DORMA TS 93 systeem in Contur Design.
De perfecte harmonie tussen vormgeving en functionaliteit.

TS 93 N

TS 93 EMF

TS 93 G-SR-EMR

TS 93 EMR

Technisch indrukwekkend.
TS 93 systeem.

Het hoogste gebruikscomfort.

Seriematig met openingsdemping (ÖD)

Het TS 93 glijarmsysteem biedt hoogwaardige oplossingen. Het sterk afvallend openingsmoment en de
hartvormige nokkenas staan garant voor een ultiem
gebruikscomfort.

ter bescherming van beschadiging van wand en deur

Seriematig met sluitvertraging (SV) die voldoende tijd
garandeert om makkelijk de deur te passeren door een vermindering
van de sluitsnelheid
Identiek TS 93 model voor 1- en 2-vleugelige deuren
- geen onderscheid tussen gang- en standvleugel
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Glijarm G-N in de hoogte verstelbaar
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Eenvoudig in te bouwen toebehoor
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Openingsbegrenzing en/of mechanische vastzetting
kunnen naderhand in de glijarm worden ingebouwd.
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Sluitmoment

Momentverloop – sluitkrachtinstelling EN 5

Het complete systeem voldoet aan de europese
normen en heeft een CE-markering.

Eénduidige bouwhoogte van 30mm
voor het complete glijarmensysteem.

G-SR met geïntegreerde RMZ.

Perfect voor alle toepassingen.

Het TS 93 systeem wordt door de
glijarmdeursluiters TS 92 en
TS 91 in Contur Design
gecompleteerd.

De rookmeldcentrale is geïntegreerd in de sluitvolgregleaar
voor een gegarandeert sluiten van rook- en
brandwerende deuren.
De voordelen in detail
De geïntegreerde RMZ met LED-aanduiding.

TS 92, ideaal voor toepassing
op glasdeuren
TS 91, met vaste sluitkracht
EN 3 voor lichte binnendeuren

Ingebruikstelling
Groen = apparaat in werking, rood = alarm
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Onderhoud
Geel oplichtend ( langzaam ) = onderhoud vereist
Geel knipperend ( snel ) = onderhoud noodzakelijk
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DORMA TS 93 systeem in
Contur Design.

Helder, zakelijk en uniform.
Contur – het DORMA Design.
DORMA definieert het Design van de toekomst.
Alle producten zijn aan hun éénduidige vormgeving te herkennen.
Inliggende en optisch
inovatieve eindkappen.
Duidelijke lijnen door een kubistische bouwvorm.
Eénduidige vormgeving in het project (TS
93 systeem, TS 97, CD 80, ES 200, TEGO)

TS93 N
TS93 EMF

TS93 EMR

TS93 GSR

TS93 GSR-EMR

TS 93 N glijarmdeursluiter met een sterk afvallend openingsmoment. Alle hydraulische functies zijn aan de voorzijde
van de deursluiter instelbaar.
TS 93 EMF glijarm met geïntergreerde electromechanische
vastzetting, 24 V DC. Het vastzetpunt (tussen 80°-120°)
en uittrekkracht zijn traploos instelbaar.
TS 93 EMR glijarm met geïntergreerde electromechanische
vastzetting, rookmelder en voeding.
TS 93 G-SR met sluitvolgregeling.
TS 93 G-SR-EMR met sluitvolgregeling en geïntergreerde
rookmeldcentrale.

Toebehoor:

Rookmeldcentrale

Deursluiter voor 1- en 2-vleugelige deuren

Rookmelder

Akoestische alarmmodule:
De rookmeldcentrale kan optioneel worden uitgerust met een
akoestische alarmmodule. Deze maakt het mogelijk om naast
een optische, ook een akoestische waarneming te krijgen.

Stempel:

