
Experience a safer and more
open world

DC500 Cam-Motion® deursluiter EN 1-4

Deursluiters
Opbouw deursluiters voor elke toepassing

Lichtlopende deursluiter met glijarm

Omschrijving
Toepassing Deursluiter met CAM-technologie en in hoogte verstelbare glijarm G195 of
standaard glijarm G193. Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 1-4. Voldoet aan de
eisen voor onstakelvrije gebouwen (DDA/CEN TR 15894). Geschikt voor rook- en
andwerende deuren. Voor enkele deuren met een eedte tot 1100 mm. Kan op vier
verschillende manieren worden gemonteerd: op scharnierzijde, op tegenscharnierzijde, op
deurblad en op omlijsting

Eigenschappen
• Geschikt voor montage met onzichtbare vlakke montageplaat, geschikt voor rook- en

brandwerende deuren
• Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
• Tot 14 in hoogte verstelbare as
• Sluitsnelheid en eindslag instelbaar d.m.v. regelventielen achter de afdekkap
• Thermodynamische ventielen voor een consistente werking
• Variabel instelbare sluitkracht
• Openingshoek tot 170⁰
• Breed toepassingsveld
• Standaard kleuren: zilver, wit (vgl. RAL 9016), bruin (vgl. RAL8014), zwart (vgl. RAL

9005)
• Andere RAL-kleuren op aanvraag verkrijgbaar

Artikelnaam Art.nr Kleur Arm Openingsdemping
(°)

Sluitsnelheid
(°)

Eindslag (°) Sluitvertraging

DC500-----DEV1- DC500-----DEV1- zilver EV1 excl. >75 170 - 10 10 - 0 nee

DC500-----D900
5

DC500-----D900
5

zwart (RAL9005) excl. >75⁰ 170 - 10 10 - 0 nee

DC500-----D901
6

DC500-----D901
6

wit (RAL9016) excl. >75⁰ 170 - 10 10 - 0 nee

DC500-----DXXX
X

DC500-----DXXX
X

Kleur naar wens (RAL
XXXX)

excl. >75⁰ 170 - 10 10 - 0 nee

The ASSA ABLOY Group is the global leader in access solutions. Every day,
we help billions of people experience a more open world.

ASSA ABLOY Opening Solutions leads the development within door
openings and products for access solutions in homes, businesses and
institutions. Our offering includes doors, door and window hardware, locks,
access control and service.
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