
kozijnplaatje, open de deur en verwijder het spijkertje. Indien een grotere
kracht gewenst is, dan enkele schakels meer achter het sleutelgat haken.
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