Fișa cu datele produsului

Amortizor Boxer 3-6
DOMENII DE UTILIZARE
Uși rezistente la foc și de protecție antifum, este necesară dovada compatibilităţii cu ușa
Uși oscilante dreapta și stânga
Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm, pentru greutate a ușii de până la 180 kg
Pentru grosimi ale foii de ușă începând de la 50 mm
Montaj integrat

Corp de bază pentru amortizor integrat EN 3-6 cu
amortizarea deschiderii

DOMENII DE UTILIZARE
Uși rezistente la foc și de protecție antifum, este necesară dovada compatibilităţii cu ușa
Uși oscilante dreapta și stânga
Uși oscilante cu o lățime a canatului de până la 1400 mm, pentru greutate a ușii de până la 180 kg
Pentru grosimi ale foii de ușă începând de la 50 mm
Montaj integrat
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Amortizor Boxer 3-6

CARACTERISTICI
Toate funcțiile se pot regla în stare montată
Forță de închidere reglabilă fără trepte de la partea superioară
Forță de închidere reglabilă fără trepte de la partea superioară
Forță de capăt reglabilă de sus prin intermediul valvei
Amortizarea deschiderii reglabilă de sus prin intermediul valvei
Amortizor de ușă utilizabil pentru uși cu opritor pe partea dreaptă și stângă
Prelungirile axului disponibile până la 8 mm
Efort redus la montaj, datorită numărului redus de piese și reglării rapide

DATE TEHNICE
Nume comercial

Amortizor Boxer 3-6

Lățime canat (max.)

1400 mm

Greutate canat (max.)

180 kg

Unghi de deschidere (max.)

120 °

Variantă de execuție identică DIN-L și DIN-R

FALSE

Aprobări

Amortizor de ușă, verificat conform EN 1154

Compatibilitate uși rezistente la foc

Da

Lungime

293 mm

Lățime

40 mm

Înălțime

54 mm

Forță de închidere reglabilă

Da, continuu

Viteză de închidere reglabilă

Da

Forță de capăt reglabilă

Da, prin intermediul supapei

Amortizarea deschiderii integrată

Da, reglabilă hidraulic

Poziție de modificare a forței de închidere

Sus

Valvă de siguranță împotriva suprasolicitării

Da

VARIANTE / INFORMAȚII REFERITOARE LA COMANDĂ
Denumire

Descriere

Nr. ident.

Prelungirea
axului

Amortizor de ușă
GEZE Boxer 3-6

Mărimea EN 3-6 cu amortizarea deschiderii (fără șină de
glisare) / Lățime a canatului de până la 1400 mm, grosime a
foii de ușă de min. 50 mm

101761

4 mm

Amortizor de ușă
GEZE Boxer 3-6

Mărimea EN 3-6 cu amortizarea deschiderii (fără șină de
glisare) / Lățime a canatului de până la 1400 mm, grosime a
foii de ușă de min. 50 mm

099735

Amortizor de ușă
GEZE Boxer 3-6

Mărimea EN 3-6 cu amortizarea deschiderii (fără șină de
glisare) / Lățime a canatului de până la 1400 mm, grosime a
foii de ușă de min. 50 mm

101762
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8 mm
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Dimensiuni

Culoare

293 x 40 x
54 mm

argintiu

293 x 40 x
54 mm

argintiu

293 x 40 x
54 mm

argintiu
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