Deuropvangers Justor

®

Justor deuropvangers voor een geruisloze sluiting
De Justor deuropvangers hebben als basisfunctionaliteit het opvangen van een deur bij de laatste 10° van
sluiting om deze vervolgens geruisloos dicht te trekken volgens een ingestelde of vaste sluitsnelheid. Een volledige sluiting is gegarandeerd en de deur wordt goed dichtgehouden. Het plotseling dichtslaan of openwaaien van de deur is hierdoor niet meer mogelijk. Dit komt niet alleen de levensduur van de deur en sluitingen
ten goede, maar zorgt ook voor rust in de omgeving waar de opvanger is geplaatst.
Het doel van een deuropvanger
Deuropvangers worden ingezet bij:
ff Ruimtes waar rust en concentratie een vereiste zijn;
Bijvoorbeeld kantoortuinen of ziekenhuizen.
ff Deuren die dicht gehouden moeten worden ten be-		
hoeve van klimaatbeheersing;
Bijvoorbeeld in slachthuizen of koelcellen.
Overwegingen bij uw keuze
De volgende punten zijn van belang bij het kiezen van uw
deurdranger.
ff Deurbreedte en gewicht;
De sluitkracht van de deuropvanger moet voldoende
zijn om de deur volledig te kunnen sluiten.
ff Opdekdeur, terugliggende en gelijkliggende deur
Standaard wordt een haak meegeleverd voor gelijkliggende en opdekdeuren tot 12 mm.
Losse accessoires zijn leverbaar voor een teruglig-		
gende deur en opdekdeuren van meer dan 12 mm. 		
Ook is er een oplossing voor smalle kozijnen.
ff Buiten- of binnentoepassing;
Weersfactoren als wind en regen beinvloeden de 		
werking van een deuropvanger. Voor deze toepassing
wordt een RVS deuropvanger met instelbare sluit-		
kracht geadviseerd.
ff Scholen en gevangenissen;
Gebouwen waar vandalisme en misbruik aan de 		
orde van de dag zijn. Voor deze toepassing wordt een
deuropvanger met instelbare sluitkracht geadviseerd.
ff Horecagelegenheden, slachthuizen en ziekenhuizen
Bij gebouwen waar hygiëne een belangrijke rol speelt
wordt geadviseerd om een RVS deuropvanger te
gebruiken. Geen roestvorming en vuil en stof wordt 		
afgestoten door RVS.
ff Rook & tochtstrips;
Het gebruik van sluitstrips op buitendeuren komt vaak
voor. Omdat de deuropvanger de weerstand die de 		
strips bieden aan moet kunnen is het belangrijk om te
weten welke strips gebruikt worden en of deze mogelijk
vervangen moeten worden voor de toepassing van de
deuropvanger.

INSTELBARE SLUITSNELHEID
De Justor deuropvangers zijn verkrijgbaar
met een instelbare of vaste sluitsnelheid.
Gecombineerd met de juiste zwaarte van
de deuropvanger wordt een deur volledig
gesloten. De volgende deurbreedtes en
-gewichten zijn hierbij van toepassing:
Labelcode

Deurbreedte

Deurgewicht

DRV 1 (V)

85 mm

40 kg

DRV 2 (V)

110 mm

80 kg

DRV 3 (V)

125 mm

100 kg

