
TS 98 XEA

Persoonallisiin asuintiloihin ja moderneihin työtiloihin sopiva TS 98 XEA on 
 laadukas, mukava ja tyylikäs ratkaisu.

Yhdistää parhaat ominaisuudet.
TS 98 XEA on hyvin monikäyttöinen:
Se tarjoaa parhaan mahdollisen 
käyttömukavuuden lähes kaikkien 
yksi- ja kaksilehtisten ovien kanssa. Sen 
näyttävä muotoilu ja uudet toiminnot 
tekevät hyvän vaikutuksen. Tämä 

monikäyttöinen suljin voidaan asentaa 
kaikkiin neljään asennustyyppiin 
käyttäen samaa sulkimen runkoa, 
jonka laajennettu sulkemisalue takaa 
äänettömän kulun. Lisäksi se säilyy 
toimintakuntoisena myös kylmissä 
oloissa, jopa –40° C:n lämpötilassa. 

Hyödyt:

• Laaja sulkemisvoima-alue enintään 
1 400 mm leveille oville.

• SoftFlow: laajempi sulkualue takaa oven 
hiljaisen sulkeutumisen

• Toimivaksi havaittu EASY OPEN 
-tekniikka takaa esteettömän kulun 
saksalaisten standardien DIN SPEC 1104 
ja DIN 18040 mukaisesti.

• Sama ovensuljin kaikille neljälle 
asennustyypille

• Avautumisvaimennin ja sulkemisliikkeen 
hidastin kaikissa neljässä asennustyypissä

• Itsesulkeutuva 180° avautumiskulmasta 
saranapuolelta

• Sulkemisvoiman säätömahdollisuus 
etupuolelta ruuvinvääntimellä

• Visuaalinen sulkemisvoiman ilmaisin
• Enintään 300 kg:n painoisille oville 

(ei liukukiskoon integroidun 
sähkömekaanisen aukipitolaitteen kanssa)



TS 98 XEA hopea (P 600)

TS 98 XEA kulta (P 750)

G-N XEA musta (P 190) 
TS 98 XEA valkoinen (P 100)

G-N XEA musta (P 190) 
TS 98 XEA hopea (P 600)

TS 98 XEA musta (P 190)

1.  Asennus ovilehteen 
 saranapuolelle

2.  Asennus karmiin 
 saranapuolelle

3.  Asennus karmiin saranan 
vastakkaiselle puolelle

4.  Asennus ovilehteen saranan 
 vastakkaiselle puolelle
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Neljä asennustyyppiä, yksi ovensuljin 

Pintakäsittely- ja värivaihtoehdot
TS 98 XEA on näyttävästi muotoiltu 
kokonaisuus, joka todellakin avaa ovia: 
suljin on muutakin kuin sisustusesine, 
mutta se on myös helppo yhdistää 
muihin XEA-muotoilun mukaisiin 
dormakaba-tuotteisiin.

Monipuolisten pintakäsittely- ja 
 värivaihtoehtojen ansiosta asiakkaalla 
on valittavissaan laaja valikoima 
vaihtoehtoja, jotka antavat 
mahdollisuuksia monipuolisiin 
esteettisiin valintoihin.

Tiedot ja ominaisuudet EN 1–6
Oville, joiden paino on enintään (ei liukukiskoon integroidun 
sähkömekaanisen aukipitolaitteen kanssa)

m 300 kg ●

Yleisovet, palo- ja savuovet m 1 400 mm ●
Ulko-ovet, ulospäin avautuvat* m 1 400 mm ●
Sama rakenne vasen- ja oikeakätisille oville ●
Sulkemisvoima portaattomasti säädettävissä etupuolelta ruuvinvääntimellä ●
Sulkemisaika portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta ●
Laajennettu sulkemisalue äänetöntä sulkemista varten 15°–0°
Loppunykäisy portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta ●
Avautumisvaimennin (BC) säädettävissä venttiilin kautta ●
Sulkemisliikkeen hidastin portaattomasti säädettävissä venttiilin kautta ●
Räikkätoiminen aukipitojärjestelmä (ei palo- tai savuoville) ○
Mitat, mm L / S / K 327 / 59 / 60
Oven helppo avaus saksalaisen standardin DIN 1104; CEN/TR 15894  mukaisesti ●
Saksalaisen standardin DIN 18040 mukainen suurin avausmomentti ovelle,  
jonka leveys on

1 250 mm

Vakiovaruste = ● Lisävaruste = ○
*  Jos ovi on hyvin korkea tai leveä tai jos sen on sulkeuduttava suurta tuulenpainetta vasten, on 
valittava seuraava ovensulkimen koko.

38

490

43

16
11

16

160

101

327

56

8

60
23

518

99

32

59

2020.10 Oikeus mahdollisiin muutoksiin pidätetään


