
TS 98 XEA -  
allsidig dørlukker
Enten den er installert hjemme eller på en arbeidsplass, holder TS 98 XEA høy 
standard når det gjelder kvalitet, komfort og design.

Kombinerer de beste egenskapene
TS 98 XEA er spesielt allsidig: 
Den tilbyr optimal brukervennlighet for 
dører i alle installasjonsalternativene, 
samtidig som den imponerer med sitt 
nye XEA-design og nye egenskaper. 

Samme dørlukker kan brukes i alle fire 
installasjonsalternativer og med sitt 
 utvidede lukkeområde sørger den for 
stille  tilslag. Den blir heller ikke på  virket 
av kulde, selv ned mot –40° C. 

Fordeler for deg:

• Stort lukkekraftområde for 
 dørbredder på opptil 1400 mm

• SoftFlow: stille dørlukking takket 
være utvidet lukkeområde

• Velprøvd EASY OPEN-teknologi 
gir barrierefri tilgang i henhold til 
tyske bransjestandarder (DIN) 
SPEC 1104 og (DIN) 18040

• Én dørlukker for alle fire 
installasjons alternativene

• Åpningsbrems og forsinket  lukking
• Selvlukking fra 180° åpningsvinkel 

på hengselsiden
• Mulig å justere lukkekraften fra 

forsiden ved hjelp av en skrueverk-
tøy

• Med synlig lukkekraftindikator
• For dører som veier opptil 300 kg 

(sammen med elektromekanisk 
dørholdenhet integrert i glide-
skinnen)



TS 98 XEA sølv (P 600)

TS 98 XEA gull (P 750)

G-N XEA svart (P 190) 
TS 98 XEA hvit (P 100)

G-N XEA svart (P 190) 
TS 98 XEA sølv (P 600)

TS 98 XEA svart (P 190)

1.  Dørbladmontering 
hengselside

2.  Karmmontering 
hengselside

3.  Karmmontering  
på karmside

4.  Dørbladmontering  
på karmside
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Én dørlukker – fire installasjonsløsninger

Valg av overflater og farger
TS 98 XEA har et utmerket design som 
virkelig ”åpner dører” og mulig heter. 
Ikke bare egner dørlukkeren seg som et 
designelement, men den kan også 
enkelt kombineres med andre 
 dormakaba-produkter med  XEA-design. 

Fordi du kan velge mellom mange 
 farger og overflater, kan du gjøre 
mange tilpasninger, og være så 
 fleksibel som du ønsker fra en 
 estetisk syns vinkel.

Data og egenskaper EN 1–6
For dører som veier (sammen med elektromekanisk dørholdenhet 
integrert i glideskinnen)

m 300 kg ●

Standard dører, brann- og røykdører* m 1400 mm ●
Ytterdører, åpnes utover m 1400 mm ●
Samme design for venstre- og høyrehengslede dører ●
Lukkekraften kan justeres trinnløst fra forsiden ved hjelp av en skrueverktøy ●
Lukkehastigheten kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen ●
Utvidet lukkeområde for stille lukking 15°–0° ●
Endeslag kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen ●
Åpningsbremsen (BC) kan justeres ved hjelp av ventilen ●
Forsinket lukking (DC) kan justeres trinnløst ved hjelp av ventilen ●
Dørholdermekanisme (ikke for brann- eller røykdører) ○
Dimensjoner i mm L / D / H 327 / 59 / 60
Enkel døråpning i henhold til tysk bransjestandard (DIN) SPEC 1104; CEN/TR 15894 ●
Samsvarer med kravet til maksimalt åpningsmoment i henhold til tysk 
bransjestandard (DIN) 18040 opptil en dørbredde på

1250 mm

Som standard = ● Valgfri = ○
*  Still inn høyere lukkekraft eller velg en dørlukker med større lukkekraft for veldig høye og tunge 
dører, og for dører som må lukkes mot sterkt vindtrykk.
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