
Deurdranger

Deurdranger voor draaideur

De deurdranger is een optie voor Caelum draaideuren.
Het is een mechanisch en aanpasbaar systeem. Als er 
nood is aan het openhouden van de deur in een 
bepaalde positie, dan kan u artikel 89050783 
bijbestellen (arm voor open status).

◾- Deurdranger met vooringestelde sluitkracht EN 3.
◾- Kracht instelbaar per positie.
◾- Aanpasbare sluitsnelheid
◾- Inclusief arm met openingshoek 180°
◾- Niet voor branddeuren
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DATA

Systeemcomponenten

36908010 Kit 8010 deurdranger
*89050783 Arm voor open status
36908020 Kit bovenverbinding
Bovenverbinding 
in verschillende 
breedtes

Bovenverbinding 50x20 
L=810,910,1010,1110,1310,1510,2110,2510,3000 
mm

*89050783 arm voor open status is een optie
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ACCESSOIRES VOOR CAELUM SYSTEEM

Caelum draaideuren zijn verkrijgbaar in verschillende 
breedtes en hoogtes. Verkrijgbare types zijn een enkele 
draaideur of een dubbele draaideur. Ze worden geleverd met 
een cilinderslot (enkel of dubbel) en deurkrukken of met 
plaatjes voor de bevestiging van een hangslot. Ze zijn
verkrijgbaar in hoogtes van 2.200 tot 3.800 mm en zijn 
compatibel met het UX450 en UR350 paneelsysteem.
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