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Univerzální dveřní tlumič V 1600 
pro domovní, pokojové a požární dveře 
 

 

Dveřní tlumiče DICTATOR brzdí zavírající 
dveře progresivně, tzn. obzvláště měkce, tiše 
je dotáhnou do zámku a bezpečně je drží 
zavřené. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je určen pro pokojové a 
vchodové dveře. Svým pochromovaným 
krytem, elegantně opláštěným tlumicím 
válcem a neviditelným připevněním nabízí 
velice atraktivní design. 
 

V 1600 (v provedení s pevně nastavenou 
rychlostí zavírání a silnou pružinou) má 
osvědčení o zkoušce stavebního dozoru pro 
použití na požárních dveřích (číslo osvědčení 
P-12 0629 0 96). Při montáži na požární 
dveře je předepsána montážní deska. 
 

Zvláštním znakem tlumiče V 1600 je jeho 
snadná montáž. Pomocí patentované 
montážní desky se připevní na dveře, pak se 
sklopí dolů a lehkým tlakem se zaklapne. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je koncipován pro 
montáž na přední stranu dveří. 
 

Dveřní tlumič V 1600 je určen pro exteriérové 
i interiérové dveře. Pro venkovní použití a pro 
použití ve vlhkých prostorách se vyrábí z 
nerezu. 
 

 

 
 

Technické údaje Druhy dveří  pravé i levé, předsazené, ve stejné úrovni i 
zapuštěné 

Zavírací síla  20, 50, 80 resp. 115 N (měřeno na dveřním 
tlumiči) 

Charakteristika tlumení  progresivní, regulovatelná rychlost zavírání 

Tlumicí kapalina  téměř teplotně neutrální silikonový olej 
Obsah balení  dveřní tlumič, zaváděcí hák, upínací šrouby  

Materiál  ocel nebo nerezová ocel (matná) 
Povrch (ocel)  lesklé chromování; rovněž matné provedení, 

lesklé zlaté, barevný nátěr 
Doporučené příslušenství  zavírací pružina Piccolo nebo Adjunkt 
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Montáž 

 
Türblatt = Křídlo dveří 

Türstock = Veřej 

 

Nejprve vyklopte základní desku a na křídle dveří si označte podlouhlý otvor 
základní desky (cca 40 cm od strany se zámkem). Horní hrana základní desky 
bude přečnívat cca 2 mm přes horní hranu dveří. Vyrovnejte kryt do svislé polohy 

a potom definitivně připevněte základní desku pomocí 4 šroubů ∅ 4,5 x 19. Pak 

dejte kryt dolů tak, aby zaklapl do základní desky. 
 

Zaváděcí hák připevněte tak, aby se pryžové kolečko při překlopené páce ještě 
lehce dotýkalo přední hrany zaváděcího háku. 
 

Pro předsazené dveře s polodrážkou 10 - 30 mm potřebujete hák typu 1013, pro 
dveře zapuštěné 10 - 20 mm pak hák typu 1011. 

 

 
 

Rozměry 
 

 
Türoberkante = Horní hrana dveří 
Türblatt = Křídlo dveří 
Türstock = Veřej 

  

Objednací údaje 
(další provedení na požádání) 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

normální pružina  
 

obj. č. 300 460 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

normální pružina, hák 
1013  

 

obj. č. 300 461 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(pochromovaný)  

 

silná pružina  
 

obj. č. 300 480 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600   
 

normální pružina  
 

obj. č. 300 462 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600   
 

silná pružina  
 

obj. č. 300 485 
 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(komplet nerezový)  

 

normální pružina  
 

obj. č. 300 486 

Příslušenství       

 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 
(komplet nerezový)  

 

silná pružina  
 

obj. č. 300 487 

 

Dveřní tlumič DICTATOR model V 1600 F 
(pochromovaný)  

 

silná pružina, požární 
provedení  

 

obj. č. 300 960 

  

 
Pro montáž ocelových požárních dveří máte dispozici různé montážní desky. 
Podrobnosti naleznete od strany 02.015.00. 

 

 


