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30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN
30.80 HANG- EN SLUITWERK
30.80.35-a DRANGER

0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)
Fabrikaat: BUVA.
Type: DC-240 BC (zonder arm)
Uitvoering:
- standaard openingsdemping met traploos instelbare starthoek.
- afzonderlijk en traploos instelbare sluitsnelheid en eindslag.
- zilverkleurige kunststof afdekkap.
OPTIE: roestvaststalen afdekkap type DC-601 (rvs-mat).
Losse arm:
\ schaararm type DC-190 \
\ glijarm type DC-193 met zichtbare bevestiging \
\ glijarm type DC-194 met afdekkap \
Montage:
\ normaalmontage scharnierzijde (1) \
\ kopmontage scharnierzijde (2) \
\ normaalmontage niet-scharnierzijde (3) \
\ kopmontage niet-scharnierzijde (4) \
OPMERKING:
- schaararm alleen toepasbaar voor montagemogelijkheid 1 en 4.
- hoekconsole DC-104 toepassen bij montagemogelijkheid 3.
Zwaarte (traploos instelbaar): volgens NEN-EN 1154:
- uitgevoerd met schaararm 2-6.
  (max. deurgewicht 120 kg, max. deurbreedte 1400 mm)
- uitgevoerd met glijarm 1-4.
  (max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1100 mm)
Maximale deuropeningshoek 180 graden.
Afmetingen afdekkap (mm): 306 x 69 x 63 (lxhxd).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
OPTIE:
- vastzetelement type DC-152, verstelbaar in de rail te monteren.
  (niet toegestaan bij brand- en rookwerende deuren)
- railstop met veer type DC-153, maximale dempingshoek 110 graden.

30.80.35-b DRANGER
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)

Fabrikaat: BUVA.
Type: DC-240 DC (zonder arm)
Uitvoering:
- traploos instelbare sluitvertraging.
- afzonderlijk en traploos instelbare sluitsnelheid en eindslag.
- zilverkleurige kunststof afdekkap.
OPTIE: roestvaststalen afdekkap type 601 (rvs-mat).
Losse arm:
\ schaararm type DC-190 \
\ glijarm type DC-193 met zichtbare bevestiging \
\ glijarm type DC-194 met afdekkap \
Montage:
\ normaalmontage scharnierzijde (1) \
\ kopmontage scharnierzijde (2) \
\ normaalmontage niet-scharnierzijde (3) \
\ kopmontage niet-scharnierzijde (4) \
OPMERKING:
- schaararm alleen toepasbaar voor montagemogelijkheid 1 en 4.
- hoekconsole DC-104 toepassen bij montagemogelijkheid 3.
Zwaarte (traploos instelbaar): volgens NEN-EN 1154:
- uitgevoerd met schaararm 2-6.
  (max. deurgewicht 120 kg, max. deurbreedte 1400 mm)
- uitgevoerd met glijarm 1-4.
  (max. deurgewicht 80 kg, max. deurbreedte 1100 mm)
Maximale deuropeningshoek 180 graden.
Afmetingen afdekkap (mm): 306 x 69 x 63 (lxhxd).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
OPTIE:
- vastzetelement type DC-152, verstelbaar in de rail te monteren.
  (niet toegestaan bij brand- en rookwerende deuren)
- railstop met veer type DC-153, maximale dempingshoek 110 graden.

30.80.35-c DRANGER
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)

Fabrikaat: BUVA.
Type: DC-250 BC (zonder arm)
Uitvoering:
- standaard openingsdemping met traploos instelbare starthoek.
- afzonderlijk en traploos instelbare sluitsnelheid en eindslag.
- zilverkleurige kunststof afdekkap.
OPTIE: roestvaststalen afdekkap type 601 (rvs-mat).
Losse arm:
\ glijarm type DC-193 met zichtbare bevestiging \
\ glijarm type DC-194 met afdekkap \
Montage:
\ normaalmontage scharnierzijde (1) \
\ kopmontage scharnierzijde (2) \
\ normaalmontage niet-scharnierzijde (3) \
\ kopmontage niet-scharnierzijde (4) \
OPMERKING:
- hoekconsole DC-104 toepassen bij montagemogelijkheid 3.
Zwaarte (traploos instelbaar): volgens NEN-EN 1154: 1-6
Maximaal deurgewicht (kg): 120.
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Maximale deurbreedte (mm): 1400.
Maximale deuropeningshoek: 170 graden.
Afmetingen afdekkap (mm): 306 x 69 x 63 (lxhxd).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
OPTIE:
- vastzetelement type DC-152, verstelbaar in de rail te monteren.
  (niet toegestaan bij brand- en rookwerende deuren)
- railstop met veer type DC-153, maximale dempingshoek 110 graden.

30.80.35-d DRANGER
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)

Fabrikaat: BUVA.
Type: DC-330 (zonder arm)
Uitvoering:
- afzonderlijk en traploos instelbare sluitsnelheid en eindslag.
- zilverkleurige kunststof afdekkap.
Losse arm:
\ schaararm type DC-190 \
\ glijarm type DC-193 met zichtbare bevestiging \
\ glijarm type DC-194 met afdekkap \
Montage:
\ normaalmontage scharnierzijde (1) \
\ kopmontage scharnierzijde (2) \
\ normaalmontage niet-scharnierzijde (3) \
\ kopmontage niet-scharnierzijde (4) \
OPMERKING:
- hoekconsole DC-104 toepassen bij montagemogelijkheid 3.
Zwaarte (traploos instelbaar): volgens NEN-EN 1154: 1-4.
Maximaal deurgewicht (kg): 80.
Maximale deurbreedte (mm): 1100.
Maximale deuropeningshoek: 170 graden.
Afmetingen afdekkap (mm): 280 x 65 x 63 (lxhxd).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
OPTIE:
- vastzetelement type DC-152, verstelbaar in de rail te monteren.
  (niet toegestaan bij brand- en rookwerende deuren)
- railstop met veer type DC-153, maximale dempingshoek 110 graden.

30.80.35-e DRANGER
0. DEURDRANGER (NEN-EN 1154+C06)

Fabrikaat: BUVA.
Type: DC-335 DC (zonder arm)
Uitvoering:
- standaard openingsdemping en sluitvertraging.
- afzonderlijk en traploos instelbare sluitsnelheid en eindslag.
- zilverkleurige kunststof afdekkap.
Losse arm:
\ glijarm type DC-193 met zichtbare bevestiging \
\ glijarm type DC-194 met afdekkap \
Montage:
\ normaalmontage scharnierzijde (1) \
\ kopmontage scharnierzijde (2) \
\ normaalmontage niet-scharnierzijde (3) \
\ kopmontage niet-scharnierzijde (4) \
OPMERKING:
- schaararm alleen toepasbaar voor montagemogelijkheid 1 en 4.
- hoekconsole DC-104 toepassen bij montagemogelijkheid 3.
Zwaarte (traploos instelbaar): volgens NEN-EN 1154:
- uitgevoerd met schaararm 3-5.
  (max. deurgewicht 100 kg, max. deurbreedte 1250 mm)
- uitgevoerd met glijarm 1-3.
  (max. deurgewicht 60 kg, max. deurbreedte 950 mm)
Maximale deuropeningshoek: 180 graden.
Afmetingen afdekkap (mm): 280 x 65 x 63 (lxhxd).
Toebehoren:
- bevestigingsmiddelen: inclusief.
OPTIE:
- vastzetelement type DC-152, verstelbaar in de rail te monteren.
  (niet toegestaan bij brand- en rookwerende deuren)
- railstop met veer type DC-153, maximale dempingshoek 110 graden.


