
Toepassing:

De BR1408VR/01 heeft de volgende voordelen:

www.brondool.nl

BR1408VR/01

| Deurdrangers

Type deurdranger | Vrijloopdranger 
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De Brondool vrijloopdranger is speciaal ontwikkeld om een 
deur bij brand- of rookontwikkeling direct te laten sluiten. Dit 
kan door de elektro mechanische functie en via een brand-
meldcentrale, noodknop of andere bediening op afstand. In 
de vrijloopfunctie kan men de deur gewoon vrij openen en 
sluiten, dat gaat licht en comfortabel. Wanneer men de deur 
verder dan 70° open stuurt, kan men de vrijloopdranger in de 
vasthoud stand zetten. De deur kan dan open blijven staan. 

Door middel van de brandmeldcentrale of andere spanning-
suitval zal de deur direct sluiten om de ruimten veilig te houd-
en. Deze deurdranger is uitermate geschikt voor deuren, welke 
veelvuldig worden gebruikt en waar weinig tot geen weerstand 
in de bediening wenst.
 

• Deurdranger geeft controle over de bediening van de 
deur

• De deurdranger zorgt voor een ‘weerstandloze’  
bediening

• Deurdranger is universeel toepasbaar op links-  
of rechtsdraaiende deuren

• De montage kan op het kozijn of het deurblad
• De deurdranger kan men zeer verfijnd afstellen

• Traploos instelbaar tot sluitkracht 4
• Afzonderlijk en traploos instelbare openingsdemping
• Afdekkap wordt vast gemonteerd met 2 Torx schroeven
• De dranger kan worden voorzien van een glij-arm
• Speciale montageplaat beschikbaar
• Maximale openingshoek is 180°
• Deurdranger is EN1155 getest
• Inclusief bevestigingsmateriaal voor staal of houten 

deur

• Penitentiaire Inrichtingen / Detentie Centra

• Psychiatrische Inrichtingen

• Zorginstellingen

• Ziekenhuizen

Zeer geschikt voor montage in de volgende gebouwen/ sectoren;

• Overheidsgebouwen

• Politielocaties [cellencomplexen]

• Banken



Vereist moment in sluitrichting EN 1154 [standaard]
Deurdranger 

kasse
Moment in sluitrich- 
ting in Nm[0-4ᵒ] min

Aanbevolen maximale 
deurbreedte in mm

Gewicht van de 
deur in kg

1 9 750 20
2 13 850 40
3 18 950 60
4 26 1100 80
5 37 1250 100
6 54 1400 120
7 87 1600 160

Specificaties:

www.brondool.nl

DIN links DIN rechts
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BR1408VR/01
Type deurdranger | Vrijloopdranger 

Technische gegevens
Elektrische aansluiting 24 VDC (±15%)
Stroomverbruik 90mA
Weerstandswaarde van de spoel: 255Ω (±10%)
Traploos instelbare sluitkracht 3-4
Certificaat EN 1155 en CE merk
Alu finish RAL 9006
Maximale openingshoek 1800 (advies deurstop)
Din L en Din R Ja 
Max. afmetingen Max. deurbreedte 1100mm - max. gewicht 

van 80 kg.

Belangrijke gegevens
Voeding dient gestabiliseerd te zijn.
Afzonderlijk en traploos instelbare openings demping.
Instelbare sluitsnelheid en eindslag.
Incl. montageplaat voor bevestiging drangerhuis
Incl. Metalen afdekkap
Incl. standaard bevestigingsmateriaal voor hout en staal.

Voor meer informatie of een passend advies kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop 026 – 36 11 220
Projectondersteuning en Advies

Bestelcode Omschrijving         
85001  Deurdranger BR1408VR/01 uitvoering vrijloop t.b.v. houten deuren, metalen kap, sluitkracht 3-4 
85005  Glijrail + Arm Vrijloopdranger BR1408VR/01 + VR/02 
85006 [incl.] Montageplaat BR1408VR/01 + VR/02 
85008 [incl.] Metalen kap BR1408VR/01 + VR/02
85014  Aansluitbox [afm. 80 x 80mm] met kabel lengte 55cm voor montage vrijloopdranger op deurblad

Bestellen

Kopmontage niet scharnierzijde

Deurbladmontage scharnierzijde


