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 In veel gevallen is het wenselijk om een deur van een 

brand- of rookcompartiment in dagsituatie open te 
zetten. Meestal wordt ervoor gekozen om de deur 
middels een kleefmagneet open te houden. In een 
bestaande bouw kan het aanleggen van een 
kleefmagneetinstallatie tijdrovend en kostbaar zijn. 
 
In deze situaties biedt het Dorgard X deursluitsysteem 
een volwaardig en betaalbaar alternatief. De Dorgard X 
kan snel worden geïnstalleerd en is volledig draadloos.  
 
Bij toepassing van een “System TX” zendunit kan de 
Dorgard X draadloos worden aangestuurd. De 
System TX zendunit wordt middels een contact van de 
brandmeldinstallatie geactiveerd. Bij brand of storing 
sluit de deur automatisch (deurdranger vereist). De 
System TX zendunit heeft een bereik van ca. 100 meter, 
afhankelijk van de omgevingsfactoren. De System TX 
en Dorgard X zijn batterij gevoed. De System TX kan 
meerdere Dorgard X aansturen. Bij gebruik van 
meerdere System TX zendunits wordt middels 
adressering bepaald welke Dorgard X wordt geactiveerd. 
De System TX zendunit kan tevens Deafgard X units 
aansturen. 
 
Kenmerken: 

• Voldoet aan de NEN2535:2009 en EN1155 
• Eenvoudige installatie 
• Draadloze technologie 
• Automatische sluitfunctie ( 2 vrij 

programmeerbare tijden) 
• Voeding door 4 LR14 (System TX) en 2 LR14 

(Dorgard) Alkaline batterijen met fail-to-safe 
functie 

• Onbeperkt aantal Dorgard X te koppelen aan één 
System TX 

• Toepassing b.v. kantoren, verzorg- en 
verpleeghuizen, scholen, hotels, enz. 

• Dorgard X is leverbaar in diversen kleuren 
• System TX leverbaar in kleur wit of zwart 

Soms is het plaatsen van een kleefmagneet niet mogelijk of kostbaar. Het openhouden van een 
branddeur middels een wig of prullenbak is al helemaal niet toegestaan. Met het Dorgard X 
deursluitsysteem, in combinatie met de System TX zendunit, biedt Astec hiervoor een voordelige 
oplossing welke aan de regelgeving voldoet. 

 

 

  

 


