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DORMA TS 83 Komfortdörrstängare
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TS 83, S

Steglöst inställbar EN EN
stängningskraft Storlek 3–6 7

Vanliga dörrar1) ≤ 1400 mm 2 –
≤ 1600 mm – 2

Ytterdörrar som öppnas utåt1) ≤ 1400 mm 2 –
≤ 1600 mm – 2

Enligt EN 1154 ≤ 1400 mm 2 –
för branddörrar1) ≤ 1600 mm – 2

Samma utförande för både 
vänster- och högerdörrar 2 2

Armsystem standard 2 2

flatform 2 2

glidskena – –

Stängningskraft
steglöst inställbar med ställskruv 2 –

Stängningshastigheten kan
ställas in steglöst genom två 180° – 15° 2 –
inbördes oberoende ventiler 15° – 0° 2 –

Stängningshastighet
steglöst inställbar med ventil – 2

Steglöst inställbart 
tillslag med arm 2 2

Öppningsbroms självjusterande 2 2

bortkopplingsbar
med ventil 2 2

Stängningsfördröjning
steglöst inställbar med ventil " –

Uppställning " "

Vikt (kg) 1,7 3,3

Mått (mm) längd 245 293
djup 46 47,5
höjd 60 60

Testad enligt DIN EN 1154 2 2

-märkning för byggprodukter 2 2

2 ja    – nej    " tillval

1) För särskilt tunga dörrar och för dörrar som måste stänga
mot starkt vindtryck rekommenderas nästa stängarstorlek
eller att högre stängningskraft inställes.

Data TS 83

snabbt montage och enklare
justering. En dörrstängare
för nästan alla dörrstorlekar
och tillämpningar.
DORMA TS 83 har konstr-
uerats med hjälp av många
års erfarenhet och uppfyller
alla krav på funktion och
bekvämlighet. Den kan
användas på praktiskt taget

alla dörrstorlekar och 
-utföranden. TS 83 med
optimerat korrosionsskydd
(AC-utförande) är särskilt
lämplig för ytterdörrar.
Härtill kommer snabbt och
lätt montage och inte minst
en mycket hög kvalitet.

Certifierad enligt ISO 9001.

Komfortdörrstängare med 
”tänkande” öppningsbroms –

... för handelen
2 Låga lagerkostnader och

litet platsbehov.
2 Praktiska lösningar för

specialdörrar tack vare 
rikligt tillbehörssortiment.

... för montören
2 Enkelt och snabbt 

montage.
2 ”Skräddarsydd” anpass-

ning till olika dörrsituatio-
ner med få handgrepp.

2 Samma utförande för
både vänster- och höger-
dörrar och för normalt och
upp- och nedvänt montage.

2 Stängarstorlek EN 3-6 för
nästan alla dörrar och
behov.

2 Optimalt montage tack vare
standardiserad hålgrupp.

... för planeraren
2 Kompakt konstruktion och

kraftig flatformarm.
2 Stort användningsområde.
2 Lämplig för branddörrar.

... för användaren
2 Optimalt skydd för vägg

och dörr genom ”tänkan-
de” öppningsbroms.

2 Konstant stängnings-
hastighet som knappast
påverkas av temperatur-
förändringar.

2 Lättpasserad tack vare hög
mekanisk verkningsgrad.

Fördelar – punkt för punkt ...




