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• Volg de standaard Montage-instructie, Gebruik onderstaande instructies om de 
zelfsluiter af te stellen. 

 

• Het Vari-Doors zelfsluiter systeem bestaat uit 2 delen  (fig. 01). Deel A; de veerunit 
met rem, gepositioneerd achter de horizontale afwerklijst. Deel B; de magneet, 
gepositioneerd achter in nis, in de rails.  

 

 
 

• De werking is als volgt; er is een beugel gemonteerd aan de kabel van de veerunit 
(deel A) en deze zit tegen de magneet van deel B. Wanneer de magneet deze beugel 
ontkoppelt (bijv. in geval van brand) trekt de beugel m.b.v. de veerunit de deur dicht. 
De rem zorgt ervoor dat de deur zacht dicht loopt. 

 

• Sluit de kabel van de elektromagneet aan op de 24-Volts brandmeldinstallatie. Deze 
kabel zit boven op de veerunit bij deel A (zonodig hiervoor de horizontale afwerklijst 
verwijderen). 

 

• Om te controleren of de installatie werkt opent u de deur volledig. Hierdoor komt de 
sluitunit tegen de elektro magneet en zal daar blijven zitten (spanning op de magneet). 

 

• Nu kunt u controleren of de deur goed hangt en soepel loopt en deze zonodig bij 
stellen. 

 

• Zet de deur weer volledig open en haal de stroom van het systeem. Hierdoor zal de 
sluitunit ontkoppelen en de deur dicht trekken. 

 

• De kracht van het sluiten kunt u op de veerunit afstellen (zie fig. 02). Om de veer 
strakker te stellen draait men het tandwiel in het midden van de unit met een grote 
platte schroevendraaier naar links. Om de veer losser te stellen beweegt men de L-
beugel bovenin de unit met een platte schroevendraaier op en neer (zie ook fig. 02).  
 

Fig. 01; Zelfsluiter units 
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Fig. 03; Deel B – Sluitunit en magneet 
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Fig. 02; Deel A – Veerunit en rem 
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• Het is ook mogelijk om de rem meer of minder te laten werken, dit kan door met een 
steeksleuteltje van 5,5mm het zes kantboutje te verstellen. De indicatie hiervoor staat 
onder het boutje. In de meeste gevallen geeft de minimale remkracht van de rem het 
beste resultaat. 
 
 
 

• Mocht dit toch niet het juiste resultaat geven dan kan ervoor gekozen worden de 
fabrieksinstelling te wijzigen door het aandruk wieltje van de rem af te stellen. 
 

• Aan de zijde 1 van de nis ziet u figuur 04 en aan de andere zijde (zijde 2) figuur 05. 
• Draai de geel gemarkeerde bout één à twee slagen los met 2 steeksleutels. 
• Duw het wieltje in de gewenste richting om hem strakker of losser tegen de kabel aan 

te laten lopen.  
LET OP! Vergeet na het afstellen niet om de bout weer goed vast te draaien. 
 

 

strakker losser 

Fig. 04; Rem (zijde 1) 

strakker losser 

Fig. 05; Rem (zijde 2) 


