
NYHED

TS 98 XEA:  
license to close
Hvad enten den installeres i private hjem eller moderne arbejdsmiljøer,  
opfylder TS 98 XEA høje standarder for kvalitet, komfort og design.

Forening af de bedste egenskaber
TS 98 XEA er meget alsidig: Den giver 
dig optimal brugervenlighed til næsten 
alle enkelt- og dobbelt fløjede døre, 
samtidig med at den imponerer med sit 
nye XEA-design og sine nye funktioner. 

Denne allround-lukker kan monteres 
i alle fire installationstyper. Derudover 
fungerer den helt upåvirket ved lave 
temperaturer, helt ned til –40° C. 

Fordele for dig:

• Stor spændvidde i lukkekraft til 
dørbredder på op til 1.400 mm

• Gennemprøvet EASY OPEN- 
teknologi giver handicapvenlig 
adgang i henhold til tyske 
industri standarder (DIN) 
SPEC 1104 og (DIN) 18040

• Én dørlukker, fire typer installation
• Åbningsdæmpning og lukke-

forsinkelse i alle fire typer 
 installation

• Selvlukkende fra 180° åbnings-
vinkel

• Lukkekraften kan justeres på 
fronten vha. en batteriskruetrækker

• Med visuel lukkekraftindikator
• Til døre, der vejer op til 300 kg



TS 98 XEA sølv (P 600)

TS 98 XEA guld (P 750)

G-N XEA sort (P 190) 
TS 98 XEA hvid (P 100)

G-N XEA sort (P 190) 
TS 98 XEA sølv (P 600)

TS 98 XEA sort (P 190)

1.  Montering på dørblad 
i hængselside

2.  Montering på overkarm  
i hængselside

3.  Montering på overkarm 
modsat hængselside

4.  Montering på dørblad 
modsat hængselside

dormakaba Danmark A/S
Roholmsvej 10A
2620 Albertslund
T: 44 54 30 00
info.dk@dormakaba.com
www.dormakaba.dk

Én dørlukker – fire installationstyper

Overfladefinish og farvevarianter
TS 98 XEA har et fremragende design, 
som virkelig åbner døre: lukkeren er ikke 
blot velegnet som designelement, men 
den kan også nemt kombineres med 
andre dormakaba produkter med 
XEA design.

Takket være de mange farver og 
varianter af overfladefinish har du 
adgang til en lang række tilpasnings-
muligheder og kan være så fleksibel, 
som du har lyst til, ud fra et æstetisk 
synspunkt.

Data og funktioner EN 1-6
Til standard- og branddøre m 300 kg ●
Almindelige døre, brand- og røgdøre m 1.400 mm ●
Udvendige døre, der åbner udad m 1.400 mm ●
Samme design til venstre- og højrehåndede døre ●
Lukkekraften kan justeres trinløst på fronten vha. en batteriskruetrækker ●
Lukketid kan justeres trinløst vha. ventil ●
Ekstra lukke justering for stille lukning – Soft Flow 15°–0°
Sluttryk kan justeres trinløst vha. ventil ●
Åbningsdæmpning (BC) kan justeres vha. ventil ●
Lukkeforsinkelse (DC) kan justeres trinløst vha. ventil ●
Fastholde funktion for montage i glideskinne (RF) (ikke til 
brand- eller røgdøre)

○

Mål i mm L / D / H 327 / 59 / 60
Nem åbning af døren i henhold til tysk industristandard (DIN) 
SPEC 1104; CEN/TR 15894

●

Kompatibilitet med det maks. åbningsmoment i henhold til den tyske 
industristandard (DIN) 18040 med dørbredder på op til

1.250 mm

Som standard = ● Valgfri = ○
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