Fordeler for forhandler
• Velkjent glideskinneteknologi for
standard- og brannverndører
• Lave lagerkostnader og liten
lagringsplass takket være
enhetlige glideskinner som for
XEA-serien.

Glideskinnebasert dørlukker
for innvendige dører i XEA-design
TS 92 XEA utfyller det omfatten
de glideskinnsbaserte dørlukker
systemet TS 98 XEA – til en god
pris og utmerket kvalitet.
Med EASY OPEN-teknologien byr
dørlukkeren TS 92 XEA i XEA-design på den velkjente brukerkomforten til glideskinnebaserte dørlukkere fra dormakaba. Det
lineære drivverket med hjerteformet kamskive sørger for et kraftig avtagende åpningsmoment
og reduserer kraftforbruket til et
minimum. Dørlukkeren vår er
barrierefri i henhold til DIN 18040
og gjør det ikke bare lekende lett
å åpne døren, men du kan også
velge lukkehastighet.

I sluttfasen av dørlukkingen øker
lukkemomentet og døren lukkes
trygt. Lukkehastigheten kan stilles inn og gjør TS 92 XEA til en
brukervennlig løsning for innvendige standard- og branndør.
TS 92 XEA egner seg for barrierefrie dører med bredde opptil
1100mm iht DIN 18040 og oppfyller kravene i DIN SPEC 1104.
Sertifisert i henhold til ISO 9001.
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Fordeler for installatøren
• Egnet til både dører som åpnes
mot venstre og dører som åpnes
mot høyre.
• Enkel og rask montering, og
innstilling utføres med små
justeringer.
Fordeler for prosjekt
• Optimalt forhold mellom pris og
ytelse.
• Enhetlig utseende i hele utvalget
av XEA-glideskinner.
Fordeler for sluttbruker
• Meget brukervennlig og fullstendig kontrollert lukking.
• Optimal tilpasning av lukkehastigheten, samt sikker og
stillegående i to uavhengige
lukkeområder.
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A | Maße

TS 92 XEA

Data og egenskaper

TS 92 XEA B/G1)

Lukkekraften kan stilles inn trinnløst

Størrelse

Generelle dører2)

EN 1–4

≤1100 mm

●

Ytterdører, utoveråpnende2)

–

Brann- og røyktette dører

●

Lik utførelse for dører som åpnes mot venstre og dører som åpnes mot høyre

●

Stang

Glideskinne

●

180°–15°
15°–0°

●
●

Lukkehastigheten kan stilles inn uavhengig av hverandre
ved hjelp av to ventiler
Åpningsbegrensning, mekanisk

○

Åpningsdemping

–

Lukkeforsinkelse

–

Faststilling

○

Vekt i kg

2,2

Mål i mm

Lengde
dybde
høyde

305
50
65

Dørlukker er testet iht. NS-EN 1154

●

-Merking for byggeprodukter

●

Barrierefri iht. DIN 18040
● Ja – Nei

●

○ alternativ

1)

B = Utførelse for dørbladmontering på hengselside/karmmontering på motstående side.
G = Utførelse for dørbladmontering på siden motstående hengsel/karmmontering på hengselside.

2)

For meget tunge dører og dører som skal lukkes mot vindtrykk, anbefaler vi TS 98 XEA.

EN 1

5 4

3
2

1

1 Trinnløs innstilling av
3 Trinnløs innstilling av
lukkehastighet i området
lukkekraft
180°–15°
4 Faststilling (alternativ)
2 Trinnløs innstilling av TÖW_TS93-XEA_Kennzeichnungen-1-5
5 Åpningsbegrensning
lukkehastighet i området
(alternativ)
15°–0°

Lukkehastigheten på TS 92 XEA kan stilles inn trinnløst i to ulike
områder via to ventiler (1 + 2). Lukkekraftinnstillingen for den
aktuelle dørbredden gjøres trinnløst via den sidemonterte
settskruen (3) på TS 92 XEA.

Momentkurve
Den hjerteformede kamskiven og det lineære drivverket, som
kjennetegner alle glideskinnebaserte dørlukkere, sørger for lett
betjening av døren med sitt kraftig avtagende åpningsmoment.
TS 92 XEA B – lukkekraftinnstilling, størrelse EN 4
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