DORMA TS 73 V

Dörrstängare

Lättmonterad, ekonomisk
och med steglöst inställbar
stängningskraft.
Snabbt och enkelt montage,
kontrollerad kvalitet, provad
enligt EN 1154.
DORMA TS 73 V är speciellt
användbar på dörrar inomhus – även på brandskyddsdörrar – oavsett utförande
och konstruktion. Den ovanligt låga och kompakta kon-

... för installatören
2 Snabbt och enkelt montage. Stängningskraft,
stängningshastighet och
tillslag kan ställas in med
några enkla handgrepp.
2 Endast en modell för
höger- och vänsterdörrar,
för normalmontage och
upp- och nedvänt montage.

TS 73 V

Stängningskraft
steglöst inställbar
Allmänna dörrar1)

Storlek
≤ 1100 mm

EN
2– 4
2

struktionen gör att den är
mycket enkel att montera.

Ytterdörrar, utåtgående1)
≤ 1100 mm

2

Att den dessutom har
genomgått kvalitetskontroll
är ett bevis för att den
fungerar säkert.

Samma utförande för vänster- och högerdörrar

2

Certifierad enligt ISO 9001.

Stängningskraft, inställbar
med skruv och stängararmens dörrfäste

–

Brandskyddsdörrar1)

Armsystem

Stängningshastigheten kan
ställas in steglöst genom två
inbördes oberoende ventiler

Fördelarna – punkt för punkt ...
... för fackhandeln
2 En modell för alla applikationer.
2 Individuella monteringskrav kan lätt tillgodoses
tack vare ett brett tillbehörssortiment.

Tekniska data

... för arkitekten
2 Kompakt konstruktion och
tidlös design.
2 Mycket effektiv och tillförlitlig.
2 Kan användas för många
olika ändamål.
2 Rostskyddat utförande för
våtutrymmen.
... för användaren
2 Konstant stängningshastighet som nästan är
helt oberoende av temperaturförändringar, inställbart tillslag.
2 Bekväm passage tack vare
hög mekanisk verkningsgrad.

Tillslag
steglöst inställbart
Öppningsbroms

standard

2

låg

2

glidskena

–
2

180°–15°
115°–10°

2

via stängararm

2

via ventil

2

självjusterande

2

bortkopplingsbar
med ventil

2

Fördröjd stängningsfunktion

–

Uppställningspunkt steglöst

"

Vikt i kg

1,3

Mått i mm

längd
djup
höjd

225
40
60
2

Dörrstängaren testad enligt EN 1154

2

-märkning för byggprodukter
2 Ja
1)

– Nej

" Tillval

För höga och tunga dörrar samt för dörrar som utsätts för
starkt vinddrag under stängningen rekommenderas
DORMA TS 83.

43

ca.280

4,5

60

45

98,5

38

16

45

40

50

50

22

74

225

2

TS 73 V, S

