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Extreem lange levensduur
Thermo constant

P+

voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteitsen woningbouwprojecten. Met visie op gecontroleerd sluiten
met optimaal bedieningsgemak

8A

P+E levert als producent en leverancier van
hoogwaardig hang- en sluitwerk en toegangscontrole-oplossingen een belangrijke bijdrage aan
de toenemende behoefte van de eindgebruiker
aan veiligheid, duurzaamheid, privacy en
esthetiek.
Onze krachten zijn gebundeld met Van Leeuwen
International, een vertrouwde naam in de markt.
Van Leeuwen International is al meer dan 40 jaar
een begrip in exclusief deurbeslag.

Amstelveen

P+E blijft uw innovatieve en oplossingsgerichte
partner in mechanisch en mechatronisch hangen sluitwerk.
P+E heeft haar huisvesting in Amstelveen waar
een verkoopkantoor, projectbureau en showroom
zijn gevestigd. Assemblage en logistiek zijn
gevestigd in Rhenen.
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In Rhenen is tevens een showroom met vele
High Tech oplossingen beschikbaar.
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Deze productrange heeft een levensduur van 40 à 50 jaar of meer en is 100% recyclebaar.
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P+E TOP-LINE® DEURDRANGERS
voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteits- en
woningbouwprojecten.

Sluitkracht per deursituatie
In tabel 1 wordt conform de Europese norm EN 1154
de sluitkracht vermeld per deurdranger klasse. Zo ook
het deurgewicht, de maximale deurbreedte en het
moment in de sluitrichting in Nm.
Met de in deze brochure beschreven P+E TOP-LINE®
DEURDRANGER(SYSTEMEN) beschikt P+E over
een assortiment deurdrangers waarmee voor elke
deursituatie een passende oplossing is te realiseren.
P+E beschikt zelfs over een uitvoering in deurdrangerklasse 7 welke ook voor maritieme doeleinden kan
worden toegepast (op aanvraag).

Tabel 1
Vereist moment in sluitrichting (EN 1154 standaard)

Deurdranger
klasse

Moment in
sluitrichting in
Nm (0-4º) min

Aanbevolen
Gewicht van
maximale deur- deurblad in kg
breedte in mm

1

9

750

20

2

13

850

40

3

18

950

60

4

26

1.100

80

5

37

1.250

100

6

54

1.400

120

7

87

1.600

160

Deurdrangers op brand- en rookwerende deuren moeten minimaal zijn
ingesteld op sluitkracht klasse 3 van de Europese Norm 1154.
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Extreem hoge instelbare sluitkracht
en geringe openingsweerstand
De in deze brochure opgenomen P+E TOP-LINE®
Heavy Duty deurdrangers typen DR 7250 en DR 7330
vormen de nieuwe generatie “nokkenas” deurdrangers met glijarm. Deze deurdrangers kenmerken
zich per deurdrangerklasse door de extreem hoge
instelbare sluitkracht en zijn geschikt voor deursituaties waar sprake is van zware deuren die intensief
worden gebruikt. Desondanks vanwege de nieuwe
unieke “nokkenas” constructie staan deze typen borg
voor een ongekend geringe openingsweerstand.
Deze unieke “nokkenas” drangers voldoen om die
reden ook aan WoonKeur.
Type DR 7250 deurdrangerklasse 2-6 en type DR 7330
deurdrangerklasse 1-4, beiden met glijarm beschikken
per klasse over veel extra reservekracht inzake winddruk en tochtsluizen. Deze “nokkenas” deurdrangers
behoren tot de top van de wereldmarkt.

Thermoconstant
Niet alleen juist en goed sluiten maar vooral ook het
constant sluiten (met dezelfde ingestelde sluitsnelheid)
is belangrijk voor het comfort. De P+E TOP-LINE®
deurdrangers typen DR 7250, DR 7240, DR 7335
en DR 7330 beschikken over een zeer groot temperatuurbereik van +45ºC tot -15ºC. Voorjaar, zomer,
herfst of winter, de sluitsnelheid blijft gelijk ongeacht
de temperatuur. Telkens de sluitsnelheid instellen is
niet meer nodig!
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Glijarmen en schaararmen in hoogte
na te stellen
De schaararmen en de glijarmen van alle P+E
TOP-LINE® deurdrangers zijn in hoogte in te stellen
van 1-14 mm. Op simpele wijze wordt hierdoor voorkomen dat de deurdranger onder spanning komt te
staan met onnodige slijtage als gevolg. Dit geeft niet
alleen een enorm montagevoordeel maar ook een
veel langere levensduur.

Alle P+E TOP-LINE® deurdrangers beschikken over een in hoogte 0-14mm
instelbare as. Montage afwijkingen kunnen direkt worden gecorrigeerd.
Hierdoor altijd soepel functionerende deurdrangers met 100% rendement.

Speciale ventielen voor soepel en
bijna geluidloos de deur sluiten
Belangrijk is dat de sluitkracht, de sluitsnelheid en de
openingsdemping instelbaar is. De P+E TOP-LINE®
deurdrangerserie is zelfs zodanig instelbaar dat de
deur vlak voor het sluiten bijna tot stilstand wordt
afgeremd. Bij de laatste centimeters wordt de deur
met gecontroleerde sluitkracht (eveneens instelbare
eindslag) op soepele wijze bijna geruisloos gesloten.

Instelbare sluitkracht
klasse 1-6, conform EN 1154

Instelbare
openingsdemping (BC)

Instelbare sluitsnelheid
en eindslag

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® BRAND- EN ROOKWERENDE DRANGERSYSTEMEN VOOR ONBEPERKTE BEWEGINGSVRIJHEID
voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteits- en
woningbouwprojecten
Elektromechanisch “openhoud”
systeem voor een enkele
brandwerende deur
Daar waar het Bouwbesluit tussen twee compartimenten met een enkele deur een brandwerende
scheiding vereist, is een geleiderail voorzien van een
elektromechanisch “openhoud” systeem de beste
oplossing.
Voor deze oplossing is beschikbaar de P+E TOP-LINE®
geleiderail DR 7250 460 700. Deze geleiderail dient
toegepast te worden in combinatie met de
P+E Heavy Duty “nokkenas” deurdranger type
DR 7250. Zodra de rookmelder of het brandalarm is
geactiveerd wordt het “openhoud” systeem eveneens
gelijktijdig geactiveerd en de deur direct gesloten.
Voor uitgebreide informatie, zie pagina 32.

P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7250 met geleiderail DR 7250 460 700.

Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting (2) van de deurdranger op de deur.
De deurdranger (op mechanische veerdruk) zorgt ervoor dat de deur zich
sluit (3) en terugkomt in een gesloten positie.

Vrijloopfunctie voor enkele deur
Als vrijloopdeurdranger in de P+E TOP-LINE® serie
is in deze brochure opgenomen type DR 7440. Dit
type deurdranger geeft gebruikers na instelling van
het elektro-hydraulisch mechanisme een onbeperkte
bewegingsvrijheid. De deur kan dan “weerstandsloos” worden geopend en gesloten. Bij stroomuitval
of zodra de rookmelder reageert op rook, wordt de
vrijloopfunctie direct opgeheven en sluit de deur.
Voor uitgebreide informatie zie pagina 38.
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P+E TOP-LINE® vrijloopdeurdranger DR 7440.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdrangers DR 7250 met geleiderail DR 7250 462 700 of DR 7250 464 700 danwel P+E TOP-LINE® deurdrangers DR 7250 met
sluitvolgorderegelaar DR 7250 461 700 zijn qua modelering identiek.

Elektromechanische “openhoud”
systemen voor dubbele
brandwerende deuren
Daar waar het Bouwbesluit tussen twee compartimenten met een dubbel deurstel een brandwerende scheiding vereist, is een geleiderail met twee
glijarmen vereist voorzien van een elektromechanisch
“openhoud” systeem. P+E beschikt voor deze situatie
over twee mogelijkheden.
A. P+E TOP-LINE® DR 7250 462 700. Dit is een
geleiderail met twee elektromechanische
“openhoud” systemen voor beide deuren.
B. P+E TOP-LINE® DR 7250 464 700. Dit is een
geleiderail met één elektromechanisch “openhoud”
systeem en sluitvolgorde regelaar.
P+E geeft hiermede de keuze alleen de actieve deur
of beide deuren open te houden. Beide geleiderails
dienen toegepast te worden In combinatie met de
P+E Heavy Duty “nokkenas” deurdrangers type
DR 7250. Zodra de rookmelder of het brandalarm
wordt geactiveerd (zie tekening 1 op pagina 6)
worden de nog openstaande deuren automatisch
gesloten. Voor uitgebreide informatie zie pagina 34.

Mechanische sluitvolgorde regelaar
voor deurstellen

Ook deze uitvoering dient te worden toegepast in
combinatie met de P+E TOP-LINE® Heavy Duty
“nokkenas” deurdranger type DR 7250. Voor uitgebreide informatie zie pagina 42.

Uniek assortiment
Alle eerder genoemde voordelen/eigenschappen
alsmede de toepasbaarheid in combinatie met de
(elektro) mechanische openhoud systemen maakt dit
P+E TOP-LINE® (Heavy Duty) deurdranger assortiment in hoge mate uniek.

Toepassingsgebied utiliteitsbouw
P+E TOP-LINE® Heavy Duty deurdranger(systemen)
zijn speciaal ontworpen voor toepassing op centrale
toegangsdeuren, gecontroleerde uitgangen, deuren
met deurstandsignalering, vluchtdeuren en brandcompartimentsdeuren. Voor de overige binnendeuren
wordt een keuze uit de overige standaard
P+E TOP-LINE® serie aanbevolen.

Toepassingsgebied woningbouw
P+E TOP-LINE® Heavy Duty deurdranger type
DR 7250 met glijarm is de beste keus voor de
centrale toegangsdeuren en openbare ruimten van
woongebouwen. Voor de overige deuren kan een
uitstekende keus worden gemaakt uit de overige
standaard P+E TOP-LINE® serie.

De P+E TOP-LINE® sluitvolgorde regelaar type
DR 7250 461 700 ingebouwd in geleiderail is een
mechanische coördinator die de actieve deur open
houdt zolang de inactieve deur open staat. De actieve
deur begint te sluiten zodra de inactieve deur bijna is
gesloten.
In combinatie met een kleefmagneet kan deze uitvoering ook worden toegepast bij brandwerende
deuren.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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Comfortabel en geruisloos
Vooral bij woongebouwen is het vereist dat de deuren
zich geruisloos sluiten. De P+E TOP-LINE® Heavy
Duty deurdranger DR 7250 en een P+E projectslot met een heveldagschoot vormen samen de allerbeste oplossing.

Heveldagschoot

Levensduur
Alle P+E TOP-LINE® Heavy Duty deurdrangers voldoen
aan de ANSI-norm voor een minimale levensduur van
2 miljoen cycli. Intern zijn de Heavy Duty uitvoeringen
getest op meer dan 11 miljoen cycli. Deze deurdrangerserie behoort tot de top van de wereldmarkt.

Verdubbeling levensduur
Indien P+E TWIN-LINE® projectscharnieren of
projectpaumelles worden toegepast conform keuzeschema als vermeld op pagina 25 van de brochure
“P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN EN
PROJECTPAUMELLES” verdubbelt u de levensduur
van zowel de deuren, het deurslot, het deurbeslag
en juist ook de deurdranger. Voor een uitgebreide
toelichting zie ook pagina 62 van deze brochure.
SC 5681 000 130 voor deurgewicht 150 kg
(2 stuks) gebruikscategorie 4.
Indien inbraakwerend SI 5681 000 130.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Praktische P+E TOP-LINE® toepassingsconcepten voorzien van een complete bestekomschrijving voor de totale deur zijn op
aanvraag beschikbaar.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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MONTAGESCHETSEN DEURDRANGER MET GLIJARM
Vier montagemogelijkheden
In de praktijk zijn er vier montagemogelijkheden.
Deze zijn:
A. Normaal montage scharnierzijde.
B. Kopmontage scharnierzijde.
C. Normaal montage niet scharnierzijde.
D. Kopmontage niet scharnierzijde.
Veel deurdrangers zijn niet voor alle mogelijkheden
geschikt. De P+E TOP-LINE® Heavy Duty uitvoeringen
met glijarm zijn voor alle montagemogelijkheden
geschikt.

A

Normaal montage scharnierzijde.

B

Kopmontage scharnierzijde.
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C

Normaal montage niet scharnierzijde.

D

Kopmontage niet scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

MONTAGESCHETSEN DEURDRANGER MET SCHAARARM
Vier montagemogelijkheden
In de praktijk zijn er vier montagemogelijkheden.
Deze zijn:
E. Normaal montage scharnierzijde.
F. Kopmontage scharnierzijde.
G. Normaal montage niet scharnierzijde.
H. Kopmontage niet scharnierzijde.
Veel deurdrangers zijn niet voor alle mogelijkheden
geschikt. De P+E TOP-LINE® Heavy Duty uitvoeringen
zijn voor alle montagemogelijkheden geschikt.

E

Normaal montage scharnierzijde.

F

Kopmontage scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

G

Normaal montage niet scharnierzijde.

H

Kopmontage niet scharnierzijde.
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TOEPASSINGSSCHEMA P+E TOP-LINE® (HEAVY DUTY)
DEURDRANGERS
P+E TOP-LINE® Deurdrangers

DR 7335

DR 7240

DR 7330

DR 7250

Open- en sluitfuncties
Zwaarte volgens EN 1154

3-5

2-6

1-4

1-6

Sluitsnelheid (instelbaar)

S

S

S

S

Eindslag (instelbaar)

S

S

S

S

Openingsdemping BC (instelbaar)

S

S

O

S

Sluitvertraging DC (instelbaar)

O

O

-

O

Sluitkracht (instelbaar)

S

S

S

S

Arm type
Schaararm DR 7240 100 700

S

S

-

-

Glijarm DR 7245 200 700

O

O

S

S

(1-3)

(1-4)

-

-

(zwaarte volgens EN 1154)
Montagemogelijkheden met schaarm
1. Normaal montage scharnierzijde
2. Kopmontage scharnierzijde

ja		

ja		

-		

-

-		

-		

-		

-

3. Normaal montage niet scharnierzijde

ja *

ja *

-		

-

4. Kopmontage niet scharnierzijde

ja		

ja		

-		

-

Montagemogelijkheden met glijarm
1. Normaal montage scharnierzijde

ja		

ja		

ja		

ja

2. Kopmontage scharnierzijde

ja		

ja		

ja		

ja

3. Normaal montage niet scharnierzijde

ja *

ja *

ja *

ja *

4. Kopmontage niet scharnierzijde

ja (*)

ja(*)

ja(*)

ja(*)

Binnendeuren

T		

T		

T		

T

Met schaararm
> maximaal deurgewicht kg
> maximale deurbreedte in mm

100

120

-

-

1.250

1.400

-

-

60

80

80

120

950

1.100

1.100

1.400

T

T

T

T

Met glijarm
> maximaal deurgewicht kg
> maximale deurbreedte in mm
Buitendeuren
Met schaararm
> maximaal deurgewicht kg
> maximale deurbreedte in mm

100

120

-

-

1.250

1.400

-

-

Met glijarm
> maximaal deurgewicht kg

60

80

80

120

950

1.100

1.100

1.400

Brand- en rookwerende deuren

T

T

T

T

Enkele deur met vrijloopfunctie

-

-

-

-

> maximale deurbreedte in mm

Enkele deur met elektromagnetische vastzetting

-

-

-

-

Dubbele deuren

T

T

T

T

Dubbele deur met mechanische vastzetting

-

-

-

-

Dubbele deur met magnetische vastzetting

-

-

-

-

S = standaard T = toepasbaar O = optioneel * = met console - = niet mogelijk. Bij stalen, aluminium of kunststof kozijnen zijn er meer mogelijkheden.
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TOEPASSINGSSCHEMA P+E TOP-LINE® (HEAVY DUTY)
GLIJARMSYSTEMEN
P+E TOP-LINE® Glijarmsystemen

DR 7440

DR 7250

DR 7250

DR 7250

DR 7250

Open- en sluitfunctie
Zwaarte volgens EN 1154

2-6

1-6

1-6

1-6

1-6

Sluitsnelheid (instelbaar)

S

S

S

S

S

Eindslag (instelbaar)

S

S

S

S

S

Openingsdemping BC (instelbaar)

S

S

S

S

S

Sluitvertraging DC (instelbaar)

-

-

-

-

-

Sluitkracht (instelbaar)

S

S

S

S

S

Arm type
Schaararm

DR 7440 100 700

Glijarm

DR 7440 200 700

(zwaarte volgens EN 1154)

DR 7250 460 700

DR 7250 461 700

DR 7250 462 700

DR 7250 464 700

-

-

-

-

ja		

-		

-		

-		

-

-		

-		

-		

-		

-

(1-4)

Montagemogelijkheden met schaarm
1. Normaal montage scharnierzijde
2. Kopmontage scharnierzijde
3. Normaal montage niet scharnierzijde

ja *

-		

-		

-		

-

4. Kopmontage niet scharnierzijde

ja		

-		

-		

-		

-

Montagemogelijkheden met glijarm
1. Normaal montage scharnierzijde

ja		

ja		

ja		

ja		

ja

2. Kopmontage scharnierzijde

ja		

ja		

-		

-		

-

3. Normaal montage niet scharnierzijde

ja *

ja *

ja *

ja *

4. Kopmontage niet scharnierzijde

ja		

-		

-		

-		

-

Binnendeuren

T

T

T

T

T

120

-

-

-

-

1.400

-

-

-

-

80

100

100

100

100

1.100

1.250

1.250

1.250

1.250

ja *

Met schaararm
> maximaal deurgewicht kg
> maximale deurbreedte in mm
Met glijarm
> maximaal deurgewicht kg
> maximale deurbreedte in mm
Buitendeuren
Met schaararm
> maximaal deurgewicht kg

-

-

-

-

-

> maximale deurbreedte in mm

-

-

-

-

-

Met glijarm
> maximaal deurgewicht kg

-

-

-

-

-

> maximale deurbreedte in mm

-

-

-

-

-

Brand- en rookwerende deuren

T

T

T

T

T

Enkele deur met vrijloopfunctie

T

-

-

-

-

Enkele deur met elektromagnetische vastzetting

T

S

-

-

-

Dubbele deur met mechanische vastzetting

-

-

S

-

-

Dubbele deur met magnetische vastzetting

-

-

-

S

S

Dubbele deuren

S = standaard T = toepasbaar O = optioneel * = met console - = niet mogelijk. Bij stalen, aluminium of kunststof kozijnen zijn er meer mogelijkheden.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Productbladen
Deurdrangers en
deurdrangersystemen
Opschroevend

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7250

Deze zware P+E TOP-LINE® Heavy Duty deurdranger type DR 7250 voorzien van een nokkenas is zelfs
in samenhang met een glijarm traploos instelbaar voor klasse 1-6 conform EN 1154. Dit type heeft
een forse overcapaciteit en gaat veel verder dan de norm. Ook de sluitsnelheid, de eindslag en de
openingsdemping zijn instelbaar. De sluitvertraging is optioneel. Met type DR 7250 is de deur dankzij
de CAM (nokkenas) constructie zeer licht te openen.

Openingsweerstand met glijarm
Openingsweerstand
Heavy Duty
CAM deurdranger

Standaard deurdranger
(geen CAM)

Tekening 2
90º

Toepassingsgebied
Type DR 7250 is geschikt voor binnen- en buitendeuren tot een maximum deurgewicht van 120 kg
voor de utiliteitsbouw en de publieke ruimten van
woongebouwen. De maximale deurbreedte is tot
1.400 mm afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte
en winddruksituaties.
16

180º

deuropeningshoek

Deurdrangersystemen voor
deurstellen
Type DR 7250 vormt tevens het basiselement bij
toepassing van de P+E brand- en rookwerende
deurdrangersystemen voor zowel enkele als dubbele
deuren. Zie pagina 32 t/m 37 en pagina 42 t/m 44.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7250
Montagemogelijkheden

EC-gecertificeerd

Type DR 7250 is geschikt voor alle vier de montagemogelijkheden op de deur of bovendorpel van het
kozijn. Zie pagina 18.

De P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7250 is zowel
met glijarm als met schaararm EC-gecertificeerd
onder nummer 0432-CPD-0047.

B.S. Disability Discrimination Act (DDA)
Type DR 7250 voldoet ook in meer dan ruime mate
aan de B.S. Disability Discrimination Act voor een
maximale openingsweerstand van 30 Nm.
Type DR 7250 is wereldwijd de deurdranger met
veruit de geringste openingsweerstand en toch zeer
veel reserve sluitkracht met betrekking tot winddruk
en tochtsluizen. Dit is niet alleen belangrijk bij zorginstellingen maar juist ook voor alle openbare ruimten.

Levensduur
Type DR 7250 voldoet aan de ANSI-norm voor een
minimale levensduur van 2 miljoen cycli. Intern is dit
type zelfs getest op meer dan 11 miljoen cycli!!!

Codering
Deurdranger met kunststof afdekkap DR 7250 000 700
Deurdranger met RVS afdekkap
DR 7250 000 130
Glijarm staal gelakt
DR 7245 200 700
Glijarm RVS
DR 7245 200 130

Standaard glijarm in hoogte
verstelbaar
Glijarmen zijn sterk aan te bevelen. In gesloten
toestand is een glijarm niet “hangmatig” te vernielen.
Type DR 7250 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden hersteld. Hierdoor werkt deze dranger
altijd soepel met een 100% rendement.
Voor overige technische specificaties zie pagina 18.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Alle P+E TOP-LINE® deurdrangers beschikken over een in hoogte 0-14mm
instelbare as. Montage afwijkingen kunnen direkt worden gecorrigeerd.
Hierdoor altijd soepel functionerende deurdrangers met 100% rendement.
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P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7250
Overige technische specificaties

Montageschetsen

- CAM uitvoering, voorzien van nokkenas waardoor
de deur met zeer geringe weerstand is te openen.
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 1-6 conform
EN 1154 (glijarm!).
- Zeer veel reservesluitkracht met betrekking tot
winddruk en tochtsluizen.
- Traploos instelbare sluitsnelheid.
- Traploos instelbare eindslag.
- Openingsdemping (BC) is standaard. Dit voorkomt
deur- of wandbeschadiging bij het met veel kracht
open gooien van de deur of bij een windstoot bij een
naar buiten draaiende deur.
- In hoogte 0-14 mm verstelbare as.
- Links en rechts bruikbaar.
- Gegoten aluminium drangerhuis in extra zware
uitvoering.
- Ventielen zijn beschermd tegen verkeerd gebruik.
- Glijarm DR 7245 200 700 met onzichtbare bevestiging (apart bestellen).
- Alle 4 montagemogelijkheden op deur of bovendorpel van het kozijn.
- Maximum deur openingshoek 170°.
- Thermo constant van -35° tot +50°.
- Afmeting 306 x 69 x 63 mm (l x h x d).
- Standaard zilverkleurige kunststof afdekkap.
Model gelijk aan de DR 7240, DR 7330 en
DR 7335.
- Toepasbaar in combinatie met glijarmsystemen voor
brand- en rookwerende deurstellen. Zie pagina 32
t/m 37 en pagina 42 t/m 44.
- EC gecertificeerd code 0432-CPD-0047 conform
EN 1154.

Alle maten in milimeters.

A

Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 170º.

B

Kopmontage scharnierzijde, openingshoek 170º.

C

Normaal montage niet scharnierzijde, openingshoek 120º.

D

Kopmontage niet scharnierzijde, openingshoek 120º.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7250

DR 7250 met roestvast stalen rechthoekige afdekkap.

Opties
- Sluitvertraging (DC).
- Hoekconsole deurdranger DR 7245 902 700.
- Montageplaat deurdranger DR 7245 901 700.
- Glijarm met zichtbare bevestiging DR 7245 300 700.
- Hoekconsole voor glijrail DR 7245 900 700.
- Montageplaat glijrail DR 7245 905 700.
- Openhoud voorziening DR 7245 201 000 voor
montage in de glijrail (niet toegestaan bij brand- en
rookwerende deuren).
- Roestvast stalen afdekkap DR 7245 000 130.

Instelbare
openingsdemping (BC)

Instelbare
sluitvertraging (DC)

Instelbare sluitsnelheid
en eindslag

518 mm

69 mm
63 mm
306 mm

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7240

Deze P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7240 is in samenhang met een standaard arm traploos instelbaar voor klasse 2-6 en in samenhang met een glijarm klasse 1-4 conform EN 1154. Ook dit type heeft
conform de klasse indeling van NEN 1154 een overcapaciteit. De sluitsnelheid, de eindslag en de
openingsdemping zijn eveneens instelbaar. De sluitvertraging is optioneel.

Toepassingsgebied met glijarm
Type DR 7240 is met een glijarm geschikt voor binnendeuren tot een maximum deurgewicht van 80 kg voor
de utiliteitsbouw en de publieke ruimten van woongebouwen.
Ook geschikt voor naar binnen draaiende woningtoegangsdeuren. De maximale deurbreedte is tot
1.100 mm en is afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en winddruk situaties.
Van belang is dat een glijarm niet “hangmatig” is te
vernielen.

Toepassingsgebied met standaardarm
Type DR 7240 is met een standaardarm geschikt
voor binnen- en buitendeuren tot een maximum
deurgewicht van 120 kg voor de utiliteitsbouw en de
publieke ruimten van woongebouwen. De maximale
deurbreedte is tot 1.400 mm en is afhankelijk van
deurhoogte, deurzwaarte en winddruksituaties.

Zowel met glijarm als met schaararm
in hoogte verstelbaar
Type DR 7240 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden gecorrigeerd. Hierdoor werkt deze
dranger altijd soepel met een 100% rendement.

Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7240 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is 14
mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.

Openingsdemping
(BC)

Sluitvertraging (DC)
(optie)

Instelbaarheid DR 7240.
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Traploos instelbare
sluitsnelheid en
traploos instelbare
eindslag

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7240
Overige technische specificaties
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 2-6 conform
EN 1154 (schaararm).
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 1-4 conform
EN 1154 (glijarm).
- Traploos instelbare sluitsnelheid.
- Traploos instelbare eindslag.
- Openingsdemping (BC) is standaard. Voorkomt
deur- wandbeschadiging bij het met veel kracht
opengooien van de deur of bij een windstoot bij een
naar buiten draaiende deur.
- Traploos instelbare starthoek van de openingsdemping.
- In hoogte 0-14 mm verstelbare as.
- Gegoten aluminium drangerhuis.
- Ventielen zijn beschermd tegen verkeerd gebruik.
- Schaararm met 3 montagemogelijkheden op deur
of kozijndorpel, code DR 7240 100 700 (apart
bestellen).
- Maximum deur openingshoek 180°.
- Thermo constant van -35° tot +50°.
- Afmeting 306 x 69 x 63 mm (l x h x d).
- Standaard zilverkleurige kunststof afdekkap.
Model gelijk aan DR 7250, DR 7330 en DR 7335.
- Toepasbaar in combinatie met glijarm systemen voor
brand- en rookwerende deurstellen (klasse 1-4).

- Glijarm met zichtbare bevestiging, code
DR 7245 300 700.
- Openhoud voorziening voor montage in glijrail,
code DR 7245 201 000.
- Hoekconsole deurdranger DR 7245 902 700.
- Montageplaat deurdranger DR 7245 901 700.
- Hoekconsole voor glijrail DR 7245 900 700.
- Montageplaat voor glijrail DR 7245 905 700.

EC-gecertificeerd
De P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7240 is zowel
met glijarm als met schaararm EC-gecertificeerd
onder nummer 0432-CPD-0047.

Codering
- Dranger met kunsstof afdekkap DR 7240 000 700.
- Roestvast stalen afdekkap DR 7245 000 130.

Opties
- Traploos instelbare sluitvertraging (type DR 7240 DC).
- Schaararm met in- en uitschakelbare vastzetinrichting met openingshoek instelbaar tot maximaal
150° code DR 7245 101 700 (niet toegestaan bij
rook- en brandwerende deuren).
- Glijarm met onzichtbare bevestiging met vier
montagemogelijkheden op deur of kozijndorpel,
code DR 7245 200 700.

518 mm

69 mm
63 mm
306 mm

Afmeting DR 7240.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7240
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

Met schaararm maximaal 100 mm.
Met schaararm met vastzetinrichting maximaal 70 mm.

F

E

Kopmontage scharnierzijde, maximale openingshoek 180º.
Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 180º.

A

B

Kopmontage scharnierzijde, openingshoek 120º.
Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 180º.

B

Kopmontage scharnierzijde, openingshoek 180º.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7330

Deze compacte P+E TOP-LINE® Heavy Duty deurdranger type DR 7330 uitgevoerd met nokkenas
is zelfs in samenhang met een glijarm traploos instelbaar voor klasse 1-4 conform EN 1154. Dit
type heeft een overcapaciteit en gaat verder dan de norm. Ook de sluitsnelheid, de eindslag en de
openingsdemping zijn instelbaar. De sluitvertraging is optioneel. Met type DR 7330 is de deur dankzij
de nokkenas (CAM) constructie met zeer geringe weerstand te openen.

Toepassingsgebied

Levensduur

Type DR 7330 is geschikt voor binnendeuren tot een
maximum deurgewicht van 80 kg voor de utiliteitsbouw en de publieke ruimten van woongebouwen.
De maximale deurbreedte is tot 1.100 mm afhankelijk
van deurhoogte, deurzwaarte en winddruksituaties.

Type DR 7330 voldoet aan de ANSI-norm voor een
minimale levensduur van 2 miljoen cycli. Intern is dit
type zelfs getest op meer dan 11 miljoen cycli!!!

Deurdrangersystemen voor
deurstellen
Type DR 7330 vormt tevens tot deurdrangerklasse 4
het basiselement bij toepassing van de P+E branden rookwerende deurdrangersystemen voor deurstellen. Zie pagina 32 t/m 37 en pagina 42 t/m 44.
Type DR 7330 is geschikt voor alle vier de montagemogelijkheden op de deur of bovendorpel van het
kozijn. Zie pagina 26.

Standaard is de glijarm
Glijarmen zijn sterk aan te bevelen. In gesloten
toestand is een glijarm niet “handmatig” te vernielen.

Standaard glijarm in hoogte
verstelbaar
Glijarmen zijn sterk aan te bevelen. In gesloten
toestand is een glijarm niet “hangmatig” te vernielen.
Type DR 7330 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden hersteld. Hierdoor werkt deze dranger
altijd soepel met een 100% rendement.

B.S. Disability Discrimination Act (DDA)
Type DR 7330 voldoet ook in ruime mate aan de
B.S. Disability Discrimination Act voor een maximale
openingsweerstand van 30 Nm. Dit is niet alleen
belangrijk bij zorginstellingen maar juist ook voor alle
openbare ruimten.

Codering
Deurdranger DR 7330 100 700.
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Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7330 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is 14
mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7330
Overige technische specificaties
- Voorzien van nokkenas waardoor de deur met zeer
geringe weerstand is te openen.
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 1-4 conform
EN 1154 (glijarm!).
- Traploos instelbare sluitsnelheid.
- Traploos instelbare eindslag.
- Openingsdemping (BC) is standaard. Voorkomt
deur- of wandbeschadiging bij het met veel kracht
opengooien van de deur.
- In hoogte 0-14 mm verstelbare as.
- Links en rechts bruikbaar.
- Gegoten aluminium drangerhuis in zware uitvoering.
- Ventielen zijn beschermd tegen verkeerd gebruik.
- Glijarm DR 7245 200 700 met onzichtbare bevestiging.
- Alle 4 montagemogelijkheden op deur of bovendorpel van het kozijn.
- Maximum deur openingshoek 170°.
- Thermo constant van -15° tot +45°.
- Afmeting 280 x 65 x 63 mm (l x h x d).
- Standaard roestvast staal kleurige metalen
afdekkap. Model gelijk aan de DR 7240, DR 7330
en DR 7335.
- Toepasbaar in combinatie met glijarmsystemen voor
brand- en rookwerende deurstellen tot klasse 4.
Zie pagina 32 t/m 37 en pagina 42 t/m 44.

- Glijarm met zichtbare bevestiging code
DR 7245 300 700.
- Montageplaat dranger DR 7335 901 700.
- Hoekconsole dranger DR 7335 902 700.
- Montageplaat glijarm DR 7245 905 700.
- Hoekconsole glijarm DR 7245 900 700.
- Openhoud voorziening DR 7245 201 700.

EC-gecertificeerd
De P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7330 is zowel
met glijarm als met schaararm EC-gecertificeerd
onder nummer 1162-CPD-0251 (onder andere
500.000 test cycles).

Opties
- Openingsdemping (BC).

518 mm

Traploos instelbare
sluitsnelheid en
traploos instelbare
eindslag

Instelbaarheid DR 7330.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

65 mm
63 mm
280 mm

Afmeting DR 7330.
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P+E TOP-LINE® HEAVY DUTY DEURDRANGER DR 7330
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

C

A

Normaal montage niet scharnierzijde,
openingshoek 120º.

Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 170º.

B
D

Kopmontage scharnierzijde, openingshoek 170º.
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Kopmontage niet scharnierzijde, openingshoek 120º.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7335

Deze P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7335 is in samenhang met een standaard arm traploos instelbaar voor klasse 3-5 en in samenhang met een glijarm klasse 1-3 conform EN 1154. De sluitsnelheid,
de eindslag en de openingsdemping zijn instelbaar. Type DR 7335 is als optie leverbaar met instelbare
sluitvertraging.

Toepassingsgebied met standaardarm
Type DR 7335 is met een standaardarm geschikt
voor binnen- en buitendeuren tot een maximum
deurgewicht van 100 kg voor de utiliteitsbouw en de
publieke ruimten van woongebouwen. De maximale
deurbreedte is tot 1.250 mm en is afhankelijk van
deurhoogte, deurzwaarte en winddruksituaties.

Toepassingsgebied met glijarm
Type DR 7335 is met een glijarm geschikt voor binnendeuren tot een maximum deurgewicht tot 60 kg voor
de utiliteitsbouw en de publieke ruimten van woongebouwen. De maximale deurbreedte is 950 mm en
afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte en winddruksituaties. Van belang is dat een glijarm niet
“handmatig” is te vernielen.

Zowel met glijarm als met schaararm
in hoogte verstelbaar
Type DR 7335 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden gecorrigeerd. Hierdoor werkt deze
dranger altijd soepel met een 100% rendement.

Codering
Met schaararm DR 7335 100 700.
DR 7335 200 700.
Met glijarm

Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7335 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is
14 mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7335
Overige technische specificaties
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 3-5 conform
EN 1154 met schaararm, type DR 7335 100 700.
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 1-3 conform
EN 1154 met glijarm, type DR 7335 200 700.
- Traploos instelbare sluitsnelheid.
- Traploos instelbare eindslag.
- Openingsdemping (BC) is standaard. Voorkomt
deur- of wandbeschadiging bij het met veel kracht
opengooien van de deur.
- In hoogte 0-14 mm verstelbare as.
- Gegoten aluminium drangerhuis.
- Ventielen zijn beschermd tegen verkeerd gebruik.
- Standaard met schaararm type 7190 met
4 montagemogelijkheden op deur of kozijndorpel.
- Maximum deur openingshoek 180°.
- Thermo constant van -35° tot +50°.
- Afmeting 280 x 65 x 63 mm (l x h x d).
- Stalen in RVS kleur gelakte afdekkap.
- Design gelijk aan DR 7250, DR 7240 en DR 7330.

- Montageplaat dranger DR 7335 901 700.
- Hoekconsole dranger DR 7335 902 700.
- Montageplaat glijarm DR 7245 905 700.
- Hoekconsole glijarm DR 7245 900 700.

EC-gecertificeerd
De P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7335 is met
schaararm EC-gecertificeerd onder nummer
1162-CPD-0252 door DET NORSKE VERITAS,
DNV certification AB, Zweden.

Opties
- Sluitvertraging (DR 7335 DC).
- Schaararm met in- en uitschakelbare vastzetinrichting
type DR 7245 101 700 (niet toegestaan bij rook- en
brandwerende deuren).
- Glijarm DR 7245 200 700 met onzichtbare
bevestiging met 4 montagemogelijkheden op deur
of kozijndorpel.

Traploos instelbare
sluitsnelheid en
traploos instelbare
eindslag

Sluitvertraging (DC)
(optie)

Openingsdemping
(BC)

65 mm
63 mm
280 mm

Instelbaarheid DR 7335.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Afmeting DR 7335.
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P+E TOP-LINE® DEURDRANGER DR 7335
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

A

Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 180º.

D

Kopmontage niet scharnierzijde, openingshoek 120º.

B

Kopmontage scharnierzijde, openingshoek 180º.

E

Normaal montage scharnierzijde, openingshoek 180º.

C

Normaal montage niet scharnierzijde,
openingshoek 120º.
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H

Kopmontage niet scharnierzijde, openingshoek 180º.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 460 700 (ENKEL)
voorzien van een elektromechanisch openhoud systeem voor brand- en
rookwerende deuren

Brand- en rookwerende deuren zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist om
te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren gewoon
wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch sluiten. Met de P+E TOP-LINE®
glijarm DR 7250 460 700 met daaraan toegevoegd de P+E TOP-LINE® deurdranger DR 7250 is dat
mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor enkele brand- en rookwerende deuren tot een
maximum deurbreedte van 1.400 mm in combinatie
met de deurdranger DR 7250. Bij deze deurbreedte
instellen op klasse 6.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of bij stroomuitval
Tekening 1: Principe van een branden rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het
alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting
(2) van de deurdranger op de deur.
De deurdranger (op mechanische
veerdruk) zorgt ervoor dat de deur
zich sluit (3) en terugkomt in een
gesloten positie.

Een openstaande brand- en rookwerende deur moet
in geval van brand of rook direct sluiten zodat de
brand of rook zich niet van het ene naar het andere
compartiment verplaatst. De rookdetector (1) reageert
op rook en activeert het alarm en geeft gelijktijdig
een signaal naar het elektromechanische openhoud
systeem welke gepositioneerd is in de glijarmrail (2)
waardoor het openhoud systeem wordt ontkoppeld
en de deurdranger de deur automatisch sluit (3).
Vereist is dat de sluitkracht van de dranger
is ingesteld op minimaal klasse 3 conform EN 1154.

518 mm

69 mm
63 mm
306 mm
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 460 700 (ENKEL)
voorzien van een elektromechanisch openhoud systeem voor brand- en
rookwerende deuren
Technische specificaties
- Railhoogte 31,5 mm.
- Geschikt voor montagepositie A en C.
- Vastzethoek van 70° tot 130°, De deur wordt opengehouden op de gekozen hoek.
- Vasthoudkracht is instelbaar (indien bedrijfsspanning
is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ± 15%.
- Stroomverbruik: maximum 60 mA.
- Dit glijrailsysteem is gecertificeerd conform EN 1155.
- Eventueel ook op de actieve deur van een dubbel
deurstel toepasbaar indien de inactieve deur als
vaste deur wordt toegepast.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0050 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).

Optie
- Hoekconsole glijarm DR 7250 904 700.

Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

Normaal montage scharnierzijde.

A

C

Normaal montage niet scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 462 700 (DUBBEL)
voorzien van twee elektromechanische openhoud systemen voor een brand- en
rookwerend deurstel

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren
gewoon wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch in de juiste volgorde
sluiten. Met de P+E TOP-LINE® glijarmrail DR 7250 462 700 voorzien van twee elektromechanische
openhoud systemen met daaraan toegevoegd twee P+E TOP-LINE® deurdrangers DR 7250 is dat
mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren tot een
maximum deurstelbreedte van 2.800 mm in combinatie met twee deurdrangers DR 7250.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of bij stroomuitval
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Actieve deur

Vereist is dat de sluitkracht van de dranger is ingesteld op minimaal klasse 3 conform EN 1154.

Tekening 1: Principe van een branden rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het
alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting
(2) van de deurdranger op de deur.
De deurdranger (op mechanische
veerdruk) zorgt ervoor dat de deur
zich sluit (3) en terugkomt in een
gesloten positie.

Inactieve deur

Een openstaand brand- en rookwerend deurstel moet
in geval van brand of rook direct sluiten zodat de
brand of rook zich niet van het ene naar het andere
compartiment verplaatst.
De rookdetector reageert op rook en activeert het
alarm en geeft gelijktijdig een signaal naar het elektromechanische openhoud systeem welke gepositioneerd is in de glijarmrail waardoor het openhoud
systeem wordt ontkoppeld en de deurdrangers de
deuren automatisch sluiten.
De mechanisch werkende regelaar houdt de actieve
deur vast tot het moment dat de passieve deur is
gesloten.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 462 700 (DUBBEL)
voorzien van twee elektromechanische openhoud systemen voor een brand- en
rookwerend deurstel
Standaard glijarm in hoogte
verstelbaar
Glijarmen zijn sterk aan te bevelen. In gesloten
toestand is een glijarm niet “hangmatig” te vernielen.
Type DR 7250 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden hersteld. Hierdoor werkt deze dranger
altijd soepel met een 100% rendement.

Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7250 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is
14 mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.

Technische specificaties
- Railhoogte 31,5 mm.
- Geschikt voor montagepositie A en C.
- Bij positie C, maximaal 30 mm terugligging, echter
ook met hoekconsole mogelijk.
- Vastzethoek van 70° tot 130°.
- Vasthoudkracht is instelbaar (indien bedrijfsspanning
is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ± 15%.
- Stroomverbruik: 2x maximum 60 mA.
- Maximale deurstelbreedte 2.800 mm.
- Gecertificeerd conform EN 1155 en EN 1158.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0050 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).
Voor afbeelding certificaten, zie pagina 33.

Optie
- Hoekconsole glijarmrail code DR 7250 904 700.
- Hoekconsole glijarmrail te plaatsen tussen
twee hoekconsoles DR 7250 904 700: code
DR 7250 903 700. Voor tekening zie pagina 61.

Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

A
1250 - 2500

66

66

71

306

306

ACTIEF

71

ACTIEF

Normaal montage scharnierzijde.

C
1350 - 2500
105

99

49

306

ACTIEF

306

79

ACTIEF

Normaal montage niet scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 464 700 (DUBBEL)
voorzien van één elektromechanisch openhoud systeem en sluitvolgorde
regelaar voor een brand- en rookwerend deurstel

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren
gewoon wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch in de juiste volgorde
sluiten. Met de P+E TOP-LINE® glijarmrail DR 7250 464 700 voorzien van één elektromechanisch
openhoud systeem en een sluitvolgorde regelaar met daaraan toegevoegd twee P+E TOP-LINE®
deurdrangers DR 7250 is dat eveneens mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren met een
maximum deurstelbreedte van 2.800 mm in combinatie met twee deurdrangers DR 7250.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of bij stroomuitval als alleen de
actieve deur permanent open staat

36

Actieve deur

Inactieve deur

De passieve deur is in de praktijk gesloten en gaat
uitsluitend handmatig open en blijft alleen openstaan
als iemand deze passieve deur open houdt (bijvoorbeeld tijdens intern goederenvervoer). De actieve deur
staat in geopende situatie vast op het elektromechanische openhoud systeem in de glijrail. Personen
kunnen dus vrij passeren. Bij stroomuitval of zodra
een gekoppelde rookmelder reageert op rook ontkoppelt het elektromechanische openhoud systeem en
wordt de actieve deur direct gesloten. De vastzethoek
is tussen de 80° en 150° in te stellen, afhankelijk van
de montagepositie.

Tekening 1: Principe van een branden rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het
alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting
(2) van de deurdranger op de deur.
De deurdranger (op mechanische
veerdruk) zorgt ervoor dat de deur
zich sluit (3) en terugkomt in een
gesloten positie.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 464 700 (DUBBEL)
voorzien van één elektromechanisch openhoud systeem en sluitvolgorde
regelaar voor een brand- en rookwerend deurstel
Zo werkt het als bijvoorbeeld
gedurende de dag beide deuren open
staan
De passieve deur wordt door het elektromechanische
openhoud systeem in geopende stand vastgehouden.
De actieve deur wordt door de mechanische sluitvolgorde regelaar open gehouden. Bij stroomuitval
of zodra een gekoppelde rookmelder reageert op
rook ontkoppelt het elektromechanische openhoud
systeem en wordt automatisch eerst de passieve
deur gesloten. Zodra de passieve deur is gesloten
wordt ook automatisch de actieve deur gesloten.

Technische specificaties
- Railhoogte 31,5 mm.
- Geschikt voor montagepositie A en C.
- Bij positie C, maximaal 30 mm terugligging, echter
ook met hoekconsole mogelijk.
- Vastzethoek zie schets op pagina 36.
- Vasthoudkracht is instelbaar (indien bedrijfsspanning
is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ± 15%.
- Stroomverbruik: 1x maximum 60 mA.
- Maximale deurstelbreedte 2.800 mm.
- Gecertificeerd conform EN 1155 en EN 1158.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0050 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).
Voor afbeelding certificaten, zie pagina 33.

Optie
Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7250 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is 14
mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.

- Hoekconsole glijarmrail code DR 7250 904 700.
- Hoekconsole glijarmrail te plaatsen tussen
twee hoekconsoles DR 7250 904 700: code
DR 7250 903 700. Voor tekening zie pagina 61.

Montageschetsen
1250 - 2500

Alle maten in milimeters.

66

A
66

71

306

306

PASSIEF

71

ACTIEF

Normaal montage scharnierzijde.

C
1350 - 2500
105

99

49

306

PASSIEF

306

79

ACTIEF

Normaal montage niet scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® VRIJLOOPDEURDRANGER DR 7440

De vrijloopdeurdranger biedt de gebruiker een onbeperkte bewegingsvrijheid. Via de speciale
vrijlooparm kan een deur (na eenmalig openen conform onderstaande beschrijving) door het elektrohydraulische systeem daarna weerstandloos dus vrijlopend bediend worden. De vrijloopfunctie wordt
automatisch opgeheven bij in- en extern alarm via bijvoorbeeld een aangekoppelde rookmelder of
wordt opgeheven bij stroomuitval waarna de deurdranger weer als een normale deurdranger gaat
functioneren en de deur automatisch op veerdruk sluit.

Toepassingsgebied

Codering

Voor enkele brand- en rookwerende deuren.
Deze functie is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse
gebruiksdeuren in zorginstellingen. Ook in overheidsgebouwen en kantoren worden vrijloopdeurdrangers
op steeds grotere schaal toegepast. Tevens op
toegangsdeuren in bijvoorbeeld atriums van wooncomplexen, e.d.

Vrijloopdranger zonder arm DR 7440 000 700.
Glijarm DR 7440 200 700.
Schaararm DR 7440 100 700.

Als vrijloopdranger in gebruik stellen
Als deze deurdranger met een vrijlooparm voor het
eerst wordt gebruikt werkt deze als een normale
deurdranger. Daarna zet u de deur op een stand van
70° of meer, die in het dagelijks gebruik gewenst is.
Vanaf dit moment is de vrijloopfunctie in bedrijf en
is de deur weerstandloos te bedienen. Blijkt in de
praktijk de openingshoek te klein dan de deur een
stukje verder duwen tot de gewenste openingshoek.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® VRIJLOOPDEURDRANGER DR 7440
Zo werkt het bij brand- en/of rookalarm of bij stroomuitval
Zodra sprake is van stroomuitval, of dat er sprake
is van brand- en/of rookalarm welke via de detector
aan de vrijloopdranger wordt doorgegeven gaat de
vrijloopdranger als een normale dranger functioneren
en sluit de deur zich automatisch (op mechanische
veerdruk).

Technische specificaties
- Traploos instelbare sluitkracht met schaararm
klasse 2-6 maximum deurgewicht 120 kg conform
EN 1154 en met glijarm 1-4 maximum deurgewicht
80 kg.
- Leverbaar met glijarm code DR 7440 200 700 met
railhoogte 23 mm (apart bestellen). Met glijarm is de
maximale deurbreedte 1.100 mm.
- Optioneel een schaararm code DR 7440 100 700
(apart bestellen). Met een schaararm is de maximale
deurbreedte 1.400 mm.
- Montageplaat voor bevestiging drangerhuis.
- Met glijarm geschikt voor montagepositie A en D,
met schaararm geschikt voor montagepositie E
en H. Zie pagina 40.
- In hoogte 0-14 mm verstelbare as.
- Zilverkleurige metalen afdekkap,
afmeting 395 x 68 x 63 mm (l x h x d).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ±15%.
- Stroomverbruik: maximum 90 mA.
- Stroomaansluiting verdekt achter de afdekkap of via
de FD 140 aansluitunit met kabel.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0124.
- Hoekconsole voor glijarmrail DR 7440 900 700
(optie).

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Tekening 1: Principe van een branden rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het
alarm alsmede het signaal naar de
vrijloopdeurdranger op de deur (2).
De deurdranger (op mechanische
veerdruk) zorgt ervoor dat de deur
zich sluit (3) en terugkomt in een
gesloten positie.
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P+E TOP-LINE® VRIJLOOPDEURDRANGER DR 7440
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

A

Normaal montage scharnierzijde.

E

Normaal montage scharnierzijde.

D

Kopmontage niet scharnierzijde.

H

Kopmontage niet scharnierzijde.
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 461 700 (DUBBEL)
voorzien van ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar
(voor een brand- en rookwerend deurstel in combinatie met kleefmagneten)

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren
veelal gewoon wil laten open staan of deze deuren soms de gehele dag gewoon wil gebruiken en dat
deze deuren dan altijd in de juiste volgorde sluiten. Maar juist ook bij brand of rook dat de deuren
automatisch in de juiste volgorde sluiten. Met de P+E TOP-LINE® glijarmrail DR 7250 461 700 met
ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar voor de deuren en met elk een deurdranger DR 7250
in combinatie met kleefmagneten is dit eveneens mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren met een
maximum deurstelbreedte van 2.800 mm in combinatie met twee deurdrangers type DR 7250 en waar
de voorkeur is voor kleefmagneten.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of stroomuitval
Een openstaand brand- en rookwerend deurstel moet
in geval van brand of rook direct sluiten zodat de
brand of rook zich niet van het ene naar het andere
compartiment verplaatst. De rookdetector reageert op
rook en activeert het alarm waardoor de stroom naar
de kleefmagneten wordt onderbroken. De deuren
sluiten nu automatisch en de ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar zorgt er voor dat de
deuren in de juiste volgorde sluiten.
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Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm waardoor de stroom naar de
kleefmagneten wordt onderbroken. De deurdrangers (op mechanische
veerdruk) zorgen ervoor dat de deuren zich sluiten (3) en terugkomen in een
gesloten positie. De ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar (2)
zorgt er voor dat eerst de inactieve deur sluit en daarna de actieve deur.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 461 700 (DUBBEL)
voorzien van ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar
(voor een brand- en rookwerend deurstel in combinatie met kleefmagneten)
Technische specificaties
- Railhoogte 31,5 mm.
- Geschikt voor montagepositie A en C.
- Bij positie C, maximaal 30 mm terugligging, of
hoekconsole toepassen.
- Bij voorkeur toepassen met op de wand
gemonteerde kleefmagneten.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0049 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (drangers).
Voor afbeelding certificaten zie pagina 44.

Standaard glijarm in hoogte
verstelbaar
Glijarmen zijn sterk aan te bevelen. In gesloten
toestand is een glijarm niet “hangmatig” te vernielen.
Type DR 7250 beschikt over een in hoogte 1-14 mm
verstelbare as. Montage afwijkingen kunnen daarom
direct worden hersteld. Hierdoor werkt deze dranger
altijd soepel met een 100% rendement.

Inactieve deur

- Hoekconsole glijarmrail code DR 7250 904 700.
- Hoekconsole glijarmrail te plaatsen tussen
twee hoekconsoles DR 7250 904 700: code
DR 7250 903 700.

Innovatieve uitvoering van de P+E TOP-LINE® DR 7250 dranger is de losse
getande as, die op alle P+E TOP-LINE® drangers en armen past. Deze is
14 mm in hoogte nastelbaar, waardoor in de praktijk de dranger 100% zuiver
werkt en niet “wringt”.

Actieve deur

Optie

Montageschetsen
Alle maten in milimeters.
1250 - 2500

66

A
66

71

306

306

PASSIEF

71

ACTIEF

Normaal montage scharnierzijde.

C

1350 - 2500
105

99

49

306

PASSIEF

306

79

ACTIEF

Normaal montage niet scharnierzijde.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® GLIJARMRAIL DR 7250 461 700 (DUBBEL)
voorzien van ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar
(voor een brand- en rookwerend deurstel in combinatie met kleefmagneten)
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P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Productbladen
Deurdrangers en
deurdrangersystemen
Onzichtbaar

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE DEURDRANGER DR 7860

Deze P+E TOP-LINE® type DR 7860 is zodanig ontworpen dat deze onzichtbaar in de deur of kozijn
kan worden ingebouwd. Type 7860 is in samenhang met een glijarm instelbaar voor klasse 1-5
conform EN 1154. Ook de sluitsnelheid, de eindslag en de openingsdemping zijn instelbaar. Met type
DR 7860 is de deur dankzij de CAM constructie zeer licht te openen.

Openingsweerstand
Openingsweerstand
Heavy Duty
CAM deurdranger

Standaard deurdranger
(geen CAM)

Tekening 2
90º

Toepassingsgebied
Type DR 7860 is geschikt voor binnen- en buitendeuren tot een maximum deurgewicht van 100 kg
voor de utiliteitsbouw, de publieke ruimten van woongebouwen maar ook zeer luxe woningen en waar
voorkeur is voor onzichtbare glijrails en onzichtbare
deurdrangers. De maximale deurbreedte is tot
1.250 mm afhankelijk van deurhoogte, deurzwaarte
en winddruksituaties.
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180º

deuropeningshoek

Onzichtbare deurdrangersystemen
voor deurstellen
Type DR 7860 vormt tevens het basiselement bij
toepassing van de P+E onzichtbare brand- en rookwerende deurdrangersystemen voor zowel enkele als
dubbele deurstellen.
Type DR 7860 kan op verschillende manieren worden
ingebouwd. P+E adviseert de dranger in te bouwen in
de bovendorpel van het kozijn. Inbouwtekeningen zijn
op aanvraag beschikbaar.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE DEURDRANGER DR 7860
B.S. Disability Discrimination Act (DDA)
Type DR 7860 voldoet ook in ruime mate aan de
B.S. Disability Discrimination Act voor een maximale
openingsweerstand van 30 Nm. Dit is niet alleen
belangrijk bij zorginstellingen maar juist ook voor alle
openbare ruimten.

Standaard is de glijarm
Zowel de deurdranger als de glijarm dienen te worden
ingebouwd. In gesloten toestand is de glijarm niet
“hangmatig” te vernielen.

Traploos instelbare
sluitsnelheid en
traploos instelbare
eindslag

Instelbaarheid DR 7860.
Glijarm DR 7860 220 700.
Afmeting lang 440 mm, breed 20 mm en hoog 12 mm.

Glijarm DR 7860 231 700.
Afmeting lang 440 mm, breed 31 mm en hoog 21,5 mm.

Overige technische specificaties
- CAM uitvoering voorzien van nokkenas constructie
waardoor de deur met zeer geringe weerstand is te
openen.
- Traploos instelbare sluitkracht klasse 1-5 conform
EN 1154.
- Traploos instelbare sluitsnelheid.
- Traploos instelbare eindslag.
- Openingsdemping (BC) is standaard.
- Ventielen zijn beschermd tegen verkeerd gebruik.
- Aluminium drangerhuis.
- Keuze uit twee typen drangerarmen
DR 7860 220 700 en DR 7860 231 700.
- Thermo constant van -15° tot +45°.
- Afmetingen voor inbouw, zie pagina 48.
- Toepasbaar in combinatie met elektromechanisch
openhoud systeem met inbouw sluitvolgorde
regelaar (of muurkleefmagneet) voor brand- en
rookwerende deurstellen.
- EC gecertificeerd code 0432-CPD-0047.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE DEURDRANGER DR 7860
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

* Maatvoering drangerarm DR 7860 231 700.
** Maatvoering drangerarm DR 7860 220 700.

Openhoud voorziening met instelbare houdkracht
DR 7860 201 700.
Openingshoek maximaal 110º.
Uitsluitend toepassen met glijrail DR 7860 231 700.
Niet toegestaan bij rook- en brandwerende deuren.
48

Openings demper DR 7860 204 700.
Dempingshoek maximaal 110º.
Uitsluitend toepassen met glijrail DR 7860 231 700.
Is niet ter vervanging van de mechanische deurstop.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (ENKEL)
DR 7860 460 700
voorzien van een elektromechanisch openhoud systeem voor brand- en
rookwerende enkele deur

Brand- en rookwerende deuren zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist om
te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren
gewoon wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch sluiten. Met de P+E
TOP-LINE® inbouw glijarm DR 7860 460 700 met daaraan toegevoegd de P+E TOP-LINE® onzichtbare
deurdranger DR 7860 is dat mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor enkele brand- en rookwerende deuren tot een
maximum deurbreedte van 1.250 mm in combinatie
met de onzichtbare deurdranger DR 7860. Bij deze
deurbreedte instellen op klasse 5.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of bij stroomuitval
Een openstaande brand- en rookwerende deur moet
in geval van brand of rook direct sluiten zodat de
brand of rook zich niet van het ene naar het andere
compartiment verplaatst. De rookdetector (1) reageert
op rook en activeert het alarm en geeft gelijktijdig
een signaal naar het elektromechanische openhoud
systeem welke gepositioneerd is in de glijarmrail (2)
waardoor het openhoud systeem wordt ontkoppeld
en de deurdranger de deur automatisch sluit (3).
Vereist is dat de sluitkracht van de dranger
is ingesteld op minimaal klasse 3 conform EN 1154.
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Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting (2) van de deurdranger.
De deurdranger (op mechanische veerdruk) zorgt ervoor dat de deur zich
sluit (3) en terugkomt in een gesloten positie.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (ENKEL)
DR 7860 460 700
voorzien van een elektromechanisch openhoud systeem voor brand- en
rookwerende enkele deur
Technische specificaties
- Railhoogte 30 mm en diep 26 mm.
- Vastzethoek van 70° tot 120°. De deur wordt opengehouden op de gekozen hoek.
- Vasthoudkracht is instelbaar (indien bedrijfsspanning
is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ± 15%.
- Stroomverbruik: maximum 60 mA.
- Dit glijrailsysteem is gecertificeerd conform EN 1155
en EN 1158. Als onzichtbare deurdranger type
DR 7860 toepassen.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0050 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).
Voor montageschetsen, zie pagina 58 en 59.

Vastzethoek van 70O tot 120O.
De deur wordt opengehouden
op de gekozen hoek.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 462 700
voorzien van twee elektromechanische openhoud systemen voor een branden rookwerend deurstel

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze
deuren gewoon wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch in de juiste
volgorde sluiten. Met de P+E TOP-LINE® inbouw glijarmrail DR 7860 462 700 voorzien van twee
elektromechanische openhoud systemen met daaraan toegevoegd twee P+E TOP-LINE® onzichtbare
deurdrangers DR 7860 is dat mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren met
een maximum deurstelbreedte van 2.500 mm en een
maximum deurgewicht van 100 kg in combinatie met
twee onzichtbare deurdrangers DR 7860 en waar
voorkeur is voor onzichtbare glijrail en onzichtbare deurdrangers.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of stroomuitval
Een openstaande brand- en rookwerend deurstel
moet in geval van brand of rook direct sluiten zodat
de brand of rook zich niet van het ene naar het
andere compartiment verplaatst. De rookdetector
reageert op rook en activeert het alarm. De deuren
sluiten nu automatisch in de juiste volgorde.
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Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting (2) van de deurdranger.
De deurdranger (op mechanische veerdruk) zorgt ervoor dat de deur zich
sluit (3) en terugkomt in een gesloten positie.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 462 700
voorzien van twee elektromechanische openhoud systemen voor een branden rookwerend deurstel
Technische specificaties
- Railhoogte 30 mm en diep 26 mm.
- Uitvoering is zilverkleurig.
- Vastzethoek van 70° tot 120°. De deur wordt
opengehouden op de gekozen hoek.
- De vasthoudkracht is instelbaar (indien
bedrijfsspanning is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ±15%.
- Stroomverbruik maximum 60 mA (2x).
- Aanbevolen onzichtbare deurdranger is type
DR 7860.
- Gecertificeerd conform EN 1155 en EN 1158.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0049 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).
Voor montageschetsen, zie pagina 58 en 59.

Actieve deur

Inactieve deur

Openhoud voorziening

Vastzethoek van 70O tot 120O. De deur wordt
opengehouden op de gekozen hoek.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 464 700
voorzien van één elektromechanisch openhoud systeem en sluitvolgorde
regelaar voor een brand- en rookwerend deurstel

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze
deuren gewoon wil laten open staan en dat bij brand of rook de deuren automatisch in de juiste
volgorde sluiten. Met de P+E TOP-LINE® inbouw glijarmrail DR 7860 464 700 voorzien van één
elektromechanisch openhoud systeem en een sluitvolgorde regelaar met daaraan toegevoegd twee
P+E TOP-LINE® onzichtbare deurdrangers DR 7860 is dat eveneens mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren met een
maximum deurstelbreedte van 2.500 mm in combinatie met twee onzichtbare deurdrangers DR 7860
en waar voorkeur is voor onzichtbare glijrails en
onzichtbare deurdrangers.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of bij stroomuitval als alleen de
actieve deur permanent open staat
De passieve deur is in de praktijk gesloten en gaat
uitsluitend handmatig open en blijft alleen openstaan
als iemand deze passieve deur open houdt (bijvoorbeeld tijdens intern goederenvervoer). De actieve deur
staat in geopende situatie vast op het elektromechanisch openhoud systeem in de glijrail. Personen
kunnen dus vrij passeren. Bij stroomuitval of zodra
een gekoppelde rookmelder reageert op rook ontkoppelt het elektromechanisch openhoud systeem en
wordt de actieve deur direct gesloten. De vastzethoek
is tussen de 70° en 120° in te stellen, afhankelijk van
de montagepositie.
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Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm alsmede het signaal naar de
elektromechanische vastzetinrichting in de rail (2) van de deurdranger.
De deurdranger (op mechanische veerdruk) zorgt ervoor dat de deur zich
sluit (3) en terugkomt in een gesloten positie.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 464 700
voorzien van één elektromechanisch openhoud systeem en sluitvolgorde
regelaar voor een brand- en rookwerend deurstel
Zo werkt het als gedurende de dag
beide deuren open staan
De passieve deur wordt door het elektromechanische
openhoud systeem in geopende stand vastgehouden.
De actieve deur wordt door de mechanische sluitvolgorde regelaar open gehouden. Bij stroomuitval of
zodra een gekoppelde rookmelder reageert op
rook ontkoppelt het elektromechanische openhoud
systeem en wordt automatisch eerst de passieve
(inactieve) deur gesloten. Zodra de passieve deur
geheel is gesloten wordt ook automatisch de actieve
deur gesloten.

Technische specificaties
- Railhoogte 30 mm en diep 26 mm.
- Uitvoering is zilverkleurig.
- Vastzethoek van 70° tot 120°. De deur wordt
opengehouden op de gekozen hoek.
- De vasthoudkracht is instelbaar (indien
bedrijfsspanning is aangesloten).
- Bedrijfsspanning 24V DC, ±15%.
- Stroomverbruik maximum 60 mA (1x).
- Aanbevolen onzichtbare deurdranger is type DR 7860.
- Gecertificeerd conform EN 1155 en EN 1158.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0049 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).
Voor montageschetsen, zie pagina 58 en 59.

Actieve deur

Inactieve deur

Openhoud
voorziening

Vastzethoek van 70O tot 120O.
De deur wordt opengehouden op
de gekozen hoek.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 461 700
voorzien van ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar (voor een branden rookwerend deurstel in combinatie met kleefmagneten)

Brand- en rookwerende deurstellen zijn in een gebouw met verschillende compartimenten vereist
om te voorkomen dat brand en rook zich van het ene compartiment naar het andere compartiment
verspreidt. Formeel moeten deze dubbele deuren gesloten zijn. De praktijk leert dat men deze deuren
veelal gewoon wil laten open staan of deze deuren soms de gehele dag gewoon wil gebruiken en dat
deze deuren dan altijd in de juiste volgorde sluiten. Maar juist ook bij brand of rook dat de deuren
automatisch in de juiste volgorde sluiten. Met de P+E TOP-LINE® inbouw glijarmrail DR 7860 461 700
met ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar voor de deuren met elk een onzichtbare
deurdranger DR 7860 in combinatie met kleefmagneten is dit eveneens mogelijk.

Toepassingsgebied
Voor dubbele brand- en rookwerende deuren met een
maximum deurstelbreedte van 2.500 mm in combinatie met twee onzichtbare deurdrangers en waar de
voorkeur is voor zowel deurmagneten als voor
een onzichtbare glijrails en onzichtbare deurdrangers.

Zo werkt het bij brand- of rookalarm
of stroomuitval
Een openstaande brand- en rookwerende deurstel
moet in geval van brand of rook direct sluiten zodat
de brand of rook zich niet van het ene naar het
andere compartiment verplaatst. De rookdetector
reageert op rook en activeert het alarm en waardoor
de stroom naar de kleefmagneten wordt onderbroken. De deuren sluiten nu automatisch en de
mechanische sluitvolgorde regelaar zorgt ervoor dat
de deuren in de juiste volgorde sluiten.
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Tekening 1: Principe van een brand- en rookwerend deurdranger systeem.
De rookdetector (1) signaleert het alarm waardoor de stroom naar de
kleefmagneten wordt onderbroken. De deurdrangers (op mechanische
veerdruk) zorgen ervoor dat de deuren zich sluiten (3) en terugkomen in een
gesloten positie. De ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar (2)
zorgt er voor dat eerst de inactieve deur sluit en daarna de actieve deur.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL (DUBBEL)
DR 7860 461 700
voorzien van ingebouwde mechanische sluitvolgorde regelaar (voor een branden rookwerend deurstel in combinatie met kleefmagneten)
Technische specificaties
- Railhoogte 30 mm en diep 26 mm.
- Uitvoering is zilverkleurig.
- Aanbevolen onzichtbare deurdranger is type DR 7860.
- Gecertificeerd conform EN 1155 en EN 1158.
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0049 (railsysteem).
- EC gecertificeerd 0432-CPD-0047 (dranger).

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Actieve deur

Inactieve deur

Voor montageschetsen, zie pagina 58 en 59.
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P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL
DR 7860 460 700 TOT EN MET DR 7860 464 700
voorzien van ingebouwde (elektro)mechanische sluitvolgorde regelaar voor
een brand- en rookwerend deurstel
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

Aktieve deur

58

Inaktieve deur
Enkele deur

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® ONZICHTBARE GLIJARMRAIL
DR 7860 460 700 TOT EN MET DR 7860 464 700
voorzien van ingebouwde (elektro)mechanische sluitvolgorde regelaar voor
een brand- en rookwerend deurstel
Montageschetsen
Alle maten in milimeters.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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P+E ACCESSOIRES VOOR (ONZICHTBARE)
(ELEKTRO)MECHANISCHE GLIJARMRAIL
Voeding type 7701.

Deze krachtige gestabiliseerde voeding is ontwikkeld
voor onder andere de elektromechanische glijarmrail systemen zoals deze zijn opgenomen in deze
brochure. Deze uitvoering is inclusief standaard kabel,
eurostekker en montagebeugel. Deze compacte
uitvoering voldoet aan de keurmerken TÜV, GS, UL en
SA. Uitgangsvoltage 24V DC-2,5A.

Wand/deurmagneet type 7438 en type 7439.

Dit type is bestemd om deuren die zijn voorzien van
een deurdranger, elektromechanisch open te houden.
Door bijvoorbeeld bij brandalarm gaat de spanning er
automatisch af, waardoor de magneet zijn ankerplaat
los laat.
Bedrijfsspanning 24V DC.
Verbruik in stand-by uitvoering 16 mA.
Openhoud kracht 500 Nm.

Alle maten in milimeters.
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Inbouw kabeloverbrenging type 7280.

Indien in de deur een elektronisch component wordt
aangebracht is een kabel verbindingsbrug tussen het
kozijn en de deur nodig. De afgebeelde uitvoering is
in staal uitgevoerd en voorzien van een roestwerende
chroomlaag. Tijdens het sluiten van de deur valt
deze veeroverbrenging in de behuizing. Deze kabeloverbrenging heeft een binnendiameter van 8 mm
en is voorzien van afgeronde hoeken en daardoor
machinaal infreesbaar. Type 7280 heeft een openingshoek van maximaal 120º, is lang 323 mm en kabel
tot 7,5 mm. Type 7281 heeft een openingshoek van
maximaal 180º en is lang 543 mm. Geadviseerd wordt
de kabel heel soepel te verwerken. Indien de openingshoek van de deur groter is als het bovengenoemde
aantal graden dan voorziening treffen dat de deur niet
verder opengaat dan 120 respectievelijk 180º.

Rookmelders type 7600 (optisch) en type 7602 (warmte).

Voltage 15-30V DC.
Verbruik in stand-by uitvoering 25 mA.
Bedrijfstemperatuur -20 tot +60º echter type 7602
-20 tot +45º.
P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E MONTAGEPLATEN EN HOEKCONSOLES
VOOR DEURDRANGERS

Hoekconsole DR 7335 902 700 voor deurdranger DR 7330 en DR 7335.

Hoekconsole DR 7245 902 700 voor deurdranger DR 7240 en DR 7250.

Hoekconsole DR 7250 904 700 voor dubbele deuren onder ander in
combinatie DR 7250 903 700.

Montageplaat DR 7335 901 700 voor deurdranger DR 7330 en DR 7335.

Montageplaat DR 7245 901 700 voor deurdranger DR 7240 en DR 7250.

Hoekconsole DR 7250 903 700 voor dubbele deuren. Te plaatsen tussen
twee hoekplaten DR 7250 904 700.

P+E MONTAGEPLATEN VOOR GLIJARMEN

Montageplaat DR 7245 905 700 voor glijarmen.

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

Hoekconsole DR 7245 900 700 voor glijarmen.
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P+E TWIN-LINE® projectpaumelles
en projectscharnieren verlengen
de levensduur van sloten en vooral
meerpuntssluitingen en deurdrangers
Zodra het bovenste scharnier of paumelle een
slijtage vertoont van 1,5 mm (uithangen) vertaalt dit
zich naar de sluitzijde dus slot of meerpuntssluiting
in een uithanging van circa 5 mm waardoor het
slot of de meerpuntssluiting moeilijk of niet meer
sluit, de cilinder na enige tijd wordt geforceerd
en de eventuele deurdranger “nekt”. Na verloop
van tijd zullen de scharnieren, het slot of de meerpuntssluiting, deurkruk en deurdranger(arm) moeten
worden vervangen. Immers worden in de praktijk
deur(sluitplaten) bijna altijd pas nagesteld als het
kwaad al is geschied.
Bij toepassing van de TWIN-LINE® serie conform
de adviezen op pagina 24 tot en met 26 van de
brochure P+E TWIN-LINE® projectscharnieren
en projectpaumelles voorkomt u deze
problemen.

SC 5661 000 13R voor deurgewicht 90 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 4.

P+E TWIN-LINE® serie betaalt zich
10x terug!
Met traditionele paumelles en scharnieren zijn meestal
drie of vier stuks per deur nodig om aan het gewenste
draagvermogen te voldoen. Met de P+E TWIN-LINE®
projectpaumelles of scharnieren zijn slechts 2 stuks
nodig en dus ook slechts 2 keer infrezen.
De TWIN-LINE® serie is inbraakwerend gecertificeerd
zonder anti-inbraaknok. Ook dit bespaart montagetijd.
Bovendien zoveel extra reserve draagvermogen dat
slijtage nagenoeg nihil is. Dit betekent een meer
dan dubbele levensduur van zowel het hangwerk
als het sluitwerk. Tussentijds sloten, scharnieren,
deurdrangers of deuren vervangen behoort tot het
verleden!

SI 5881 000 130 voor deurgewicht 200 kg (2 stuks)
gebruikscategorie 4. Indien niet inbraakwerend
SC 5881 000 130.
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P+E BALKESPAGNOLETTEN

P+E TWIN-LINE® PROJECTSCHARNIEREN
EN PROJECTPAUMELLES

voor ramen en deuren

+ EN 1
40
0

NG
LI

P+

E

Swiss Made

RECY
C

RECY
C

Zeer hoog draagvermogen
Esthetisch ongeëvenaard
Optimaal inbraakwerend
Brandwerend 60 minuten
Extreem lange levensduur

0%

E

+ EN 1
40
0

0%

Optimaal inbraakwerend
Comfortbediening & WoonKeur
Smal en strak balkprofiel
Extreem lange levensduur

P+

met visie op het afhangen van ramen en deuren

NG
LI

1

P+E TOP-LINE® PROJECTSLOTEN

2

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT DEURBESLAG

met visie op het geruisloos sluiten van deuren

NG
LI

NG
LI
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P+

Swiss Made

+ EN 1
40
0

RECY
C

3

E

0%

Gebruikerscategorie 3 en 4 EN 1906 : 2002
Brandwerend EN 1634-2 : 2006 - 10
Voldoet aan vluchtwegvoorschrift EN 179
Extreem lange levensduur

+ EN 1
40
0

RECY
C

Swiss Made

E

0%

Brandwerend 60 minuten (EN 1634-1/NEN 6069)
Unieke zware slotkasten
Standaard voorzien van fluisterschoot
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

P+

met visie op esthetica en techniek

4
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P+E TOP-LINE SECURE®
DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
“POSITON-3”

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
extra zware uitvoering met nieuwe visie op blijvend
probleemloos openen en sluiten van houten
(dubbele) deuren en houten (dubbele) vluchtdeuren

zware uitvoering met nieuwe visie op WoonKeur,
levensloopbestendig en blijvend probleemloos
openen en sluiten van houten (dubbele) deuren

Inbraakwerend:
POSITON-3 en POSITON-4
Voor elektronisch beslag:
ELEKTRON-3 en ELEKTRON-4
Paniekontgrendeling E:
EXITON-3 en EXITON-4

Swiss Made

P+

P+

+ EN 1
40
0

0%

E

E

+ EN 1
40
0

NG
LI

5A

P+E TOP-LINE SECURE® INBOUW
(SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN
FREEWAY LOCK EN FREEWAY DRIVE

RECY
C

RECY
C

Inbraakwerend zeer zware klasse
Brandwerend
Uiterst soepele werking
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur

NG
LI

Swiss Made

0%

Inbraakwerend zwaardere klasse
Ongevoelig voor uitzakkende deuren
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
EPC reductie 0,03
Extreem lange levensduur

5B

P+E TOP-LINE SECURE® PANIEK- EN
NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
met visie op bestaande en nieuwe normen

nieuwe visie op blijvend probleemloos (elektrisch) openen en sluiten
van metalen, kunststof en houten (dubbele) deuren en vluchtdeuren

NG
LI

5C
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Swiss Made

E

+ EN 1
40
0

RECY
C

RECY
C

PATENT

aangemeld

Brandwerend*
Inbraakwerend tot zwaardere klasse*
Extreem lange levensduur

P+

+ EN 1
40
0

NG
LI

E

0%

P+

Swiss Made

0%

Geïntregreerde microschakelaar voor
standsignalering**
Inbraakwerend ENV 1627 klasse 3
Brandwerend DIN EN 1634*
Paniekfunctie B/E (zelfvergrendelend)
Geschikt voor Euro- en Swiss-normcilinder
Extreem lange levensduur
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P+E eAccess®

P+E TOP-LINE®
DEURDRANGER(SYSTEMEN)

wireless online access solutions

NG
LI

Swiss Made

+ EN 1
40
0

RECY
C

Veilig, comfortabel en betrouwbaar
EN 1627 - 1630 RC4 / SKG*** / ES3

E

0%

Heavy Duty uitvoeringen
Vrijloop uitvoeringen
Uitvoeringen voor brand- en rookwerende
(dubbele) deuren
Extreem lange levensduur
Thermo constant

De Rotterdam

P+

voor toepassing op enkele en dubbele deuren in utiliteitsen woningbouwprojecten. Met visie op gecontroleerd sluiten
met optimaal bedieningsgemak

7
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P+E TOP-LINE®
ADVIES- EN KEUZEBESTEK UITGAVE 2014

met visie op esthetica en techniek

(elektro)mechanisch hang- en sluitwerk voor het top- en
middensegment van de utiliteitsbouw conform de nieuwe eisen
van het Bouwbesluit

E

+ EN 1
40
0

0%

P+

P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL
PROJECT VEILIGHEIDSDEURBESLAG

RECY
C

NG
LI
+ EN 1
40
0

RECY
C

NG
LI

E

0%

Massief roestvast staal aan buitenzijde
Buiten- en binnenzijde onzichtbare bevestiging
Kerntrek beveiligd
Extreem lange levensduur

P+

TOEPASSINGSGEBIED: Ziekenhuizen, zorginstellingen, ministeries, gemeentehuizen, luchthavens,
gerechtshoven, musea, luxe kantoren, bedrijfsgebouw enzovoorts

9
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No Risk Concept
Faal- en onderhoudskosten

10A
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Project: De Rotterdam - Rotterdam

Referentie:
P+E TOP-LINE® SCHARNIEREN EN PAUMELLES
P+E TOP-LINE® PANIEK- EN NOODDEUR HANG- EN SLUITWERK
P+E TOP-LINE® ROESTVAST STAAL PROJECT DEURBESLAG
P+E TOP-LINE® INBOUW (SMAL)DEUR MEERPUNTSSLUITINGEN FREEWAY LOCK

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)

P+E TOP-LINE® deurdranger(systemen)
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Post en Eger hang- en sluitwerk b.v.
Bezoekadres
De Oude Molen 2
1184 VW AMSTELVEEN
Postadres
Postbus 842
1000 AV AMSTERDAM
Factuuradres
Postbus 128
3910 AC RHENEN
Verzendadres
Utrechtsestraatweg 220
3911 TX RHENEN
t +31 (0)20 694 73 33
e info@posteneger.nl

www.posteneger.nl
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