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SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE ABLOY®

– JAKOÂå I NIEZAWODNOÂå

Produkty ABLOY® o wysokim standardzie bezpieczeƒstwa sà znane 
i wysoko cenione na ca∏ym Êwiecie.

Ka˝da pozycja w naszej szerokiej gamie produktów reprezentuje
najwy˝szà jakoÊç i niezawodnoÊç.  

Samozamykacze drzwiowe ABLOY® chronià konstrukcj´ drzwi dzi´ki
kontroli czynnoÊci otwierania i zamykania drzwi.  Niezawodne
funkcjonowanie w szerokim zakresie temperatur operacyjnych gwarantuje
oszcz´dnoÊç energii oraz zwi´kszenie bezpieczeƒstwa.  

Produkcja samozamykaczy drzwiowych ABLOY® rozpocz´∏a si´ 
w latach 30. XX wieku. Obecnie w zak∏adach produkcyjnych
stosujemy najnowsze technologie. Nasze wieloletnie doÊwiadczenie 

i szeroka wiedza fachowa w po∏àczeniu z politykà Dzia∏u 
Konstrukcyjnego ukierunkowanà na klienta pozwalajà nam 
zaoferowaç szerokà gam´ rozwiàzaƒ dostosowanych do rozmaitych
warunków u˝ytkowania drzwi.  

Nasza globalna sieç biur sprzeda˝y i dystrybutorów pomo˝e Wam wybraç
w∏aÊciwy produkt, pozwalajàcy zwi´kszyç bezpieczeƒstwo i wygod´ 
w sposób odpowiedni dla stosowanego przez Was rozwiàzania. 
Funkcje, cechy i wielka ró˝norodnoÊç oferowanych przez  ABLOY®

samozamykaczy znacznie zwi´ksza komfort u˝ytkowania drzwi.  

CZAS ZAMYKANIA JAKO FUNKCJA TEMPERATURY  
Zmiany temperatury majà tylko minimalny wp∏yw 
na dzia∏anie samozamykaczy drzwiowych ABLOY®.

Samozamykacze drzwiowe ABLOY®

Standard EN1154 okreÊla nast´pujàce dane:
A  Standardowy czas zamykania wynoszàcy 5 sekund przy +20 ºC 
B   Minimalny czas zamykania wynoszàcy 3 sekundy przy +40 ºC

(tylko punkt kontrolny)  

C   Maksymalny czas zamykania wynoszàcy 25 sekund przy –15 ºC
(tylko punkt kontrolny) 

sekundy
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ABLOY® DC 210

Zastosowania: 
Drzwi wewn´trzne o maksymalnej wadze 60 kg oraz 
o maksymalnej szerokoÊci skrzyd∏a drzwi 950 mm.

W∏aÊciwoÊci:
• Si∏a zamykania klasy 3 zgodnie z EN1154
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 

(ostatniej fazy zamykania) 
• Zakres  kàta domkni´cia  mo˝e byç regulowany 
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej
• Dost´pny z ramieniem standardowym i z Êlizgowym

(patrz strona 30)  
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm) 
• Korpus z profili aluminiowych  
• Zdejmowana plastykowa obudowa, kolory – patrz strona 30
• CiÊnieniowy zawór bezpieczeƒstwa, zabezpieczajàcy przed 

niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem 
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +45 ºC do –35 ºC
• SzerokoÊç 273 mm, wysokoÊç 63 mm, g∏´bokoÊç 46,5 mm 

Zastosowania:
Drzwi wewn´trzne o maksymalnej wadze 60 kg oraz 
o maksymalnej szerokoÊci skrzyd∏a drzwi 950 mm.

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy 2 lub 3 zgodnie z EN1154
• Maksymalny kàt otwarcia 180º 
• Regulowana szybkoÊç zamykania oraz domkni´cia 

(koƒcowej fazy zamykania)
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• Korpus odlewany ciÊnieniowo z aluminium  
• SzerokoÊç 210 mm, wysokoÊç 42 mm, g∏´bokoÊç 56 mm
• Pakiet obejmuje rami´  

ABLOY® MODU¸ DC233
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ABLOY® MODU¸ DC234

Zastosowania:
Wewn´trzne i zewn´trzne drzwi o maksymalnej wadze 80 kg oraz 
o maksymalnej szerokoÊci skrzyd∏a drzwi 1100 mm. 

W∏aÊciwoÊci:
• Si∏a zamykania klasy 4 zgodnie z EN1154
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• Zakres  kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany  
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• Dost´pny z ramieniem standardowym i z Êlizgowym 

(patrz strona 30)
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm)
• Korpus z profili aluminiowych  
• Zdejmowana plastykowa obudowa, kolory – patrz strona 30
• Zabezpieczenie przed wy∏amaniem ( wiatr) [Back check (BC)]

dost´pne jako opcja 
• Regulowany kàt poczàtkowy BC  
• CiÊnieniowy zawór bezpieczeƒstwa, zabezpieczajàcy przed 

niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +45 ºC do –35 ºC 
• SzerokoÊç 273 mm, wysokoÊç 63 mm, g∏´bokoÊç 46,5 mm 

ABLOY® MODU¸ DC 235

Zastosowania:
Wewn´trzne i zewn´trzne drzwi o maksymalnej wadze 100 kg 
oraz o maksymalnej szerokoÊci skrzyd∏a drzwi 1250 mm. 

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy 3 – 5 zgodnie z EN1154
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• Zakres  kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany  
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• Dost´pny z ramieniem standardowym i z przesuwnym 

(patrz strona 30) 
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm)
• Korpus z profili aluminiowych  
• Zdejmowana plastykowa obudowa, kolory – patrz strona 30 
• Funkcja [Back check (BC)] dost´pna jako opcja 
• Regulowany kàt poczàtkowy BC  
• Opóênione zamykanie [Delayed closing (DC)] dost´pne 

jako opcja 
• CiÊnieniowy zawór bezpieczeƒstwa, zabezpieczajàcy 

przed niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +45 ºC do –35 ºC  
• SzerokoÊç 273 mm, wysokoÊç 63 mm, g∏´bokoÊç 46,5 mm 
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ABLOY® DC 240

Zastosowania:
Odpowiedni dla ci´˝kich drzwi zewn´trznych i wewn´trznych
wystawionych na dzia∏anie ciÊnienia i du˝ego obcià˝enia.
Maksymalna waga drzwi wynosi 120 kg, maksymalna szerokoÊç
skrzyd∏a drzwi 1400 mm. Przy instalacji z ramieniem 
przesuwnym maksymalna waga drzwi wynosi 80 kg, 
a maksymalna szerokoÊç skrzyd∏a drzwi 1100 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy  2 – 6 zgodnie z EN1154 

i klasy 2 – 6 w ANSI 156.4
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia
• Zakres kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany  
• Funkcja [Back check (BC)] jako standard 
• Opóênione zamykanie [Delayed closing (DC)] dost´pne 

jako opcja 
• Regulowany kàt poczàtkowy BC  
• Dwa zawory ciÊnieniowe zawory bezpieczeƒstwa, 

zabezpieczajàce przed niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
• Dost´pny z ramieniem standardowym i z Êlizgowym 

(patrz strona 30)
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej  
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm) 
• Korpus odlewany ciÊnieniowo z aluminium 
• Dost´pny ze zdejmowanà pokrywà plastykowà, stalowà lub 

ze stali nierdzewnej. Kolory – patrz strona 30.  
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +50 ºC do –35 ºC 
• SzerokoÊç 306 mm, wysokoÊç 69 mm, g∏´bokoÊç 63 mm 

Zastosowania: 
Odpowiedni dla drzwi wewn´trznych o Êrednich rozmiarach 
i wadze. Zalecana maksymalna waga drzwi 100 kg, zalecana
maksymalna szerokoÊç skrzyd∏a drzwi 1250 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy  1 – 5 zgodnie z EN1154,

oraz klasy 1 – 5 w ANSI 156.4
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• Zakres kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany  
• CiÊnieniowy zawór bezpieczeƒstwa, zabezpieczajàcy przed

niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem 
• Dost´pny z ramieniem standardowym i z Êlizgowym 

(patrz strona: 30) 
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej  
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm)
• Korpus odlewany ciÊnieniowo z aluminium  
• Dost´pny ze zdejmowanà pokrywà plastykowà, stalowà lub 

ze stali nierdzewnej. Kolory – patrz strona 30.  
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +50 ºC do –35 ºC
• SzerokoÊç 306 mm, wysokoÊç 69 mm, g∏´bokoÊç 63 mm 

ABLOY® DC241
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ABLOY® DC247

Zastosowania:
Odpowiedni dla drzwi wewn´trznych i zewn´trznych. Idealny do
stosowania na statkach i wsz´dzie tam, gdzie drzwi poddawane sà
wielkim obcià˝eniom. 

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy 6 – 7
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm) 
• Zakres kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany 
• Funkcja [Back check (BC)] jako  standard
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• Dla stosowania z ramieniem DC197  
• Korpus odlewany ciÊnieniowo z aluminium 
• Zdejmowana plastykowa obudowa, kolory – patrz strona 30 
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +50 ºC do –35 ºC 
• SzerokoÊç 306 mm, wysokoÊç 69 mm, g∏´bokoÊç 63 mm

ABLOY® DC250

ABLOY® DC270

Zastosowania:
Odpowiedni dla wszystkich drzwi wewn´trznych i zewn´trznych.  
Do stosowania z systemami zamykania drzwi po˝arowych serii
FD450. Maksymalna waga drzwi wynosi 100 kg a maksymalna 
szerokoÊç skrzyd∏a drzwi 1250 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy (klas) 1 – 5 zgodnie z EN1154
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia  
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm) 
• Funkcja [Back check (BC)] jako standard 
• Dwa zawory ciÊnieniowe zawory bezpieczeƒstwa, zabezpieczajàce

przed niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem
• Uniwersalny 
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• Dost´pny ze zdejmowanà pokrywà plastykowà, stalowà lub 

ze stali nierdzewnej. Kolory – patrz strona 30.  
• Dla stosowania z ramieniem DC193 lub DC194 
• Korpus odlewany ciÊnieniowo z aluminium wyprodukowany 

ze stopu krzemowego o wysokich parametrach
• Szeroki zakres temperatur dzia∏ania: +45 ºC do –15 ºC
• SzerokoÊç 306 mm, wysokoÊç 69 mm, g∏´bokoÊç 63 mm

Zastosowania: 
ABLOY® DC270 jest zaprojektowany specjalnie dla statków 
i bardzo ci´˝kich drzwi z ramionami Êlizgowymi DC193 i DC194.  
Stanowi po∏àczenie dwóch modeli, gdzie DC250 i DC247 sà
instalowane na tej samej p∏ycie monta˝owej i pod jednà os∏onà.  
Ma on wystarczajàcà si∏ ,́ aby zamknàç drzwi w pe∏nym zakresie, 
w ka˝dych okolicznoÊciach, gdy pochylone sà nawet o 3,5 stopnia  

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy (klas) 6 – 7 zgodnie z EN1154 
• Spe∏nia wymogi konstrukcji statków,  nawet gdy drzwi sà pochylone

o 3,5 stopnia a ich szerokoÊç wynosi 1290 mm zaÊ waga 110 kg  
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia

U˝ywanie  zaworów regulujàcych tylko z poziomu DC247  
• Zakres  kàta domkni´cia mo˝e byç regulowany 
• Funkcja[Back check (BC)] jako  standard
• Pe∏na pokrywa metalowa, kolory – patrz strona 30 
• ¸atwa regulacja wysokoÊci ramienia (maksymalnie 14 mm)
• Instalacja na skrzydle drzwi lub na oÊcie˝nicy drzwiowej 
• SzerokoÊç 332 mm, wysokoÊç 136, g∏´bokoÊç 65mm
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SAMOZAMYKACZE  POD¸OGOWE
MAB DC752 i MAB DC755

Zastosowania:
Samozamykacze pod∏ogowe do pracy pod du˝ym obcià˝eniem 
z regulowanà mocà dla drzwi do 300 kg i szerokoÊci od 850 
do 1400 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Regulowana si∏a zamykania klasy (klas) 3 – 6 zgodnie z EN1154 
• Odpowiednie dla drzwi prawo i lewostronnych lub podwójnych

(wystarczy zmiana akcesoriów)
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz zatrzaskiwania 
• Maksymalny kàt otwarcia drzwi do 180º 
• DC755 posiada funkcje przytrzymywania w otwarciu na 90º
• DC752 nie posiada funkcji przytrzymywania w otwarciu  
• Blacha stalowa jest zabezpieczona przed korozjà poprzez

cynkowanie na goràco, korpus jest farbà pokryty farbà 
akrylo-poliuretanowà, a Êruby regulujàco – ustalajàce 
sà powlekane preparatem Dacromet

• SzerokoÊç 345 mm, wysokoÊç 78 mm, g∏´bokoÊç 82 mm 

MAB AC701 jest dodatkowym pakietem zawiasów 
do samozamykaczy pod∏ogowych. Jest to prosty model
odpowiedni dla drzwi o podwójnym dzia∏aniu.  

MAB AC701

MAB AC702 jest dodatkowym pakietem zawiasów 
do samozamykaczy pod∏ogowych. 
Jest to 36 mm model kolankowy dla pojedynczych drzwi prawych
lub lewych. 

MAB AC702
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SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UKRYTY
MAB DC802

Zastosowania:
Ukryty samozamykacz do drzwi z profili aluminiowych 
o szerokoÊci do 850 mm. Do monta˝u  w drzwiach lub w oÊcie˝nicy.
Przy instalacji w drzwiach maksymalny kàt otwarcia wynosi 140º, 
a przy instalacji w oÊcie˝nicy – maksymalny kàt otwarcia wynosi
160º.  

W∏aÊciwoÊci:
• Si∏a zamykania klasy 2 zgodnie z EN1154 
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej jest 

opcjonalne 
• WysokoÊç 221 mm, szerokoÊç 35,5 mm, g∏´bokoÊç 78,5 mm 

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UKRYTY
MAB DC804

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UKRYTY
MAB DC812

Zastosowania:
Ukryty samozamykacz do drzwi z profili aluminiowych o szerokoÊci
do 1100 mm.  Do monta˝u w drzwiach lub w oÊcie˝nicy. Przy 
instalacji w drzwiach maksymalny kàt otwarcia wynosi 140o, a przy
instalacji w oÊcie˝nicy – maksymalny kàt otwarcia wynosi 160º.  

W∏aÊciwoÊci:
• Si∏a zamykania klasy 4 zgodnie z EN1154 
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkniecia 
• Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej jest 

opcjonalne 
• WysokoÊç 327 mm, szerokoÊç 35,5 mm, g∏´bokoÊç 78,5 mm 

Zastosowania:
Ukryty automat do zamykania drzwi dla drzwi drewnianych 
o szerokoÊci do 850 mm. Ukryty w drzwiach lub w oÊcie˝nicy.  
Przy instalacji w drzwiach maksymalny kàt otwarcia wynosi 140º, 
a przy instalacji w oÊcie˝nicy – maksymalny kàt otwarcia wynosi 160º. 

W∏aÊciwoÊci:
• Si∏a zamykania klasy 2 zgodnie z EN1154 
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz zatrzaskiwania 
• Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej jest opcjonalne
• WysokoÊç 221 mm, szerokoÊç 35,5 mm, g∏´bokoÊç 78,5 mm  

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY UKRYTY
MAB DC814

Zastosowania:
Samozamykacz ukryty do drzwi drewnianych o szerokÊci 
do 1100 mm. Do monta˝u  w drzwiach lub w oÊcie˝nicy.  Przy 
instalacji w drzwiach maksymalny kàt otwarcia wynosi 140º, 
a przy instalacji w oÊcie˝nicy – maksymalny kàt otwarcia wynosi 160º.

W∏aÊciwoÊci: :
• Si∏a zamykania klasy 4 zgodnie z EN1154 
• Odr´bna regulacja szybkoÊci zamykania oraz domkni´cia 
• Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej jest opcjonalne 
• WysokoÊç 327 mm. szerokoÊç 35,5 mm i g∏´bokoÊç 78,5 mm 

URZÑDZENIE PRZYTRZYMUJÑCE DZWI
W POZYCJI OTWARTEJ MAB AC852

AC852 jest urzàdzeniem przytrzymujàcym drzwi w pozycji 
otwartej do stosowania z samozamykaczami ukrytymi. 
Kàt otwarcia w przytrzymaniu jest regulowany.
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SYSTEM ZAMYKANIA DRZWI 
PO˚AROWYCH ABLOY® 

URZÑDZENIE ELEKTROHYDRAULICZNE PRZYTRZYMUJÑCE DRZWI W POZYCJI
OTWARTEJ ABLOY® FD440

URZÑDZENIE ELEKTROHYDRAULICZNE PRZYTRZYMUJÑCE DRZWI W POZYCJI
OTWARTEJ ABLOY® FD450

MECHANICZNY KOORDYNATOR DRZWI ABLOY® FD451

Zastosowania: 
Odpowiednie dla du˝ych drzwi i drzwi wewn´trznych poddanych
dzia∏aniu obcià˝eƒ i intensywnej eksploatacji, zw∏aszcza dla 
drzwi po˝arowych. Maksymalna waga drzwi (wynosi) 120 kg, 
a maksymalna szerokoÊç ich skrzyd∏a 1400 mm. Przy instalowaniu 
z ramieniem przesuwnym maksymalna waga drzwi wynosi 80 kg, 
a maksymalna szerokoÊç ich skrzyd∏a 1100 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Urzàdzenie elektrohydrauliczne przytrzymujàce drzwi w pozycji

twartej, do stosowania  w drzwiach pojedynczych  
• Oparte na samozamykaczu drzwiowym DC240 
• Dost´pne z ramionami standardowymi oraz Êlizgowymi

Zastosowania: 
Pojedyncze drzwi z maksymalnà szerokoÊcià skrzyd∏a 
do 1250 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Urzàdzenie elektromechaniczne przytrzymujàce drzwi w pozycji

otwartej do stosowania w drzwiach pojedynczych  
• Do stosowania z automatem do zamykania drzwi DC250 

Zastosowania:
Drzwi podwójne z maksymalnym otwarciem do 1250 – 2500 mm. 

W∏aÊciwoÊci:
• Mo˝e byç u˝ywane z magnesami Êciennymi 
• Do stosowania z 2 sztukami automatów do zamykania 

drzwi DC250

Akcesoria:
Dost´pne sà wsporniki dla uproszczenia instalacji. 
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ABLOY® FD452
URZÑDZENIE ELEKTROMECHANICZNE
PRZYTRZYMUJÑCE DRZWI 
W POZYCJI OTWARTEJ 

ABLOY® FD454
URZÑDZENIE ELEKTROMECHANICZNE
PRZYTRZYMUJÑCE DRZWI 
W POZYCJI OTWARTEJ 

Zastosowania:
Drzwi podwójne z maksymalnym otwarciem do 1250-2500 mm. 

W∏aÊciwoÊci:
• Dwa elektromechaniczne urzàdzenia przytrzymujàce drzwi 

w pozycji otwartej 
• Dostarczane z koordynatorem oraz ramionami  
• Do stosowania z 2 samozamykaczami drzwiowymi DC250 

Zastosowania:
Drzwi podwójne z maksymalnym otwarciem do 1250-2500 mm.  

W∏aÊciwoÊci:
• Elektromechaniczne urzàdzenia przytrzymujàce drzwi 

w pozycji otwartej do stosowania w skrzydle czynnym 
lub przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej do stosowania 
w obydwóch skrzyd∏ach z urzàdzeniem przytrzymujàcym drzwi
w pozycji otwartej w skrzydle pasywnym i koordynatorem 
w skrzydle czynnym  

• Dostarczane z koordynatorem oraz ramionami 
• Do stosowania z 2 samozamykaczami drzwiowymi DC250
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DZIA¸ANIE

Urzàdzenie elektrohydrauliczne przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej ABLOY® FD440

ABLOY® FD450 Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej dla drzwi czynnych 

Min. oko∏o 70°

Przy zastosowaniu zwyk∏ych, standardowych ramion, pierwsze 
otwarcie nast´puje tak jak, z normalnym samozamykaczem
drzwiowym. Drzwi zostajà otwarte do zamierzonej pozycji w celu
okreÊlenia kàta otwarcia przy nast´pnym otwieraniu (min. oko∏o 70º).
Kàt otwarcia mo˝e zostaç póêniej zwi´kszony poprzez szersze 
otwarcie drzwi.  Po pierwszym otwarciu funkcja swobodnego wahania
pozwala na wygodne otwieranie i zamykanie drzwi bez ˝adnego oporu.
Kiedy zasilanie zostaje wy∏àczone, tzn. kiedy wykrywacze dymu
zareagujà na dym, to drzwi zawsze si´ zamykajà, bez wzgl´du 
na po∏o˝enie. Zu˝ycie pràdu wynosi 90 mA (24VDC).

Drzwi nieczynne sà zwykle zamkni´te (1) i pozostajà otwarte tylko
wtedy, gdy ktoÊ je przytrzymuje. Kiedy zasilanie zostaje wy∏àczone,
tzn. kiedy wykrywacze dymu zareagujà na dym, to drzwi czynne
zamykajà si .́  Kàt otwarcia skrzyd∏a czynnego mo˝e byç regulowany
od 80º do 130º. Zu˝ycie mocy 1 x 60 mA.

Si∏y zamykania zgodnie z EN1154:

Z ramionami 7199 i FD499 EN 2-6

Z ramionami DC194 i FD494 EN 1-4

Urzàdzenie 
przytrzymujàce 
drzwi w pozycji 
otwartej C

zynneNieczynne
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Powy˝sze rozwiàzania mogà byç zainstalowane na zamykajàcej
si´ stronie drzwi przy pomocy ma∏ego dodatkowego zestawu
ABLOY® FD100 (patrz strona: 15). 

DZIA¸ANIE

Mechaniczny koordynator ABLOY® FD451

ABLOY® FD452 Dwa elektromechaniczne
urzàdzenia przytrzymujàce drzwi w pozycji
otwartej 

Urzàdzenie przytrzymujàce oba skrzyd∏a
drzwi w pozycji otwartej ABLOY® FD454 

Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji
otwartej ABLOY® FD454

W ciàgu dnia drzwi sà zwykle zamkni´te, a skrzyd∏o czynne jest
u˝ywane jako przejÊciowe. JeÊli oba skrzyd∏a drzwi majà zostaç
otwarte, nale˝y najpierw otworzyç skrzyd∏o czynne (1), 
a nast´pnie skrzyd∏o pasywne (2). Kiedy skrzyd∏o pasywne 
jest otwarte, koordynator przytrzymuje skrzyd∏o czynne pod 
po˝àdanym katem. Skrzyd∏o pasywne pozostaje otwarte tylko
wówczas, gdy ktoÊ je przytrzymuje, lub jeÊli zostanie u˝yty 
magnes Êcienny. Kiedy skrzyd∏o pasywne zostanie zamkni´te (3),
skrzyd∏o czynne zaczyna si´ zamykaç (4). 

Drzwi sà przytrzymywane w po∏o˝eniu otwartym przez 
urzàdzenie przytrzymujàce je pod wybranym kàtem (1). Kiedy
zasilanie jest wy∏àczone, tzn. kiedy wykrywacze dymu reagujà 
na dym, drzwi si´ zamykajà w ten sposób, ˝e najpierw ca∏kowicie
zamyka si´ skrzyd∏o pasywne (2), a nast´pnie zaczyna si´ 
zamykaç skrzyd∏o czynne (3). Kàt otwarcia skrzyd∏a czynnego
mo˝e byç regulowany od 80º do 130º. Zu˝ycie mocy 1 x 60 mA.

W ciàgu dnia oba skrzyd∏a drzwi zwykle pozostajà otwarte. 
Skrzyd∏o pasywne jest utrzymywane w po∏o˝eniu otwartym przez
urzàdzenie przytrzymujàce je pod kàtem okreÊlonym w czasie
instalowania.  Skrzyd∏o czynne jest przytrzymywane w po∏o˝eniu
otwartym przez koordynator.  Kàt otwarcia skrzyd∏a czynnego 
jest regulowany (a˝ do 150º).  Kiedy zasilanie jest wy∏àczone, 
tzn. kiedy wykrywacze dymu reagujà na dym, najpierw 
ca∏kowicie zamyka si´ skrzyd∏o pasywne (1), a nast´pnie 
zaczyna si´ zamykaç skrzyd∏o czynne (2). 
Zu˝ycie mocy 1 x 60 mA.  

Skrzyd∏a pasywne sà zwykle zamkni´te (1) i pozostajà otwarte
tylko wtedy, jeÊli ktoÊ je przytrzymuje. Kiedy zasilanie jest 
wy∏àczone, tzn. kiedy wykrywacze dymu reagujà na dym, 
drzwi czynne si´ zamykajà. Kàt przytrzymywania w po∏o˝eniu 
otwartym dla drzwi czynnych mo˝e byç regulowany 
od 80º do 130º. Zu˝ycie mocy 1 x 60 mA.

Urzàdzenie 
przytrzymujàce 
drzwi w pozycji 
otwartej 

Urzàdzenie przytrzymujàce 
drzwi w pozycji otwartej 

C
zynne

C
zynne

N
ieczynne

Nieczynne

Urzàdzenie 
przytrzymujàce 

drzwi w pozycji otwartej 

C
zynne

N
ieczynne

C
zynne

N
ieczynne
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WYMIARY

MONTA˚ SAMOZAMYKACZA NA DRZWIACH

MONTA˚ SAMOZAMYKACZA NA OÂCIE˚NICY

MONTA˚ SAMOZAMYKACZA NA OÂCIE˚NICY

Drzwi otwierane do wewnàtrz

Drzwi otwierane na zewnàtrz

ABLOY® FD440 

FD440 + FD494 / DC194 + FD140 FD440 + FD499 / 7199 + FD140

FD440 + FD499 / DC194

FD440 + FD494 / DC194 FD440 + FD499 / 7199 
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WYMIARY

Strona wewn´trzna

Strona zewn´trzna

skrzyd∏o pasywne min. 350 mm

skrzyd∏o pasywne min. 400 mm
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AKCESORIA

PRZYK¸ADY INSTALOWANIA P Y̧TY MONTA˚OWEJ

Strona otwierajàca 
DC103

Strona zamykajàca 
DC103

Strona zamykajàca 
DC105 (+DC109)

Prosta p∏yta monta˝owa ABLOY® DC103 
do drzwi pojedynczych lub podwójnych 

Kàtowa p∏yta monta˝owa ABLOY® DC105 
do drzwi pojedynczych lub podwójnych 

Kàtowa p∏yta monta˝owa ABLOY® DC109 
do drzwi podwójnych  

Zestaw dodatkowy ABLOY® FD100 
do instalowania strony zamykajàcej w drzwiach podwójnych 
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KLASYFIKACJA SAMOZAMYKACZY ABLOY®

ZGODNIE Z EUROPEJSKIM STANDARDEM EN1154  

KLASA DC210 DC233 DC234 DC235 DC240 DC241 DC247 DC250 DC270

AKCESORIA DC210 DC233 DC234 DC235 DC240 DC241 DC247 DC250 DC270

RAMIONA DC210 DC233 DC234 DC235 DC240 DC241 DC247 DC250 DC270

EN1

EN2

EN3

EN4

EN5

EN6

EN7

7190

7191

7199

DC193

DC194

DC197

BC

DC

Akcesoria Standard

WYMAGANIA DOTYCZÑCE ZAMYKAJÑCEGO 
MOMENTU OBROTOWEGO (EN1154 STANDARD)

WYMAGANIA DOTYCZÑCE ZAMYKAJÑCEGO
MOMENTU OBROTOWEGO (ANSI 156.4) 

Rozmiar automatu Zamykajàcy moment   Zalecana maks. szerokoÊç Waga skrzyd∏a drzwi
do zamykania drzwi obrotowy Nm (0-4°) min skrzyd∏a drzwi (mm) kg

EN1 9 750 20 
EN2 13 850 40
EN3 18 950 60
EN4 26 1100 80
EN5 37 1250 100
EN6 54 1400 120
EN7 87 1600 160 

Rozmiar automatu Zamykajàcy moment
do zamykania drzwi obrotowy Nm ~2° min

2 10 
3 17
4 27
5 37
6 47
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GAMA SAMOZAMYKACZY DRZWIOWYCH ABLOY® OFERUJE 
MODELE ODPOWIEDNIE DO INSTALOWANIA  
W ROZMAITYCH WARUNKACH U˚YTKOWANIA

SAMOZAMYKACZ KLASA ZASTOSOWANIE

DRZWIOWY ABLOY®

ABLOY® DC210 2 lub 3 Lekkie drzwi wewn´trzne, max. 60 kg i 950 mm. 

ABLOY® MODU¸ DC233 3 Lekkie drzwi wewn´trzne, max. 60 kg i 950 mm.

ABLOY® MODU¸ DC234 4 Drzwi wewn´trzne i zewn´trzne, max. 80 kg i 1100 mm.

ABLOY® MODU¸ DC234 (BC) 4 Drzwi zewn´trzne, max. 80 kg i 1100 mm. 

ABLOY® MODU¸ DC235  3-5 Drzwi wewn´trzne i zewn´trzne, max. 100 kg i 1250 mm,

regulowana si∏a zamykajàca.

ABLOY® MODU¸ DC235 (BC) 3-5 Ci´˝kie drzwi zewn´trzne, max. 100 kg i 1250 mm.

ABLOY® MODU¸ DC235 (DC) 3-5 Ka˝de drzwi gdzie wymagane jest opóênione zamykanie.

Si∏a zamykania mo˝e byç regulowana, max. 100 kg 

i 1250 mm. 

ABLOY® DC240 (BC lub BC i DC) 2-6 Du˝e, zewn´trzne i wewn´trzne drzwi wystawione na dzi-

a∏anie ciÊnienia i mocno eksploatowane. Regulowana si∏a

zamykajàca. Drzwi max. 120 kg i 1400 mm. Z ramieniem

przesuwnym max. 80 kg i 1100 mm. 

ABLOY® DC241  1 - 5 Drzwi wewn´trzne o Êrednich rozmiarach i wadze, 

max. 100 kg i 1250 mm. 

ABLOY® DC247 (BC) 6 - 7 Ci´˝kie drzwi zewn´trzne i wewn´trzne, max. 160 kg 

i 1600 mm, regulowana si∏a zamykajàca. 

ABLOY® DC250 (BC) 1 - 5 Drzwi wewn´trzne i zewn´trzne, zw∏aszcza do 

systemów FD450 zamykajàcych drzwi po˝arowe. 

Regulowana si∏a zamykajàca. Max.. 100 kg i 1250 mm.

ABLOY® DC270 (BC) 6 - 7 Drzwi wewn´trzne i zewn´trzne zw∏aszcza do stosowania

na statkach oraz bardzo ci´˝kie drzwi z ramionami 

przesuwnymi DC193 i DC194. Max. 160 kg i 1600 mm.

MAB DC752 i DC755 3 - 6 Samozamykacze pod∏ogowe do pracy w trudnych

warunkach z regulowanà mocà dla drzwi do 300 kg 

i o szerokoÊci od 850 do 1400 mm. 

MAB DC802 2 Ukryty samozamykacz do drzwi dla profili aluminiowych

do szerokoÊci 850 mm. 

MAB DC804 4 Ukryty samozamykacz do drzwi dla profili aluminiowych

do szerokoÊci 1100 mm.

MAB DC812 4 Ukryty samozamykacz dodrzwi, dla drzwi drewnianych

do szerokoÊci 850 mm. 

MAB DC814 4 Ukryty samozamykacz do  drzwi, dla drzwi drewnianych

do szerokoÊci 1100 mm.  
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Kompletny samozamykacz drzwiowy 
ze standardowym ramieniem, szablonem 
do wiercenia otworów oraz ze Êrubami.
ABLOY® DC210 jest dost´pny tylko 
w kolorze srebrnym. 

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY   ABLOY® DC210 ABLOY® DC210

INSTALACJA

PAKIET

WYMIARY

Strona otwierajàca Strona zamykajàca
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ABLOY® DC230 SAMOZAMYKACZE DRZWIOWE SERII 
DC230 ABLOY® MODU¸

WYMIARYREGULACJA

NASTAWIANIE REGULACJI SI Y̧ SPR¢˚YNY I REGULACJA WYSOKOÂCI RAMIENIA 

Zabezpieczenie przed 
wy∏amaniem (wiatr) 

Opóênione 
zamykanie (DC)

SzybkoÊç zamykania 
i domkni´cia

Zabezpieczenie przed wy∏amaniem (wiatr) 
czyli funkcja (BC) i opóênione 
zamykanie (DC) jako opcje.  

Poczàtkowy kàt dla funkcji BC, szybkoÊç
opóênionego zamykania i domkni´cia
mogà byç ustawione przez wybranie 
po˝àdanego po∏o˝enia ramienia 
w stosunku do trzpienia obrotowego 
z rowkami. Ka˝dy rowek oznacza 
kàt 11 stopni.  

Zamawianie:
Przy zamawianiu prosimy podaç: 
• Model i kolor samozamykacza drzwiowego np. DC235 mosiàdz 
• Liczba
• Typ i kolor ramienia, np. 7190 bia∏y 
• Typ i kolor p∏yty monta˝owej, np. 7101 srebrny 
• Uwaga: rami´ i p∏yta monta˝owa muszà byç 

zamówione oddzielnie 

WysokoÊç ramienia mo˝e byç ustawiona (max. 14 mm) 
przez przesuwanie trzpienia obrotowego z rowkami 
w kierunku pionowym. 
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Monta˝ bez p∏yty monta˝owej

Maksymalna g∏´bokoÊç ramy  P∏yta monta˝owa 7102 dla drzwi profilowych Monta˝ z p∏ytà monta˝owà 7102 
dla drzwi profilowych 

Kàtowa p∏yta monta˝owa 7103 Monta˝ z p∏ytà monta˝owà 7103

Prosta p∏yta monta˝owa 7101 Monta˝ z prostà p∏ytà monta˝owà 7101

Maksymalna g∏´bokoÊç ramy

INSTALACJA Z RAMIONAMI 7190, 7191 I 7199

INSTALACJA Z RAMIENIEM RÓWNOLEG Y̧M

Wspornik ramienia równoleg∏ego 

Strona otwierajàca Przyk∏ad monta˝u

Przyk∏ad monta˝uStrona zamykajàca

Kody dla zamawiania:

410178 aluminium 
410179 mosiàdz 
410180 bràzowy
410181 bia∏y  
410218 czarny 
410182 kolor specjalny
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Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi 
w pozycji otwartej ABLOY® DC152
– Regulowana si∏a przytrzymywania

drzwi w pozycji otwartej
– Maksymalny kàt przytrzymywania

drzwi w pozycji otwartej ~120º 

Amortyzator otwierania ABLOY® DC153
– Maksymalny kàt amortyzacji ~110º 
– Nie zast´puje mechanicznego 

odbojnika drzwiowego.
– Zaprojektowany tak, aby wyhamowaç

drzwi zanim uderzà odbojnik drzwiowy.  

Monta˝ na drzwiach Monta˝ na drzwiach 

Monta˝ na oÊcie˝nicyMonta˝ na oÊcie˝nicy

Uwaga: w przypadku instalacji na stronie 
zamykajàcej zawsze jest potrzebny 
odbojnik drzwiowy.

INSTALACJA Z RAMIENIEM ÂLIZGOWYM DC193/DC194

AKCESORIA DLA RAMION ÂLIZGOWYCH DC193/DC194

Strona otwierajàca

Przyk∏ad monta˝u

Prosta p∏yta monta˝owa ABLOY® DC103

Kàtowa p∏yta monta˝owa ABLOY® DC104

Przyk∏ad monta˝u

Strona zamykajàca
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Poczàtkowy kàt dla funkcji BC, szybkoÊç opóênionego zamykania
i domkni´cia mogà byç ustawione przez wybranie po˝àdanego
po∏o˝enia ramienia w stosunku do trzpienia obrotowego 
z rowkami.  Ka˝dy rowek oznacza kàt 11 stopni. 

Zamawianie: 
Przy zamawianiu, prosimy podaç:  
• Model i kolor samozamykacza drzwiowego np. DC240 bia∏y 
• Numer modelu i kolor ramienia i wspornika 

(Uwaga: ramie i wspornik muszà byç zamówione oddzielnie) 
• IloÊç 
• Dzia∏anie opóênionego zamykania (DC), o ile jest wymagane 

(w DC240) 

WysokoÊç ramienia mo˝e byç ustawiona (max.14 mm) 
przez poruszanie trzpienia obrotowego z rowkami 
w kierunku pionowym.

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® DC240/DC241 ABLOY® DC240/241

REGULACJAWYMIARY

Pokrywy plastykowe Pokrywy metalowe

Zabezpieczenie przed wy∏amaniem 
(wiatr) czyli funkcj  (BC) i opóênione
zamykanie (DC) wyst´pujà jako opcje.

Zabezpieczenie 
przed wy∏amaniem 

(BC) 

Opóênione 
zamykanie (DC) 

NASTAWIANIE REGULACJI SI Y̧ SPR¢˚YNY I REGULACJA WYSOKOÂCI RAMIENIA
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Max 70 rami´ 7191 

Max 100 ramiona 7190, 7199

Strona otwierajàca                 Strona zamykajàca

INSTALACJA ZE STANDARDOWYMI RAMIONAMI 7190, 7191, 7199
Strona otwierajàca Maksymalne g∏´bokoÊci ramy

Przyk∏ad monta˝u

Wsporniki

DC106

DC107

Strona zamykajàca
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Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej ABLOY® DC152
– Regulowana si∏a przytrzymywania drzwi w pozycji otwartej 
– Maksymalny kàt przytrzymywania drzwi w pozycji otwartej ~120º

Amortyzator otwierania ABLOY® DC153 
– Maksymalny kàt amortyzacji ~110º
– Nie zast´puje mechanicznego odbojnika drzwiowego.  
– Zaprojektowany tak, aby wyhamowaç drzwi zanim uderzà

odbojnik drzwiowy.

INSTALACJA Z RAMIONAMI ÂLOZGOWYMI DC193/DC194

INSTALACJA DLA RAMION ÂLOZGOWYCH DC193/DC194

Strona otwierajàca

Strona otwierajàca

Przyk∏ad monta˝u

Strona zamykajàca

Strona zamykajàca

Prosta p∏yta monta˝owa ABLOY® DC103

Kàtowa p∏yta monta˝owa ABLOY® DC104

Instalacja na drzwiach

– Maksymalny kàt otwarcia ~130º 
– Uwaga: w przypadku instalacji 

na stronie zamykajàcej zawsze jest
potrzebny odbojnik drzwiowy  

Instalacja z ramieniem równoleg∏ym 
(Tylko dla instalacji po stronie zamykajàcej) 

Instalacja na oÊcie˝nicy
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Poczàtkowy kàt dla funkcji BC, szybkoÊç opóênionego
zamykania i domkni´cia mogà byç ustawione przez
wybranie po˝àdanego po∏o˝enia ramienia w stosunku
do trzpienia obrotowego z rowkami. Ka˝dy rowek
oznacza kàt 11 stopni.  

WysokoÊç ramienia mo˝e byç ustawiona (max.14 mm)
przez poruszanie trzpienia obrotowego z rowkami 
w kierunku pionowym.  

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® DC247ABLOY® DC247

WYMIARYREGULACJA

USTAWIANIE SI Y̧ SPR¢˚YNY I WYSOKOÂCI RAMIENIA

INSTALACJA Z RAMIENIEM STANDARDOWYM DC197

Pokrywy plastykowe Pokrywy metalowe

Parametry funkcji BC  SzybkoÊç zamykania i domkni´cia

Strona otwierajàca

Strona otwierajàca

Maksymalne g∏´bokoÊci 
ramy

Wsporniki

DC106

DC107

Strona zamykajàca

Strona zamykajàca
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Maks. g∏´bokoÊç 
ramy 

Maks. g∏´bokoÊç 
ramy 

SzybkoÊç zamykania 
i domkni´cia

Kontrola 
wsteczna 

Instalacja na drzwiach Instalacja na drzwiach

Maks. g∏´bokoÊç ramy Instalacja na ramie Instalacja na ramie

Urzàdzenie przytrzymujàce drzwi 
w pozycji otwartej ABLOY® DC152
– Regulowana si∏a przytrzymywania

drzwi w pozycji otwartej 
– Maksymalny kàt przytrzymywania

drzwi w pozycji otwartej ~120º

Amortyzator otwierania ABLOY® DC153 
– Maksymalny kàt amortyzacji ~110º 
– Nie zast´puje mechanicznego odbojnika 

drzwiowego. 
– Zaprojektowany tak, aby wyhamowaç drzwi, 

zanim uderzà odbojnik drzwiowy. 

Prosta p∏yta monta˝owa ABLOY® DC103         Kàtowa p∏yta monta˝owa ABLOY® DC104 

Poczàtkowy kàt dla funkcji BC, szybkoÊç opóênionego zamykania
i domkni´cia mogà byç ustawione przez wybranie po˝àdanego
po∏o˝enia ramienia w stosunku do trzpienia obrotowego 
z rowkami. Ka˝dy rowek oznacza kàt 11 stopni.  

WysokoÊç ramienia mo˝e byç ustawiona (max.14
mm) przez poruszanie trzpienia obrotowego 
z rowkami w kierunku pionowym.

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® DC250 Z RAMIENIEM ÂLIZGOWYM

ABLOY® DC250

REGULACJAINSTALACJA

WYMIARY

USTAWIANIE SI Y̧ SPR¢˚YNY I WYSOKOÂCI RAMIENIA 

AKCESORIA DLA RAMION ÂLIZGOWYCH DC193/DC194 

Pokrywy plastykowe Pokrywy metalowe Rami´ DC194

Strona otwierajàca Strona zamykajàca

Maks. g∏´bokoÊç ramy 



27

SzybkoÊç zamykania  i domkni´ciaKontrola wsteczna 

Amortyzator otwierania ABLOY® DC153 
– Maksymalny kàt amortyzacji ~110º 
– Nie zast´puje mechanicznego odbojnika 

drzwiowego. 
– Zaprojektowany tak, aby wyhamowaç

drzwi, zanim uderzà odbojnik drzwiowy. 

Poczàtkowy kàt dla funkcji BC, szybkoÊç opóênionego zamykania
i domkni´cia mogà byç ustawione przez wybranie po˝àdanego
po∏o˝enia ramienia w stosunku do trzpienia obrotowego 
z rowkami. Ka˝dy rowek oznacza kàt 11 stopni.  

WysokoÊç ramienia mo˝e byç ustawiona (max.14
mm) przez poruszanie trzpienia obrotowego 
z rowkami w kierunku pionowym.

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® DC270 Z RAMIENIEM ÂLIZGOWYM

ABLOY® DC270

REGULACJAWYMIARY

DC103

DC104

Strona zamykajàca

USTAWIANIE SI Y̧ SPR¢˚YNY I WYSOKOÂCI RAMIENIA

INSTALACJA

AKCESORIA DLA RAMION PRZESUWNYCH DC193/DC194

Strona otwierajàcaWsporniki Strona otwierajàca

Instalacja na drzwiach

Instalacja na ramie

Instalacja na ramie
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MAB DC752 i DC755 sà odpowiednie dla drzwi prawych, lewych i o podwójnym dzia∏aniu; wystarczy zmieniç akcesoria. 

MAB DC701 MAB DC702

DC701 jest pakietem dodatkowych zawiasów dla
samozamykaczy pod∏ogowych. Jest to prosty model,
odpowiedni dla drzwi o podwójnym dzia∏aniu.  
Prostokàtny trzpieƒ obrotowy typu niemieckiego.  

DC702 jest pakietem dodatkowych zawiasów 
dla spr´˝yn pod∏ogowych. Jest to 36 mm model
boczny dla pojedynczych drzwi prawych i lewych. 
Prostokàtny trzpieƒ obrotowy typu niemieckiego.  

SAMOZAMYKACZE POD¸OGOWE 
MAB DC752, DC755, DC752/DC755

INSTALACJA

AKCESORIA

REGULACJAWYMIARY

REGULACJA SI¸Y
ZAMYKANIA 
I SZYBKOÂCI 
ZAMYKANIA

Przekr´ciç zgodnie z ruchem wskazówek zegara pokr´t∏o 
regulacji si∏y Ø 17 mm, aby zwi´kszyç si∏ .́ Przekr´ciç 
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zmniejszyç moc.  

Zawór C kontroluje szybkoÊç zamykania od 180º do 15º, 
a zawór L kontroluje koƒcowà szybkoÊç zamykania 
od 15º do 0º.  Rozpoczynajàc od pozycji zaworu
zamkni´tego, trzy pe∏ne obroty przeciwnie do ruchu
wskazówek zegara pozwalajà na osiàgni´cie pe∏nej szybkoÊci.

MAB DC752/DC755
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URZÑDZENIE PRZYTRZYMUJÑCE DRZWI 
W POZYCJI OTWARTEJ MAB DC852

Kàt przytrzymywania w pozycji otwartej 
od 80º do 110º 

SAMOZAMYKACZE  DRZWIOWE UKRYTE 
MAB DC802, DC804, DC812, DC814

WYMIARY

INSTALACJA

AKCESORIA

Instalacja na drzwiach  

Instalacja na oÊcie˝nicy

MAB DC802, DC804
DC812, DC814
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Plastykowe
pokrywy

Czarny
Bràzowy
Bia∏y
Mosi´˝ny
Srebrny

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® MODU¸ SERII DC230 

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC240/DC241  
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC247  
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC250 

Uwaga:
ABLOY® DC210 jest dost´pny tylko w kolorze srebrnym. 
˚adna pokrywa nie jest dost´pna. 

Metalowe pokrywy 

Stal nierdzewna
Jasny mosiàdz 
Jasny chrom

Nast´pujàce automaty do zamykania drzwi sà równie˝ dost´pne 
z pokrywà metalowà: 
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC240/DC241 
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC247   
SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC250  

Uwaga:
ABLOY® DC270 DC210 jest dost´pny tylko z metalowà 
pokrywà. Kolory: czarny, bràzowy, bia∏y, mosi´˝ny i srebrny. 

KOLORY SAMOZAMYKACZY DRZWIOWYCH

RAMI0NA

ABLOY® DC210 
¸àcznie z w∏asnym ramieniem. 

ABLOY® MODU¸ SERII DC230 AUTOMATY 
DO ZAMYKANIA DRZWI
Standardowe rami´ 7190 
Ramie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej 7191 
Specjalne rami´ 7199 
Rami´ Êlizgowe DC193 i DC194

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY
ABLOY® DC240/DC241  
Standardowe rami´ 7190
Ramie przytrzymujàce drzwi w pozycji otwartej 7191 
Specjalne rami´ 7199
Rami´ Êlizgowe DC193 i DC194 

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY 
ABLOY® DC247 
Specjalne rami´ DC197  

SAMOZAMYKACZ DRZWIOWY ABLOY® DC250  
Rami´ Êlizgowe DC193/DC194 

ABLOY® DC270 AUTOMAT 
DO ZAMYKANIA DRZWI
Rami´ Êlizgowe DC193/DC194

7199 Specjalne rami´

7190 Standardowe rami´
DC197 Specjalne rami´ 

7191 Ramie 
przytrzymujàce drzwi 
w pozycji otwartej  

Rami´ Êlizgowe DC194 

Rami´ przesuwne DC193

Rami´ równoleg∏e
Wspornik ramienia
równoleg∏ego dla 7190,
7191, 7199 i DC197 



31

SzybkoÊç zamykania. Zawór C. 
SzybkoÊç zamykania (Zawór C) mo˝e byç regulowana w zakresie kàta
otwarcia drzwi od 180o do 15o. Zawór C pozwala na szeroki zakres 
szybkoÊci zamykania.  

SzybkoÊci zatrzaskiwania. Zawór L. 
SzybkoÊç domkni´cia czyli ostatniej fazy zamykania (Zawór L) mo˝e byç
regulowana od 15º do 0º. W przypadku drzwi uszczelnionych, 
ich zatrzaÊni´cie wymaga u˝ycia wi´kszej si∏y?  

ZABEZPIECZENIE PRZED WY¸AMANIEM  (BC)

Hamulec wp∏ywa na ruch drzwi od 70-80º do pe∏nego otwarcia (180º) 
i chroni drzwi zapobiegajàc ich otwarciu przez wiatr (przeciàg). Ta opcja
mo˝e byç uregulowana przez wybór po˝àdanego po∏o˝enia ramienia. 
Regulacja odbywa si´ przy pomocy zaworu B. Zaleca si´ stosowaç jà 
w drzwiach zewn´trznych.  

OPÓèNIONE ZAMYKANIE (DC) 

Opóênione zamykanie zwalnia ruch drzwi od pe∏nego otwarcia (180º) 
do oko∏o 70º, po przejÊciu przez ten punkt drzwi zamykajà si´ z normalnà
szybkoÊcià. Kàt poczàtkowy mo˝e byç ustawiony przez wybór 
po˝àdanego po∏o˝enia ramienia. SzybkoÊç zamykania mo˝e byç 
uregulowana przy pomocy zaworu D. Zawór regulowany pozwala 
na regulacje szybkoÊci zamykania. Zalecane dla drzwi wewn´trznych.  

REGULOWANA SI¸A ZAMYKANIA

Samozamykacze drzwiowe ABLOY® DC235, DC240/DC241, DC247,
DC250 i DC270 sà wyposa˝one w spr´˝yny z regulowanà mocà, 
co umo˝liwia regulacj´ wst´pnà spr´˝yny. Dzi´ki regulowanej mocy
spr´˝yny ten sam samozamykacz drzwiowy mo˝e byç u˝yty 
w ró˝nych warunkach.  

DZIA¸ANIE SAMOZAMYKACZY DRZWIOWYCH 

Dzia∏anie jest oparte na sterowanym hydraulicznie
mechanizmie z´batkowym. Znajdujàcy si´ wewnàtrz
samozamykacza  olej kontroluje szybkoÊç zamykania 
i domkni´cia oraz opóênienia zamykania i funkcji BC.
Regulowane zawory pozwalajà na dostosowanie 
szybkoÊci oraz opóênienia i funkcji BC.  

Podczas otwierania drzwi spr´˝yna wewnàtrz automatu
ulega ÊciÊni´ciu. Kiedy drzwi zostajà zwolnione, 
potencja∏ spr´˝yny popycha t∏ok z powrotem, 
co powoduje zamkni´cie si´ drzwi. CiÊnieniowe zawory
bezpieczeƒstwa nale˝à do wyposa˝enia standardowego
(z wyjàtkiem DC210) majàc za cel ochron´ drzwi 
przed niew∏aÊciwym u˝ytkowaniem i dla zapewnienia
niezawodnoÊci dzia∏ania w ci´˝kich warunkach.  



Spó∏ka z Grupy ASSA ABLOY. 

ASSA ABLOY Poland, ¸omianki, ul. Warszawska 76; tel. +48 (22) 751 53 54; faks +48 (22) 751 53 56; www.assaabloy.pl

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
Firma ASSA ABLOY Poland zosta∏a za∏o˝ona w 1999 roku, ale producenci wchodzàcy w sk∏ad Grupy sà znani w Polsce ju˝ od dawna. W ciàgu ostatnich dziesi´-
cioleci dostarczyliÊmy systemy zabezpieczeƒ do wielu instytucji rzàdowych, firm krajowych i mi´dzynarodowych.

Od poczàtku dzia∏alnoÊci wspó∏pracujemy z wieloma uznanymi producentami stolarki drzwiowej. Utrzymujemy kontakty z najlepszymi polskimi architektami 
i pracowniami architektonicznymi. Ta wspó∏praca zaowocowa∏a obecnoÊcià w najpi´kniejszych budynkach oddanych do u˝ytku w przeciàgu ostatniego okresu.
ASSA ABLOY Poland nale˝y do Grupy ASSA ABLOY, Êwiatowego lidera w produkcji i sprzeda˝y systemów zabezpieczeƒ zapewniajàcych zadowolenie
u˝ytkowników w zakresie bezpieczeƒstwa i wygody.




