
DORMA TS 93 Dörrstängare med modul-
system av glidskenor
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Stängningskraft EN EN
steglöst inställbar Storlek 2–5 5–7
Allmänna dörrar2) ≤ 1250 mm 2 –

≤ 1600 mm – 2
Ytterdörrar, ≤ 1250 mm 2 –
som öppnas utåt2) ≤ 1600 mm – 2
Enligt SIS EN 1154 A, ≤ 1250 mm 2 –
för branddörrar2) ≤ 1600 mm – 2
Samma utförande för vänster- och högerdörrar 2 2
Armsystem standard – –

glidskena 2 2
Stängningskraft, steglöst inställbar med 
justerskruv 2 2
Stängningshastighet, steglöst inställbar med 
ventil 2 2
Tillslagsfunktion med arm – –

med ventil 2 2
Öppningsdämpning (BC/ÖD) självreglerande – –

inställbar 
med ventil 2 2

Fördröjd stängningsfunktion (DC/SV)
steglöst inställbar med ventil 2 2
Uppställning " "
Vikt i kg 3,5 5,2
Mått i mm Längd (L) 275 285

Djup (B) 253 262
Höjd (H) 260 271

2 ja    – nej    " tillval

Tekniska data TS 93 B/G1)Optimalt snygg och funktionell för
alla dörrar och behov.

Nya modifierade TS 93 är
en dörrstängare från DORMA
som inte bara är ovanligt
snygg och överlägset bekväm.
TS 93 är också ett modul-
system som uppfyller praktiskt
taget alla tänkbara krav på
god funktion. Med ett fåtal
stängarmodeller och ett
antal glidskenor kan man
utrusta dörrar i olika
utföranden för de mest

skilda behov. Avancerad
CAD-styrd och kvalitets-
kontrollerad konstruktion
och tillverkning garanterar
hög tillförlitlighet och lång
livslängd.

Quality-assured manufacture 
to ISO 9001,

EN 29001,
BS 5750.

Certified and verified by
BSI Quality Assurance
Reg.-No. Q 6423, FM 10756

För fackhandeln
2 Låga lagerkostnader tack

vare genomtänkt produkt-
program och separata 
förpackningsenheter för
stängare och glidskenor.

2 Funktionella problem-
lösningar för individuella
behov och olika montage-
situationer.

För installatören
2 För alla typer av montage.
2 Optimal montering med

monteringskonsol med
universal hålgruppering.

2 Samma hålgruppering för
höger- och vänsterdörrar.

2 Stängningskraften justeras
enkelt på några sekunder
med en spärrnyckel.

För arkitekten
2 Smälter harmoniskt in i

miljön.
2 Enhetlig design på alla

utföranden.
2 Många olika färger och

ytbeläggningar.

För användaren
2 En vacker dörrstängare

med optimala tekniska
och ekonomiska fördelar.

2 Ytterst smidig och säker.
2 Hög passagekomfort och

fullt kontrollerad
stängningsfunktion.

 

 

 

1) B = Standardutförande för dörrbladsmontage på gångjärnssidan/karmmontage på
anslagssidan.
G = Specialutförande för dörrbladsmontage på anslagssidan/karmmontage på
gångjärnssidan.

2) För extra höga och tunga dörrar samt för dörrar som utsätts för starkt vinddrag
under stängningen bör man välja nästa stängarstorlek eller ställa in en större
stängningskraft.

DORMA TS 93,
Storlek EN 2 – 5

DORMA TS 93,
Storlek EN 5 – 7

Fördelarna punkt för punkt

TS 93 S

Kvalitetstestad enligt
DIN ISO 9001,
EN 29001,
BS 5750.

Certifierad och kontrollerad
av BSI Quality Assurance
reg. nr. Q 6423, FM 10756
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Monteringskonsol (standard)
med universal hålgruppering
Med hjälp av denna mon-
teringskonsol med hålgrupp
enligt DIN EN 1154 A kan
man alltid montera korrekt
på alla dörrar trots olika dörr-
konstruktion. DORMA TS 93
har samma hålssystem i
båda storlekarna. Extra mon-
teringsplattor behövs inte.
Stift på monteringskonsolen
underlättar monteringen av
dörrstängarhuset.

Öppningsdämpning –
standardutförande BC/ÖD
Öppningsdämpningen bromsar
upp dörrens rörelse om dörren
öppnas häftigt eller slås upp
av vinden. Både vägg och dörr
skyddas mot onödiga skador.

Fördröjd stängningsfunktion –
standardutförande DC/SV
Fördröjd stängningsfunktion
gör att stängningshastig-
heten kan justeras mellan
120° och 70° dörröppnings-
vinkel (cirkavärden vid 
dörrbladsmontage på gång-
järnssidan). Man får därmed
gott om tid att passera 
dörren med barnvagnar, 
rullstolar, sjukhussängar
eller andra skrymmande
föremål.

120°
70°

70°

120°
70°
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1 Helt kontrollerbar stängning
med inställbar hastighet

2 Inställbar tillslagsfunktion
3 Inställbar öppnings-

dämpning
4 Inställbar stängnings-

fördröjning

3 Inställbar öppnings-
dämpning

4 Inställbar stängnings-
fördröjning

TS 93 S


