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DICTATORS lösningar för skjutdörrar

Skjutdörrstängare DICTAMAT 50

DICTATOR stänger skjutdörrar på ett säkert och tillförlitligt sätt,
helt utan el. Både stängningskraften och hastigheten är juster-
bar. Detta bidrar till en minskad energiförbrukning men för
även andra fördelar meg sig:
- Ingen strömförsörjning behöver installeras
- Inget kostamt underhåll krävs
- Alltid en tillförlitlig funktion, 

åven vid strömavbrott

Mekanisk timer

Den håller skjutdörren öppen en kort stund 
- utan någon ström, så att t.ex. transporter 
av sängar eller liknande kan ske genom skjut-
dörren, innan DICTAMAT 50 stänger dörren.

Fjäderbuffert 

Ytterligare en specialproduct från DICTATOR är fjäderbufferten
för manuellt manövrerade skjutdörrar. Den öppna skjutdörren
kan helt „försvinna“ in i väggen. Ett 
lätt tryck på dörrblades kant och den 
inbyggda fjäderbufferten puttar ut 
dörren en bit så att handtaget kan nås.

Dörrdämpare för skjutdörrar  

Vid lätta skjutdörrar räcker det oftast med en liten lätt
skjuts för hand för att stänga den. Vanligtvis stoppar
dörren mot dörrkarmen och studsar sedan tillbaka ut
en bit. 
DICTATORS dörrdämpare kan hjälpa till även här. 
Till exempel typ JUNIOR som på grund av sitt lilla
format kan monteras nästan osynligt.

Radialdämpare LD 50

Den steglöst justerbara LD 50 dämpar rörliga
element av alla de slag både i kombination med
olika stängningsmekanismer eller via handkraft
över obergränsade sträckor.

DICTAMAT 50

Som används på 
kryssningsfartyg 
för att öppna dörrar till promenaddäck.



DICTATORS Dörrtillslutare  DICTATORS Speciallösningar för gångjärnsdörrar

Äntligen inget mer smäl-

lande i dörrar. Alla vet att

dörrar slår igen, antingen

genom slarv eller på

grund av vind/drag eller

genom en installerad

stängningsanordning

som inte är rätt justerad.

DICTATORS dörrtillslutare

är lösningen. De fångar

försiktigt upp dörren,

stänger den helt tyst och

håller den stängd, vilket

ger en mer behaglig och

lugn miljö.

Universal Dörrtillslutare VS 2000 

Höljet och fångkroken i dörrtillslutare VS 2000
utgör en attraktiv och välformad enhet med
osynliga fästskruvar.
VS 2000 installeras på framsidan av dörren.
Den är även lämplig för tunga dörrar.

Universal Dörrtillslutare V 1600

Liksom VS 2000 sitter V 1600 fast på dörren
med hjälp av en svängbar monteringsplatta

och osynliga skruvar. För fuktiga miljöer eller
för utvändig installation finns V 1600 även i

rostfritt stål. En särskild version av V 1600 har
testats och godkänts för användning på

brandskyddsdörrar.

Universal Dörrtillslutare R 1400

Till skillnad från VS 2000 och V 1600 ska dörrtills-
lutare R 1400 installeras på baksidan av dörren.
Den kan monteras antingen upprätt eller liggande
och finns även i rostfritt stål.

Universal Dörrtillslutare JUNIOR

JUNIOR är "lillebror" till ovanstående 
dörrtillslutare. Den är gjord helt i rostfritt stål 
och på grund av sin ringa storlek passar den

speciellt på mycket lätta och små dörrar. Det finns
två versioner tillgängliga för montering antingen

på framsidan eller på baksidan av dörrbladet.

Dörrstängare DIREKT och RTS

DICTATOR erbjuder två
särskilda dörrstängare
DIREKT och RTS för ytter-
dörrar och dörrar/grindar
utan karm. Dämpningen och
stängningshastigheten är
justerbar på båda typerna.
DIREKT installeras utanpå
dörren/grinden och kan
därmed användas för monta-
ge på nästan alla dörrar. 
RTS är för osynligt 
montage och 
installeras inuti 
dörren och erbjuder 
därmed en estetiskt tilltalande 
och sabotagesäker lösning. 
Detta gör den speciellt lämpligt för
innerdörrar som måste uppfylla höga 
krav på estiskt utseende.

WAB 180 Golvfjäder

DICTATOR WAB 180 golvfjä-
der är inte en konventionell
golvfjäder. Säkert och tillför-
litligt stänger den stora och
tunga dörrar, upp till 600 kg,
som används ofta. Många års
erfarenhet av konstruerandet
av dörrstängare har resulte-

rade i en extremt
tåligt utförande
med hög lastka-
pacitet och
extraordinär
livslängd.

Detta beror delvis på det 
faktum att denna dörrstän
gare är helt fylld med olja  
till skillnad från liknande 
produkter.

Dörrbromsar

DICTATORS dörrbromsar
kontrollerar att gångjärns-
dörrar inte slår upp okon-
trollerat. Detta är alltid
en risk med ytterdörrar
som öppnas. Dörren kan
enkelt öppnas med
normal kraft eftersom
dämpningen börjar strax
innan den nått sitt öpp- 

ningsläge eller 
vid för hög 

hastighet t.ex.   
vid en vindby.

Dörrbromsen finns med
förinställd eller med kontinuerligt justerbar
dämpning och även i rostfritt stål för tuffa
miljöer.

Piccolo stängningsfjäder

DICTATORS stängningsfjäder PICCOLO är den ideala
avslutningen på DICTATORS tillslutare. Den ger en
automatisk stängning av dörren. Förutom den lilla
diskreta PICCOLO tillhandahåller DICTATOR också
stängningsfjädrar för dold installation.

Dörrhållare 

På grund av sitt solida och robusta utförande och användningen
av högklassiga icke-rostande material kan DICTATORS dörr-
hållare typ ZE motstå
tuff användning. 
Utbudet av dörrhållare
kompletteras med dörr-
stoppar av bolltyp. 


