ITS 96 RF
dormakaba ITS 96 RF
dormakaba inbouwdeursluiter met vastzetglijarm ITS 96 RF
Deuren voorzien van een multifunctioneel hydraulisch gedempte deursluiter met glijarm en afnemende
openingsweerstand door hartvormige nokkenas.
De in het deurblad te integreren deursluiter maakt onzichtbare montage mogelijk in vrijwel alle deuren met
een dikte vanaf 40 mm voor EN 2-4 en vanaf 50 mm voor EN 3-6. De deursluiter is L en R bruikbaar. De
deursluiter heeft als afmetingen 42 x 32 x 277 mm voor grootte EN 2-4 en 51 x 39,5 x 291 voor grootte EN
3-6.
De sluitkracht - grootte EN 2-4 voor deurbreedte tot 1.100 mm - en grootte EN 3-6 voor deurbreedte tot
1.400 mm - is traploos instelbaar d.m.v. een stelschroef die steeds bereikbaar blijft aan de bovenkant.
De sluitsnelheid is onafhankelijk van temperatuurschommelingen en traploos regelbaar van 120 tot 7
graden.
De regelbare eindslag van 7 tot 0 graden duwt de deur in het slot.
De mechanische openingsbegrenzing in de glijarm is instelbaar tussen 80 en 120 graden en beschermt bij
normaal deurgebruik muur en deur tegen beschadiging.
Mogelijke uitvoeringen :
Afstand tussen kader- en deurdeel:
▪ tussen 8 en 12, 5 mm: ITS 96 met verkorte as
▪ tussen 12,5 en 16 mm: ITS 96 met verlengde as 4 mm
▪ tussen 16,5 en 20 mm: ITS 96 met verlengde as 8 mm
Varianten:
De deursluiter is voorzien van een glijarm met in- en uitschakelbare mechanische vastzetting instelbaar
voor een openingshoek tot 120 graden. De deur kan steeds manueel gesloten worden door de deur uit het
vastzettingspunt te trekken. De uittrekkracht van de vastzetting is regelbaar.
ITS 96, EN 2-4 voor deuren tot 100 kg
ITS 96, EN 3-6 voor deuren tot 180 kg
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