
  Samozamykacz DC175  

  Cam-Motion® 

ASSA ABLOY DC175
· Samozamykacza z szyną ślizgową w technologii

Cam-Motion®

· Spełnia wymagania w ramach budownictwa bez 
barier (EA / CEN TR 15894)

· Certyfikowany zgodnie z EN 1154, siła EN 3/4
· do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła

do 1100mm i ciężarze do 80kg

Charakterystyka DC175
· Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i 

dymoszczelnych 
· Uniwersalny montaż: po stronie zawiasów i przeciwnej do 

zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy 
· Do drzwi lewych i prawych
· Termodynamiczne zawory do regulacji prędkości zamykania 

i domknięcia 
· Kompaktowy design, głębokość samozamykacza to 

zaledwie 32mm 
· Kąt otwarcia do 160° (w zależności od sposobu montażu)
· Standardowe kolory: srebrny EV1; biały podobny do RAL 

9016, czarny podobny do RAL 9005
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Dangerous substances: None
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ASSA ABLOY
Sicherheitstechnik GmbH
Bildstockstraße 20
72458 Albstadt

DC175



Zalety

Architekci/projektanci - Nowoczesny design
-  Kompaktowe wymiary
-  spełnia wymogi budownictwa bez barier (EA / CEN TR 15894)

Instalatorzy - Szybki i łatwy montaż
-  Szybka i prosta regulacja
-  Uniwersalny montaż na drzwiach

Handle - Jeden produkt, wiele możliwości zastosowania
- Komplet akcesoriów i elementów dodatkowych

Użytkownik -  Niewielka wrażliwość na zmiany temperatury dzięki zaworom termodynamicznym
-  Łatwość otwierania drzwi dzięki technologi krzywki sercowej - znaczna redukcja siły otwarcia

Dane techniczne

Siła zamykania EN 3/4

szerokość drzwi do 1100 mm

Nadaje się do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych Tak

Kierunek drzwi Lewe / Prawe

Sposób montażu Pełna uniweralność

Szybkość zamykania Pomiędzy 120°-15°

Szybkość domknięcia Pomiędzy 15°-0°

Max. kąt otwarcia skrzydła - montaż po stronie zawiasowej ~ 160°

Max. kąt otwarcia skrzydła - montaż po stronie przeciwnej do zawiasów ~ 110°

Certyfikat zgodny z EN 1154

Znak CE dla wyrobów budowlanych Yes

Długość samozamykacza 200 mm

Wysokość samozamykacza 58 mm

Głębokość samozamykacza 32 mm

Waga samozamykacza 2.1 kg

DC175
Dane Techniczne i numery katalogowe

Akcesoria:
Płyta montażowa A280

Ogranicznik kąta 
otwarcia A279

Blokada skrzydła w 
pozycji otwartej A278 
(nie wolno stosować 
do drzwi p.poż. i 
dymoszczelnych)

Charakterystyka DC175 Kolory:
Srebrny EV1

Biały, podobny 
do RAL9016

Czarny, podobny do 
RAL9005

Zalety samozamykacza 

Rodzaj klienta

· Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych   
i dymoszczelnych 

· Uniwersalny montaż: po stronie zawiasów i 
przeciwnej do zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy 

· Do drzwi lewych i prawych
· Termodynamiczne zawory do regulacji prędkości 

zamykania i domknięcia 
· Kompaktowy design, głębokość samozamykacza to 

zaledwie 32mm 
· Kąt otwarcia do 160° (w zależności od sposobu 

montażu)
· Standardowe kolory: srebrny EV1; biały podobny do 

RAL 9016, czarny podobny do RAL 9005



DC175
Wymiary samozamykacza i sposoby montażu
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max. 6 Montaż na skrzydle po 
stronie zawiasowej
widok dla drzwi LEWYCH

Otworowanie pod 
standardowy montaż na 
skrzydle po stronie 
zawiasowej                            
widok dla drzwi LEWYCH

Otworowanie pod 
montaż z użyciem płyty 
montażowej A280
W przypadku braku 
możliwości montażu 
bezpośredniego               
widok dla drzwi LEWYCH

Montaż na ościeżnicy po 
stronie zawiasowej                                                                           
Widok dla drzwi LEWYCH

Otworowanie pod 
montaż na ościeżnicy z 
użyciem płyty 
montażowej A280
W przypadku braku 
możliwości montażu 
bezpośredniego               
widok dla drzwi LEWYCH
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DC175
Wymiary samozamykacza i sposoby montażu

Otworowanie pod montaż 
na skrzydle po stronie 
przeciwnej do zawiasów                                     
widok dla drzwi PRAWYCH

Otworowanie pod montaż 
na skrzydle po stronie 
przeciwnej do zawiasów z 
użyciem płytki montażowej 
A280
widok dla drzwi PRAWYCH

Otworowanie pod montaż 
na ościeżnicy po stronie 
przeiwnej do zawiasów
widok dla drzwi PRAWYCH

Otworowanie pod montaż 
na ościeżnicy po stronie 
przeciwnej do zawiasów 
przy użyciu płytki 
montażowej A280
widok dla drzwi PRAWYCH

Płytka montażowa A280  
Do prawidłowego 
zamocowania korpusu 
samozamykacza DC175 w 
przypadku braku 
możliwości montażu 
bezpośredniego 
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DC175
Akcesoria i kody zamówieniowe

Blokada skrzydła w pozycji otwartej A278
Mechaniczna blokada skrzydła w pozycji otwartej, gdy zachodzi potrzeba 
przytrzymania skrzydła w pozycji otwartej przez pewien czas.
Mocowanie bezpośrednio w szynie samozamykacza DC175
Max. kąt trzymania skrzydła w pozycji otwartej wynosi 110°
Regulacja siły trzymania skrzydła w pozycji otwartej.
Nie wolno stosować do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych!!

Ogranicznik kąta otwarcia A279
Zabezpieczenie przed zbyt szerokim otwarciem skrzydła drzwi.
Mocowanie bezpośrednio w szynie samozamykacza DC175
Płynna regulacja maksymalnego kąta otwarcia przez odpowiednie umiejscowienie 
elementu w szynie samozamykacza, maksymalnie do kąta 110°
Element A279 nie zastępuje standardowego ogranicznika montowanego np. w 
podłodze!!

Produkt / Kolor Numer zamówieniowy

DC175, EN3/4, srebrny EV1 D C 1 7 5 - - - - - - E V 1 -

DC175, EN3/4, biały podobny do RAL9016 DC175------9016

DC175, EN3/4, czarny podobny do RAL9005 DC175------9005

Płyta montażowa A280, srebrna EV1 DCA280-----EV1-

Płyta montażowa A280, biała podobna do RAL9016 DCA280-----9016

Płyta montażowa A280, czarna podobna do RAL9005 DCA280-----9005

Blokada otwarcia na odpowiedni kąt A278 D C A 2 7 8 - - - - - - - - -

Ogranicznik kąta otwarcia A279 D C A 2 7 9 - - - - - - - - -




