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TS 92 XEA
Glidskene-dörrstängare  
till innerdörrar i XEA-design

Fördelar för handeln
• Beprövad glidskeneteknik  

för standard- och brandskydds-
dörrar

• Låga lagerkostnader och 
begränsade kostnader för 
lagerhållning tack vare enhetliga 
glidskenor i XEA-serien.

Fördelar för installatören
• Passar både till vänster- och 

högerhängda dörrar.
• Går enkelt och snabbt att 

montera och kan ställas in med 
några enkla handgrepp.

Fördelar för projektören
• Optimalt förhållande mellan pris 

och prestanda.
• Enhetligt utseende i hela 

XEA-programmet med  
glidskenor.

Fördelar för användaren
• Hög passagekomfort och helt 

kontrollerad stängning.
• Optimal anpassning av stäng-

ningshastigheten och säker och 
tyst stängning genom två 
stängningsområden.

TS 92 XEA kompletterar det om-
fattande glidskene-dörrstängar-
systemet TS 98 XEA – till ett 
marknadsmässigt pris och av 
prisbelönt kvalitet. 

Med EASY OPEN-tekniken er-
bjuder dörrstängaren TS 92 XEA i 
XEA-design samma höga passa-
gekomfort som användare för-
väntar sig av glidskene-dörr-
stängare från  dormakaba. Den 
linjära drivmekanismen med 
hjärtformad kam ger ett kraftigt 
fallande öppningsmoment med 
minimal kraftansträngning. Där-
med är vår dörrstängare barriär-
fri enligt DIN 18040 och gör det 
inte bara enkelt att öppna dörrar 
utan de kan också stängas lång-
samt om så önskas. 

Stängningsmomentet ökar i slut-
fasen och dörren stängs tillförlit-
ligt. Stängningshastigheten är 
justerbar och gör TS 92 XEA till 
en användarvänlig lösning för 
standard- och brandskyddsdör-
rar inomhus.

För dörrbredder upp till 
1 100 mm är TS 92 XEA lämplig 
för barriärfria dörrar enligt 
DIN 18040 och uppfyller kraven i 
DIN SPEC 1104.

Certifierad enligt ISO 9001.
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Stängningshastigheten hos TS 92 XEA är steglöst justerbar i två 
inbördes oberoende områden via ventiler (1 + 2). På TS 92 XEA 
justeras stängningskraften för respektive dörrbredd steglöst via 
ställskruven på sidan (3).

1 Steglöst justerbar stäng-
ningshastighet i området 
180°–15°

2 Steglöst justerbar stäng-
ningshastighet i området 
15°–0°

3 Steglöst justerbar stäng-
ningskraft

4 Uppställning (tillval)
5 Öppningsbegränsning 

(tillval)

 Öppningsmoment   Stängningsmoment

Momentförlopp
Den hjärtformade kammen och den linjära drivmekanismen, som 
är utmärkande för alla glidskene-dörrstängare, underlättar 
manövreringen av dörren tack vare kraftigt fallande 
öppningsmoment.  
 
TS 92 XEA B  – justering av stängningskraften, storlek EN 4

0
2/

20
. M

ed
 fö

rb
eh

ål
l f

ör
 ä

nd
rin

ga
r.

Data och karaktäristiska egenskaper TS 92 XEA B/G1)

Stängningskraften steglöst justerbar Storlek EN 1–4
Allmänna dörrar2) ≤ 1 100 mm ●
Ytterdörrar, öppnas utåt2) –
Brand- och rökskyddsdörrar ●
Likadant utförande för vänster- och högerhängda dörrar ●
Stänger Glidskena ●
Stängningshastigheten steglöst justerbar  
via två inbördes oberoende ventiler

180°–15°
15° –0°

●
●

Mekanisk öppningsbegränsning ○
Öppningsdämpning –
Stängningsfördröjning –
Uppställning ○
Vikt i kg 2,2
Mått i mm Längd 

Byggdjup 
Höjd

305 
 50 
 65

Dörrstängaren testad enligt DIN EN 1154 ●
 -märkning för byggprodukter ●

Barriärfri enligt DIN 18040 ●
● Ja    – Nej    ○ Tillval

1)  B = Utförande för dörrbladsmontage på gångjärnssidan/kammontage på anslagssidan. 
G = Utförande för dörrbladsmontage på anslagssidan/kammontage på gångjärnssidan.

2)  För extra tunga dörrar och dörrar som måste stänga mot vindtryck rekommenderar vi TS 98 XEA.

Frågor? Vi svarar gärna på alla dina frågor.
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