ASSA ABLOY uksesulgurid
ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

ASSA ABLOY uksesulgurid
ASSA ABLOY uksesulgurid kaitsevad tänu juhitud avamis- ja sulgemisfunktsioonile ukse konstruktsiooni. Temperatuuri kompensatsiooniga ventiilid säästavad energiat ja suurendavad
turvalisust.
ASSA ABLOY alustas uksesulgurite tootmist 1930. aastal ning on nüüdseks juhtivaks uksesulgurite tootjaks maailmas, pakkudes täiustatud tehnoloogiat ja kõrget kvaliteeti. Suure kogemustepagasi, asjatundlikkuse ning klientidele suunatud uurimis- ja teadustegevuse toel pakume laias
valikus lahendusi, mis vastavad erinevate uksekeskkondade kõrgetele nõudmistele.
Meie aitame Teil leida õiged tooted, mis suurendavad turvalisust ja kasutajasõbralikkust vastavalt Teie vajadustele. ASSA ABLOY uksesulgurite lai valik omadusi ja paigaldusvõimalusi annavad
kokku optimaalse sortimendi, mida on lihtne paigaldada ja kerge reguleerida.

Tooted
Pakume nii omadustelt kui ka koormuselt sobivaid
lahendusi enamikele uksekeskkondadele.
ASSA ABLOY pakub standardseid uksesulgureid,
liugurmehhanismil põhinevaid madalama avamistakistusega uksesulgureid ning tuletõkkeukse süsteeme nii ühe kui kahe ukselehega uksesüsteemidele. Meie valik sisaldab ukselehele või lengile või
süvistatult paigaldatavaid uksesulgureid ja tarvikuid kuni põrandasulguriteni välja.
ASSA ABLOY uksesulguritel on mitmed eelised:
• Reguleeritav varre kõrgus kuni 14 mm
lihtsustab paigaldamist.
• Uksesulguri saab paigaldada mõlemale ukse
poolele, lengile või ukselehele. Sama kehtib
ka kahe ukselehega uste koordineerimissüsteemile, mis muudab planeerimise
lihtsamaks ja vähendab laoseisu.
• Sobib kokku integreeritud peidetud paigaldusplaadiga.
• Tänu ainulaadsele reguleeritava kõrgusega
varrele saab muuta alguspunkti sellistel
funktsioonidel nagu tuulepidur, lõputõmme
ja viivitusega sulgemine.
• Tuulepidurit, sulgemiskiirust, lõputõmmet
ja viivitusega sulgemist saab lihtsasti reguleerida uksesulguri esiküljel paiknevatest
kruvidest.
• Reguleeritav sulgemisjõud.
• Kõrge korrosioonikindlus, testitud ja heaks
kiidetud EN standardite järgi.

•
•

Spetsiaalne alumiiniumsulam tagab pika
kasutusaja ja kerguse, pakkudes seega
eeliseid transportimisel ja monteerimisel.
Lai valik tarvikuid, sealhulgas spetsiaalsed
varred, liugvarred, paigaldusplaadid,
summutid ja lahtihoidmismagnetid, mis
võimaldavad paigaldada ja tagavad optimaalse funktsioneerimise enamikes uksekeskkondades.

Standardse varrega uksesulgurid
DC200 / DC300 (DA) / DC340 / DC347
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Käärmehhanismiga uksesulgurid
Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
Reguleeritav vedrujõud DC200 EN 2-4
Reguleeritav vedrujõud DC300 EN 3-6
Reguleeritav vedrujõud DC340 EN 1-4
Reguleeritav vedrujõud DC347 EN 5-7
Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus, tuulepidur ja lõputõmme
Vastab standardile EN1154
Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
Saab kasutada koos integreeritud peidetud paigaldusplaadiga
Palju erinevaid tarvikuid ja lisavarustust
Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun,
must

DC200
DC300
DC340
DC347

Liugvarrega uksesulgurid
DC500 / DC700
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Liugurmehhanismi ja juhtkanaliga uksesulgurid
annavad madala avamistakistuse. Soovitatav keskkonda, kus avamistakistus on võtmetähtsusega
Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
Reguleeritav vedrujõud DC500 EN 1-4
Reguleeritav vedrujõud DC700 EN 3-6
Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus ja
lõputõmme
Mudelil DC700 on ka tuulepiduri funktsioon
Vastab standardile EN1154
Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
Saab kasutada koos integreeritud peidetud paigaldusplaadiga
Palju erinevaid tarvikuid ja lisavarustust
Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun,
must

DC500
DC700

Vabalt liugleva funktsiooniga uksesulgur
DC640
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Elektrohüdraulilise solenoidi jaotusega uksesulgur
Vabalt liugleva funktsiooniga varre puhul puudub
avamistakistus
Ei soovitata välisustele
Varre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
Reguleeritav sulgemisjõud, sulgemiskiirus, tuulepidur ja lõputõmme
Vastab standardile EN1155
Sobivad kasutamiseks tuletõkkeustel
Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
Maksimaalne ukse laius 1400 mm
Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun,
must
Komplekti kuulub integreeritud peidetav paigaldusplaat

DC640

Süvistatud uksesulgurid
DC820 / DC840 / DC860
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Liugurmehhanismiga, süvistatud uksesulgurid
Vastab standardile EN1154
Reguleeritav vedrujõud DC820 EN 2-3
Reguleeritav vedrujõud DC840 EN 1-4
Reguleeritav vedrujõud DC860 EN 1-5
Sobib tuletõkkeustele
Saab paigaldada ukselehe või -raami sisse
Standardne värvitoon: hõbedane
Sobib nii vasaku kui parema käe uksele
Avanemisnurk kuni 120°
Kiirust ja lõputõmmet saab reguleerida ülal
paiknevate reguleerkruvidega

DC820
DC840
DC860

Koordineerimissüsteem kahepoolsetele ustele
G461-464 / G881-884
•
•
•
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Liugvarrega süsteem koos integreeritud mehaanilise uste liikumise koordinaatoriga kahepoolsetele ustele
Integreeritud mehaaniline koordinaator ühe või
kahe lahtihoidmismagnetiga, mida juhib tulekahjuimpulss
Kahepoolsetele ustele ettenähtud G461, G462 ja
G464 kombineeritakse uksesulguritega DC500
või DC700, mis paigaldatakse ukselehele hingede
poolele või sulgemise poolele
G881, G882 ja G884 sulguvad raami sisse ning
neid kombineeritakse süvistatud uksesulguritega
DC840 või DC860
Vastab standardile EN1158
Standardsed värvitoonid: hõbedane, valge, pruun,
must

G461

G881

Põrandasulgurid
DC475 / DC477
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Reguleeritava sulgemisjõuga põrandasulgur rasketele ustele
Vastab standardile EN1154
Reguleeritav vedrujõud DC475 EN 3-6
Reguleeritav vedrujõud DC477 EN 2-4
Sobib tuletõkkeustele
Lai valik tarvikuid ja lisavarustust
Kaks termodünaamilist ventiili tagavad stabiilse
jõudluse
Sulgemine 175° mõlemas liuglemise järjekorras,
hüdrauliline juhtimine alates 150°-st
Lahtihoidmisnurk 90° ja 105°, saadaval ka ilma
lahtihoidmisfunktsioonita

DC475

DC477

Ukseautomaatika ühepoolsele uksele
DA930
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Elektromehaaniline ukseautomaatika koos
liugvardaga G193 või G195
Sobib siseustele, mitte tuletõkkeustele
Lihtustele laiusega kuni 1100 mm ja kaaluga 80 kg
Vasaku ja parema käe ustele
Standardina ”Lükka & Mine” funktsioon
Avamisele eelnev sulgemistõmme valitava
funktsioonina
Avanemisnurk kuni 110°
Sisseehitatud turvafunktsioonid
Liugvarre kõrgus reguleeritav kuni 14 mm
Standardne värvitoon: hõbedane

DA930

DA960
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Elektrohüdrauliline ukseautomaatika käärvarrega
või liugvarrega
Sobib nii sise- kui välisustele, tule- ja suitsutõkkeustele
Sulgemisjõud liigendvarrel EN suurus 3-6 ja
juhtrööpal EN suurus 1-4
Vasaku ja parema käe ustele
Ukse automaatika kasutab ukse avamiseks mootorit,
sulgemisel toimib tavalise uksesulgurina.
Avamisele eelnev sulgemistõmme valitava
funktsioonina
Standardina ”Lükka & Mine” funktsioon
Kolme režiimi valikulüliti (AUTO/KÄSI/AVATUD)
Sisseehitatud turvafunktsioonid
Standardne värvitoon: hõbedane

DA960

ASSA ABLOY,
the global leader in
door opening solutions,
dedicated to satisfying
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