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2. BENODIGDHEDEN
- Kruiskop schroevendraaier
-  Inbussleutel 4mm (meegeleverd)
- Inbussleutel 5mm (meegeleverd)
- Gereedschap voor instellen eindslag (meegeleverd)
- Steek/ringsleutel 10 

3. INHOUD VERPAKKING
- Deurdranger type 6121AB
-  Schaararm + U montagesteun + platte montagesteun (parallel montage)
- RVS afdekkap
- Zwarte koppeling (schelp)
-  Teflon lagers en bus inclusief bevestigingsmaterialen
- Bevestigingsmaterialen
- Inbussleutel 4mm
- Inbussleutel 5mm

4. INSTALLATIE / MONTAGE

Dit type deurdranger kan alleen worden gemonteerd aan de niet scharnierzijde van de deur. De maximale terugligging van 

de deur ten opzichte van het kozijn is 85mm.

De deurdranger moet worden gemonteerd met de kabelzijde tegen het kozijn, de kabeluitgang is altijd aan de zijde die het 

dichtst bij de scharnieren zit. 

Monteer de + op de zwarte koppeling (schelp) op de +van de zeskant as van de dranger.

Bij de montage van de schaararm, moeten deel A en C los van elkaar worden gemonteerd. Let op! Voor deze actie moet 

de deur gesloten zijn. Deel A moet op 90˚ ten op zichte van de dranger worden gemonteerd. In de zwarte koppeling 

(schelp) moet nu de vrijloopbout worden gemonteerd. Deze gaat in het eerst beschikbare gat die het dichtst bij deel A 

staat. Deel A en C kunnen in elkaar worden geschoven. Deel A moet naar de deur toe gedrukt worden totdat deel C op 90˚ 

staat ten opzichte van de deur. Nu moet de bout (deel B) vastgedraaid worden in de twee armdelen.

Sluit de 24V DC aan. De voeding moet gestabiliseerd zijn. Zet de schakelaar op stand O en test de werking van de 

deurdranger. Zet de schakelaar op stand I en controleer of de zwarte koppeling blijft staan als de deur maximaal geopend 

is geweest. Zet de schakelaar op stand O en controleer of de deur dicht valt. De snelheid van het sluiten kan aangepast 

worden middels de stelring aan de zijkant van de deurdranger. 

Monteer de deurdranger volgens tekening op pagina 3.

Deze is voor DIN rechtse deuren. Voor DIN linkse deuren moet de maatvoering worden gespiegeld.

5. AFSTELLEN

Eindslag:

Buitenste stelring (standaard uitgeschakeld).

Om in te schakelen draai de buitenste stelring een halve slag

zodat het streepje naar “LATCH MAX.” wijst.

Sluitsnelheid:

Binnenste stelring. Draai rechtsom om de sluitsnelheid te

verlagen. Draai linksom om de sluitsnelheid te verhogen. Draai de

stelschroef niet verder linksom dan de voorflank van de buitenste

stelring
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6. AFMETINGEN

35220

120 247max.70

28

367

35

ELEKTRO HYDRAULISCHE DEURDRANGER




