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Sluitvolgorderegelaars
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Sluitvolgorderegelaar SR 390

standdeur
(1e sluiting)

De dormakaba SR 390 is een zuiver mechanische
sluitvolgorderegelaar voor 2-vleugelige brand- en
rookwerende deuren.
Het wordt op het deurkozijn gemonteerd en is geschikt
voor links en rechtse deuren. De dormakaba SR 390
waarborgt de juiste volgorde van sluiten van de beide
deurvleugels.

loopdeur
(2e sluiting)

Geschiktheidsattest
De SR 390 is door MPA NRW, Dortmund, getest volgens EN 1158 en
geschikt bevonden en heeft het -kenmerk voor bouwmaterialen.
De dormakaba SR 390 is door DIBt, Berlin, getest in combinatie met
brand- en rookwerende deuren en goedgekeurd.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.

Bestektekst
Op het kozijn gemonteerde sluitvolgorderegelaar, links en rechts
bruikbaar, met geïntegreerde veerbuffer, stelschroeven voor
aanpassingen binnen de toleranties, inclusief stop en
bevestigingsmateriaal.
Uitvoeringen
☐ Verzinkt voor stalen deuren
☐ Verzinkt en zilverkleurig gelakt voor houten deuren
Fabricaat:
dormakaba

Inbouwvoorbeeld voor sluitvolgorderegelaar SR 390
In combinatie met dormakaba deurdranger (TS 83, TS 73 V) en
meenemer MK 396.
Ook in combinatie met dormakaba vloerveer BTS 80 F mogelijk.
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Inbouw sluitvolgorderegelaar SR 392

Afmeting X *

90°

standdeur
(1e sluiting)

loopdeur
(2e sluiting)
MK 396

De dormakaba SR 392 is een sluitvolgorderegelaar voor
2-vleugelige brand- en rookwerende deuren.
Het wordt gemonteerd in of onder het deurprofiel. De
dormakaba SR 392 is geschikt voor links en rechtse deuren
en kan in breedte ongelijke deurvleugels bedienen.
De juiste sluitvolgorde van de deurvleugels wordt gewaarborgd door de houdarm (loopdeur) en de vrijgaveroller
(standdeur).

* Zie montageinstructies,
diagram F en G

Geschiktheidsattest
De SR 392 is door MPA NRW, Dortmund, getest volgens EN 1158 en
geschikt bevonden en heeft het -kenmerk voor bouwmaterialen.
De dormakaba SR 392 is door DIBt, Berlin, getest in combinatie met
brand- en rookwerende deuren en goedgekeurd.

Gecertificeerd volgens ISO 9001.
Bestektekst
Inbouw sluitvolgorderegelaar, links en rechts bruikbaar, met
geïntegreerde veerbuffer, stelschroef voor aanpassing van de
houdarm en afstellen van de excentrisch gemonteerde vrijgaveroller.

MK 396

Bouwtechnisch goedgekeurd door het Deutsches Institut für
Bautechnik (DIBt), Berlijn, voor toepassing op brand
compartimenterende deuren.

SR 392

Uitvoeringen
☐ Afmeting 1 verzinkt, lengte 1050 mm
(deurvleugel breedte > 800 mm)
☐ Afmeting 2 verzinkt, lengte 650 mm
(deurvleugel breedte < 800 mm)
Fabricaat:
dormakaba
BTS 80 F

BTS 80 F

Inbouwvoorbeeld voor sluitvolgorderegelaar SR 392
In combinatie met een dormakaba BTS 80 F vloerveer en een MK 396
meenemer. Combinatie met dormakaba deurdrangers (TS 83, TS 73)
is ook mogelijk.
Voor montagevarianten en afmetingen, zie pagina 4
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Montagevoorbeelden voor de dormakaba SR 392 sluitvolgorderegelaar

Bepaling van de afmetingen van de sluitvolgorderegelaar voor verschillende deurvleugelbreedtes
Deurdikte 40 – 100 mm
Standdeurbreedte in mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Loopdeurbreedte in mm
Deurdikte 60 + 70 mm
Standdeurbreedte in mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Loopdeurbreedte in mm
Deurdikte 40 + 50 mm

Deurdikte 80, 90 – 100 mm
650

550

450

350
875

1000

1125

1200

Loopdeurbreedte in mm

1250

Standdeurbreedte in mm

Standdeurbreedte in mm

650

550

450

350
875

1000

1125

1200

1250

Loopdeurbreedte in mm

Maat 1 = lengte 1050 mm
Maat 2 = lengte 650 mm
Indien de keuze precies tussen maat 1 en 2 valt, kies dan maat 2.
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Meenemer MK 396
MK 396 meenemer voor dubbele deuren in combinatie
met dormakaba sluitvolgorderegelaars

.

Als een dubbele deur via de standdeur wordt geopend,
opent de op die vleugel gemonteerde meenemer de
loopdeur ver genoeg voor de houdarm van de
sluitvolgorderegelaar om te zorgen voor de juiste
sluitvolgorde van de deuren.

standdeur
(1e sluiting)

Afmeting 63 = deurvleugels van gelijke breedte
Voor ongelijke deurvleugels, vergelijk met afmeting ”X” in het
relevante diagram in de bedieningshandleiding.

SR 390

loopdeur
(2e sluiting)
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MK 396

standdeur
(1e sluiting)
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