
- Breed CE-gecertificeerd programma

- Comfort en veiligheid

- Geschikt voor binnen- en buitendeuren

- Toepasbaar bij brand- en rookwerende deuren

-  Te gebruiken bij houten, stalen, aluminium en 

kunststof deuren

Ontdek alles over 
de BUVA Abloy 
deurdrangers

T 0180 69 75 00  |  buva.nl

Iedere deur heeft zijn eigen functionaliteit. Om aan alle 

wensen van gemak en regelgeving te voldoen, heeft BUVA 

een volledig geoptimaliseerd assortiment deurdrangers. 

BUVA FD-440®
Vrijloopdeurdranger



BUVA Abloy Vrijloopdeurdranger FD-440 
met schaararm of glijarm
Een vrijloopdeurdranger die de gebruiker 
onbeperkte bewegingsvrijheid biedt. Via de 
speciale vrijlooparm kan de deur, na eenmalig 
openen (in een minimale openingshoek van 70 
graden), door het elektro-hydraulisch mechanisme 
de rest van de tijd ‘weerstandsloos’ bediend 
worden. Deze functie is speciaal ontwikkeld voor 
dagelijkse gebruiksdeuren in zorginstellingen, 
toegangsdeuren in atriums van wooncomplexen en 
dergelijke. Ook ideaal om te worden toegepast bij 
woningentreedeuren in een appartementsgebouw, 
waar zelfsluitendheid een eis is.

De vrijloopdranger kan gekoppeld worden aan een 
brandmeldinstallatie of aan de rookmelder(s) in de 
woning.

Toepassingen
Voor enkel draaiende deuren (brandwerend) klasse 
3 - 6 volgen EN 1154 met een maximum 

Kenmerken
•  Elektrohydraulische deurdranger (o.b.v. DC-240)
•  Compleet met geïntegreerde, niet zichtbare 

montageplaat, geschikt voor brand- en 
rookwerende deuren

•  Kan worden gebruikt voor links- en 
rechtsdraaiende deuren

•  Met zilverkleurige stalen afdekkap
•  Stroomaansluiting verdekt achter de afdekkap of 

door middel van de FD-140
•  Bedrijfsspanning 24 V DC , ± 15 %
•  Stroomverbruik: max. 90 mA
•  Armsysteem 14 mm in hoogte verstelbaar
•  Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping 

instelbaar via ventielen aan voorzijde
• Geen hinder van temperatuurschommelingen 

dankzij de thermodynamische ventielen
•  Variabel instelbare sluitkracht
•  Openingshoek tot 180°
•  Gecertificeerd volgens EN 1155
•  CE-gecertificeerd No. 0432-CPD-0124. No. DOP 

1013

deurbreedte van 1.400 mm en een maximaal 
deurgewicht van 120 kg bij toepassing met 
schaararm (type DCL-690). 

Klasse 3 - 4 volgens EN 1154 maximum 
deurbreedte van 1.100 mm en een maximaal 
deurgewicht van 80 kg bij toepassing met een 
glijarm (type FD-495).

De vrijloopfunctie wordt opgeheven bij alarm 
(indien aangesloten op een rookmelder of 
brandmeldinstallatie) of stroomuitval. De 
deur wordt nu gesloten door middel van de 
veerspanning.
De vrijloop deurdrangers kunnen worden geleverd 
met een schaararm (DCL-690) of glijarm (FD-495).
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Sluitsnelheid (C)
Snelheid van de deurvleugel bij het 
sluiten.

Eindslag (L)
Snelheid van de sluitende
deurvleugel bij openings hoeken 
tussen 0° en 15° tot deze de gesloten 
positie bereikt.

Openingsdemping (B)
De openingsbeweging wordt
hydraulisch vertraagd vanaf een 
openingshoek van ca. 75°.

• Geschikt voor binnen- en buitendeuren tot een maximum deurgewicht 
tot 120 kg en maximum deurbreedte van 1.400 mm

• Geschikt voor brand- en rookwerende deuren
• Voorzien van CE-keurmerk
• Instelbare sluitkracht volgens EN 1154
• Toepasbaar in een groot temperatuurbereik 

(-15 tot +40 graden Celcius)
• Eenvoudige montage, afstelling en weinig tot geen onderhoud
• Grote gebruiksvriendelijkheid

Algemene kenmerken
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Montagemogelijkheden FD-440 (uitvoering met schaararm)

Maximale openingshoek 180°
Bij kozijnmontage is geen FD-140 aansluitunit benodigd. Directe 
kabelinvoer in drangerhuis.

Maximale openingshoek 180°
FD-140 = Aansluitunit incl. kabel

max. 15 mm

DCL-690
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Gat ø 8 mm
t.b.v. 24 V aansluiting

DCL-690

1 Deurbladmontage scharnierzijde 4 Kozijnmontage niet-scharnierzijde

Let op de positie van het drangerhuis! Let op de positie van het drangerhuis!
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Montagemogelijkheden FD-440 (uitvoering met glijarm)

Maximale openingshoek 150°
Bij kozijnmontage is geen FD-140 aansluitunit benodigd. Directe 
kabelinvoer in drangerhuis.

Maximale openingshoek 160°
FD-140 = Aansluitunit incl. kabel

max. 15 mm
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t.b.v. 24 V aansluiting

1 Deurbladmontage scharnierzijde 2 Kozijnmontage scharnierzijde

Let op de positie van het drangerhuis! Let op de positie van het drangerhuis!
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Montagemogelijkheden FD-440 (uitvoering met glijarm)

Maximale openingshoek 120°
Bij kozijnmontage is geen FD-140 aansluitunit benodigd. Directe 
kabelinvoer in drangerhuis.

max. 60 mm
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4 Kozijnmontage niet-scharnierzijde

Let op de positie van het drangerhuis!
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Diverse instelmogelijkheden

Voorspanning armen

i.c.m. FD-440

(D
C

L-
69

0)

24V DC±15%

I=90mA min.~70°

max.~170°

X=44°...55°

(FD-495)

24V DC±15%

I=90mA min.~70°

max.~170°

Bij schaararm Bij glijarm
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Instellingen

EN  3 4 5 6
FD440  2 4 7 10

min. EN3 

EN  3 4
FD440  9 17

min. EN3 

Meest logische volgorde van 
afstellen is:
1. C = Sluitsnelheid
2. L = Eindslag
3. B = Openingsdemping (BC)

Bij schaararm

Bij glijarm

8



Extra uitleg t.b.v. kozijnmontage scharnierzijde
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! !

63Dit detail laat een verlijmde lat op de bovendorpel zien, waardoor er 
voldoende hoogte gecreëerd wordt. Een rekwerk of dubbele bovendorpel 
zijn mogelijke oplossingen, maar niet noodzakelijk.

Let op! Er moet voldoende ruimte zijn indien het drangerhuis 
op de deur wordt geplaatst.
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• Bespreek de stroomaansluiting van de vrijloopdrangers in een vroeg stadium 
met de E-installateur.

• Houd er alvast rekening mee dat er een 24 volt gestabiliseerde voeding 
aanwezig is.

• Let op: Altijd de meegeleverde montageplaat van de FD-440 gebruiken!
• Houdt de juiste voorspanning voor de schaararm/glijarm aan. Zie pagina 

‘instelmogelijkheden’.
• Let op: Bij kozijnmontage-scharnierzijde (montage positie 2) moet de glijarm 

van voorspanning worden voorzien (in een hoek van 45 - 55°) waarbij de 
glijarm naar buiten toe wijst (de woning uit). Het is aan te raden om op de 
volgende wijze de voorspanning in te regelen:

• De montageplaat van de FD-440 monteren. Het drangerhuis zelf nog niet 
monteren.

• �De glijarm met voorspanning instellen in een hoek van 45 - 55° (het 
drangerhuis is nog niet gemonteerd).

• �Alle ventielen van de vrijloopdranger dicht draaien.
• �Vervolgens de glijarm naar ‘binnen’ trekken, zodat de hoek minimaal 0° 

is, of de woning in wijst. Doordat de ventielen zijn dichtgedraaid, zal de 
glijarm niet terugspringen naar de 45 - 55° positie.

• �Het drangerhuis incl. glijarm kan nu normaal worden gemonteerd, 
zonder dat de arm daarbij tegen het kozijn aan drukt.

Aandachtspunten
•  De “vrijloop-meenemer” van schaararm type DCL-690 of glijarm type FD-

495 moet in de juiste positie staan.
• Om de vrijloop van de dranger in werking te stellen (weerstandsloze 

bediening) moet de deur eenmalig worden geopend in een minimale 
openingshoek van 70°. 

• Bij kozijnmontage-scharnierzijde (montage positie 2): Let op de afwijkende 
positie van het drangerhuis. Het cilindervormige deel moet richting de slot 
zijde wijzen. Zie ook de tekeningen op de pagina’s ‘montagemogelijkheden’. 
Bij de overige montage posities moet het cilindervormige deel van het 
drangerhuis naar de scharnierzijde wijzen.
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