DC140

130 Amortizoare
hidraulice

ASSA ABLOY DC140
∙ Amortizor cu pinion şi cremalieră, echipat cu braţ
standard
∙ Certificat în conformitate cu EN 1154, forţa 2/3/4
∙ Pentru uşi cu lăţime până la 1100 mm

ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

F

1162-CPD-0534

EN 1154:1996+A1:2002
+AC:2006

Caracteristici DC140
∙ Poate fi folosit pentru uşi cu sensul de deschidere
stânga sau dreapta
∙ Recomandat pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la
fum
∙ Viteza de închidere, viteza de apropiere şi funcţia
backcheck reglabile
∙ Valve termodinamice pentru performanţe continue
∙ Forţă fixă reconfigurabilă
∙ Unghi de deschidere pana la 180°
∙ Culori standard: argintiu EV1; alb, similar RAL9016;
maro, similar RAL8014; negru, similar RAL9005
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Dangerous substances: None
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Aici puteţi vedea
avantajele individuale
ale modelelor noastre de
amortizoare hidraulice
în funcţie de domeniul
dumneavoastră de
activitate

Avantaje
Segmentul de clienţi

Avantaje

Arhitecţi şi specificatori

- Amortizor cu braţ culisant la un preţ competitiv
- Design compact

Constructori şi instalatori

- Instalare rapidă si uşoară
- Pentru uşi cu sens de deschidere stânga sau dreapta
- Uşor de reglat

Comerţ

- Cost redus pentru uşile standard
- Toate accesoriile inclusiv braţul, se află în pachet

Utilizatori

- Valve termodinamice
- Funcţia backcheck oferă protecţia optimă pentru uşi şi pereţi

DC140
Caracteristici tehnice
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Caracteristici tehnice
Forţa de închidere reconfigurabilă

EN 2/3/4

Lăţime uşă până la

1100 mm

Pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum

da

Sensul de deschidere al uşii

Stânga sau dreapta

Viteza de închidere

Reglabilă între 180°-0°

Viteza de apropiere

Reglabilă între 15°-0°

Funcţie backcheck

Reglabilă peste 75°

Greutate

1.75 kg

Înălţime

55 mm

Adâncime

40 mm

Lungime

206 mm

Certificat în conformitate cu

EN 1154

Marcaj CE pentru produse folosite în construţii

da

Spaţiul necesar pentru
montaj
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pentru o uşă de stânga este
arătat în desen, iar pentru o
uşă de dreapta este invers
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Dimensiuni montaj forţa EN2

Specificaţiile complete
le puteţi găsi la adresa
de internet:
www.assaabloy.ro
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Dimensiuni montaj forţa EN3
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Dimensiuni montaj forţa EN4

Specificaţii pentru DC140

Culori:

Amortizor ASSA ABLOY DC140 cu tehnologia pinion &
cremaliera, in conformitate cu EN 1154
∙ F orţă fixă reconfigurabilă, EN 2/3/4, pentru uşi cu lăţime
până la 1100 mm
∙V
 iteza de închidere, viteza de apropiere şi funcţia
backcheck reglabile
∙C
 orespunzător pentru uşi rezistente la foc şi etanşe la fum
∙ Marcaj CE
∙C
 orespunzător pentru uşi cu sensul de deschidere stânga
sau dreapta

£ Argintiu EV1

Descriere

Descriere

Comanda

143

Placă montaj A161

£ Alb, similar cu
RAL9016
£ Maro, similar cu
RAL8014
£ Negru, similar cu
RAL9005

DC140 forţa EN 2/3/4, alb, similar cu RAL9016

Placă montaj braţ paralel A154, argintiu EV1

DC140 forţa EN 2/3/4, maro, similar cu RAL8014

Placă montaj braţ paralel A154, alb, similar cu
RAL9016

Placă montaj A161, silver EV1
Placă montaj A161, alb, similar cu RAL9016
Placă montaj A161, maro, similar cu RAL8014
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Placă montaj A161, negru, similar cu RAL9005

DC140 forţa EN 2/3/4, negru, similar cu RAL9005

ISO 15065-5

56,5

DC140, forţa EN 2/3 (4), argintiu EV1

Placă montaj braţ paralel A154, maro, similar cu
RAL8014
Placă montaj braţ paralel A154, negru, similar cu
RAL9005
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Comanda

