
Vaativiin kohteisiin
DC250 LIUKUVETOLAITESULJIN

ABLOY  DC250  liukuvetolaitesuljin on kevyt avata, mutta
silti sulkeutumisvoimaltaan riittävä raskaisiinkin oviin.



DC250 LIUKUVETOLAITESULJIN

OMINAISUUDET

KÄYTTÖKOHTEET

Uuden rakenteen ansiosta ABLOY  DC250 on kevyt avata. Oven kätisyyttä tai
aukeamissuuntaa ei tarvitse erikseen määritellä, minkä vuoksi suljin on helppo
asentaa. ABLOY  DC250 voidaan asentaa joko oveen tai karmiin.

KEVYT AVATA, HELPPO ASENTAA

EN1154 STANDARIN VAATIMUKSET
Ovensulkimen

luokka
Minimi sulkeutumis-
momentti Nm (0-4°) Suositeltu max.ovileveys (mm) Suositeltu oven

max.paino (kg)

• Sulkeutumisvoima säädettävissä EN-luokka 1-5
• Vetolaitteen kiinnitys helposti säädettävissä korkeussuunnassa rungon

ja vetovarren suhteen
• Sulkeutumisen alku-ja loppunopeus säädettävissä erikseen
• Avautumisjarru (AJ) vakiona
• Vetolaitteena ABLOY® DC194 tai DC193 liukuvetolaite
• Voidaan asentaa oveen tai karmiin
• Runko alumiinivalua
• Kotelomateriaaleina muovi, metalli tai ruostumaton teräs
• Värivaihtoehdot:
      Muovikotelo:

- alumiininharmaa A (RAL9006)
- messinki M (ei RAL-sävy)
- valkoinen V (RAL9016)
Metallikotelo:
- kirkas messinki
- kirkas kromi
- ruostumaton teräs

• soveltuu käytettäväksi niin ulko- kuin sisäovissakin
• soveltuu erityisesti ABLOY® FD400-sarjan palonsulkujärjestelmiin
• oven maksimileveys 1250 mm
• oven maksimipaino 100 kg

Ruostumaton teräs

Kirkas messinki

Kirkas kromi

Valkoinen

Messinki

Alumiininharmaa



ABLOY® DC104
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ASENNUS

SÄÄTÖ

ABLOY® DC194 ja DC193 VETOLAITTEIDEN LISÄTARVIKKEET

Aukipitolaite ABLOY® DC152 Avautumisvaimennin ABLOY® DC153
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Avautumisjarru

Asennus karmiin Max. karmisyvyys

Max. karmisyvyysAsennus oveen

Asennus karmiin

Asennus oveen

Max. karmisyvyys

Max. karmisyvyys

SULKEUTUMISPUOLIAVAUTUMISPUOLI

MITAT

Muovikotelot Metallikotelot Vetolaite ABLOY® DC194

Kiinnityslevyt

Vetolaitteen korkeuden säätö

Vetolaitteen pystyetäisyyttä rungosta voidaan
säätää (max. 14 mm) liikuttamalla uritettua
kiinnitysakselia pystysuunnassa.

Sulkeutumisen loppunopeusSulkeutumisen alkunopeus

Sulkimen säädöt

ABLOY® DC106

ABLOY® DC107
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ABLOY® DC103

• max. vaimennuskulma ~110°
• ei korvaa ovipysäytintä
• suunniteltu vaimentamaan oven

avautumisvauhtia ennen oven
iskeytymistä ovipysäyttimeen

• säädettävä aukipitovoima
• max. aukipitokulma ~120°

Sulkeutumisvoiman
säätö
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OVENSULKIMEN VALINTAAN VAIKUTTAA
• Oven paino ja mitat. Liian pienivoimainen suljin ei kykene sulkemaan ovea ja liian suuri-

voimainen tekee ovesta tarpeettoman raskaan käyttää. Säädettävät sulkimet antavat mahdolli-
suuden oikean sulkeutumisvoiman säätämiseen kohteessa.

• Asennustapa
• ABLOY® -ovensulkimet voidaan asentaa joko oveen tai karmiin ja joko avautumis- tai sulkeu-

tumispuolelle.
• Vetolaitteen sopivuus valittuun asennustapaan tarkistettava.
• Sulkimien kiinnityslevyt määräytyvät asennustavan mukaan. 
• Asennukseen liittyvät asiat tulee aina tarkistaa teknisistä esitteistä.

• Käyttökohde
• Sulkeutumishidastimella ( SH ) varustettu suljin kannattaa valita oviin, joiden sulkeutumi-

sen alkua halutaan viivästyttää esim. kantamusten tai apuvälineiden käytön vuoksi.

• Vetolaitteen valinta
• Aukipitomekanismilla varustetulla vetolaitteella oven saa teljettyä tarvittaessa aukiasentoon.
• HUOM! Aukipitomekanismia ei saa käyttää palo-ovissa.
• Liukuvetolaite sulautuu esteettisesti paremmin oviympäristöön ja se on paras ratkaisu koh-

teisiin, joissa tavallista vetolaitetta ei voida käyttää esim. tilanahtauden vuoksi tai julkisissa 
tiloissa ilkivallan vuoksi.

•  Liukuvetolaitetta käytettäessä kannattaa sulkimeksi valita ABLOY® DC250 liukuvetolaitesuljin,
koska ABLOY® DC250 sulkimessa on kokonaisuudessaan käytettävissä luokkien EN1 – EN5
mukainen sulkemisvoiman säätöalue huolimatta liukuvetolaitteesta.

• Käytettäessä muita sulkimia liukuvetolaitteen kanssa tulee sulkimeksi valita kaksi EN-luok-
kaa suurempi suljin kuin oven paino tai mitat edellyttävät, koska liukuvetolaitteella varuste-
tun tavallisen sulkimen sulkemisvoima on huomattavasti pienempi kuin normaalia vetolai-
tetta käytettäessä.


