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ASSA ABLOY DC120
 ∙ Deurdranger met tandradheugel en schaararm
 ∙ Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 2/3 (4)
 ∙ Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
 ∙ Voor deuren van maximum 950 mm (1100 mm) 

breedte

Kenmerken DC120
 ∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren
 ∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instel-

baar d.m.v. regelventielen
 ∙ Thermodynamische ventielen voor een consistente 

werking
 ∙ Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing
 ∙ Openingshoek tot 180° (105°)
 ∙ Kleur: zilver (EV1)

Architecten, adviseurs en voor-
schrijvers van bestekboeken

- instapmodel met schaararm 
- compact

Aannemers en installateurs - snelle en eenvoudige montage
- snel en eenvoudig instelbaar 
- geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

Handel - economisch model voor standaarddeuren
- deurdranger en bijhorende schaararm in één verpakking

Gebruiker - nagenoeg geen hinder van temperatuurschommelingen dankzij de thermodynamische ventielen
- openingsdemping om deuren en muren te beschermen

Hier ziet u de product-
specifieke voordelen 
van de diverse modellen 
deurdrangers in relatie 
tot uw specifieke wensen.

Alle voordelen op een rijtje
Klantensegment Voordelen

DC120

Basis schaararm deurdranger tot 1100 mm deurbreedte
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

Dangerous substances: None
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Sluitkracht instelbaar volgens plaatsing EN 2/3 (4)

Maximale deurbreedte 950 mm (1100 mm)

Rook- en brandwerende deuren ja

Draairichting deur links / rechts

Sluitsnelheid Variabel tussen 180°-15°

Eindslag Variabel tussen 15°-0°

Openingsdemping Variabel boven 75°

Gewicht 1,6 kg

Hoogte 52 mm

Diepte 47 mm

Lengte 220 mm

Gecertificeerd volgens EN 1154

CE-gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden ja

Technische specificaties

Schematische weergave 
met afmetingen
Schema toont DIN links-
draaiende deur

Positie bij kracht EN 2 Positie bij kracht EN 3 Positie bij kracht EN 4

Specificaties DC120 Kleuren:
ASSA ABLOY deurdranger DC120 met tandradheugel 
technologie is EN 1154 gecertificeerd
 ∙ Sluitkracht EN 2/3 (4) instelbaar volgens plaatsing, 

voor deuren met een breedte tot 950 mm (1100 
mm) 

 ∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping instel-
baar door middel van regelventielen

 ∙ Geschikt voor rook- en brandwerende deuren
 ∙ CE-gecertificeerd
 ∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren

£ Zilver EV1

Beschrijving Artikelcode

Hoofdproduct

DC120 deurdranger EN 2/3/4, zilver EV1 DC120------EV1-

 Armen

L141 schaararm met vastzetting, zilver EV1 DCL141-----EV1-

Accessoires - Armen

A154 hoekplaat parallel montage, zilver EV1 DCA154-----EV1-

DC120

Technische specificaties

   (387)

60
,5

97
,5

307

180°

195

96 202

45

59
180°

96 202

195 45

43
105°

176 202

275 45

43

Deurdranger wordt met 
schaararm geleverd. 


