Dveøní zavíraè

DORMA TS 73 V

Dorma TS 73 V

Dveøní zavíraè

Kompaktní, jednoduchá, rychlá
montá, zajitìná kvalita

Údaje a charakteristiky
Zavírací síla plynule
nastavitelná

Velikost
≤ 1100 mm

Veobecné dveøe 1)
DORMA TS 73 V - dveøní
zavíraè urèený pro interiérová a
exteriérová dveøní køídla.
Dle ÈSN EN 1154 je vhodný
pro pouití do poárních a
kouøotìsných sestav.

Výroba se zajitìnou kvalitou
podle
DIN ISO 9001
EN 29001
BS 5750
Certifikát a kontrola provádìná
BSI Quality Assurance,
reg. è. Q 6423, FM 10756

Výhody - bod za bodem
Pro obchod

Pro plánovaèe

 Jeden model pro vechna
pouití.
 Praxí vyzkouená øeení pro
speciální pøípady montáe
v dùsledku rozsáhlého
programu pøísluenství.

 Kompaktní konstrukce a
èasu nepodléhající design.
 iroké spektrum vyuití.
 Bezproblémové pøizpùsobení
k prakticky kadé konstrukci
dveøí a kadé montání
situaci.

Pro montání pracovníky
 Jednoduchá, rychlá montá.
Síla uzavírání, rychlost
uzavírání a koncový doraz
lze nastavit pomocí
jednoduché manipulace.
 Pouze jedno provedení pro
levé a pravé dveøe, pro
normální a opaènou montá.
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Pro uivatele
 Spolehlivé, bezpeèné
uzavírání s konstantním
uzavíracím úèinkem a
s nastavitelným koncovým
dorazem.
 Pohodlné procházení dveømi
v dùsledku vysokého
mechanického stupnì
úèinnosti.
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Vnìjí dveøe, otvírané ven )
Protipoární dveøe )




1

1

EN
2-4

≤ 1100 mm



Stejné provedení pro levé a pravé dveøe



Ramínko

Standardní



Plochý tvar



Kolejnièka

-

Zavírací síla plynule nastavitelná pomocí
nastavovacího roubu



Rychlost zavírání plynule nastavitelná
pomocí ventilu



Koncový doraz
plynule nastavitelný

pomocí ramínka



Tlumení otvírání



Zpodìní zavírání

-

Aretace

m

Hmotnost v kg

1,8

Rozmìry v mm

 ano

délka
hloubka
výka
- ne

m

233
42,5
60

volitelný doplnìk

) Pro zvlátì tìké dveøe, vnìjí dveøe a pro dveøe, které musí zavírat proti silnému tlaku vzduchu, doporuèujeme DORMA TS 83.
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Montá na dveøní køídlo na stranì závìsù

Montá na dveøní køídlo s aretaèním ramínkem

Montá na dveøní zárubeò na stranu proti závìsùm

U protipoárních dveøí se smí
dveøní zavíraèe pouít
s montáí na nadpraí pouze
tehdy, kdy je prokázána
vhodnost pøísluných dveøí
potvrzením o povolení nebo
zkuebním protokolem
uznané zkuebny.
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Dorma TS 73 V

Pøísluenství

Montání deska
výr. è. 7380
Jako mezideska, kdy není moné pøímé
upevnìní v normální montái na stranì závìsù
dveøí, napø. u protipoárních dveøí.

Deska závìsù
výr. è. 8365
Pro upevnìní ramínka u zvlátì úzkých rámù
dveøí.

Patka pro sklenìné dveøe
výr. è. 7369
Pro montá na celosklenìné dveøe.
U protipoárních dveøí musí být prokázána
vhodnost pøísluných dveøí potvrzením
o povolení nebo zkuebním protokolem
uznané zkuebny.

Úhelník pro montá na nadpraí
výr. è. 7357
Pro opaènou montá na stranì opaèné
k závìsùm dveøí u hlubího nadpraí.
U protipoárních dveøí musí být prokázána
vhodnost pøísluných dveøí potvrzením
o povolení nebo zkuebním protokolem
uznané zkuebny.

Plochá deska
výrobek è. 7359
Jako mezideska, kdy není moné pøímé
upevnìní v opaèné montái na stranì opaèné
k závìsùm dveøí.
Není povoleno u protipoárních dveøí

Upevòovací úhelník
výr. è. 8382
Pro paralelní montá zavíraèe na stranì
opaèné k závìsùm dveøí.
U protipoárních dveøí musí být prokázána
vhodnost pøísluných dveøí potvrzením
o povolení nebo zkuebním protokolem
uznané zkuebny.

Pøídavná osa
Prodlouení osy o 16 mm
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Sériovì dodávané a volitelné funkce

S tlumením otvírání provedení BC/OD

Zavírácí síla nastavitelná ze
strany imbusovým klíèem.
Tlumení otevírání od 70°
plynule nastavitelné ventilem,
stejnì jako rychlost zavírání.
Koncový doraz nastavitelný
polohou ramínka.

1 Tlumení otvírání
2 Plnì kontrolované zavírání
s nastavitelnou rychlostí
3 Ramínkem nastavitelný
koncový doraz

S aretací Provedení s aretaèním ramínkem
Pøi pouití TS 73 V s aretaèním Díky vypínání aretace mùe
ramínkem lze dveøe zajistit
uivatel aretaci ovládat
v poadovaném bodì (do cca. pomocí tlaèítka.
150°).
1 Oblast aretace

Aretaèní ramínka nejsou
povolena u protipoárních
dveøí
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Rozsah dodávky a
pøísluenství

Dorma TS 73 V

Dveøní zavíraè s ramínkem
Dveøní
zavíraè TS
73 V

Normální
ramínko

220023xx

Pøísluenství
Ramínko
s plochým
tvarem

830001xx

Aretaèní
ramínko
s vypnutím

220030xx

Velikost EN
24

Montání
destièka

280074xx

Upevòovací
úhelník pro
montá
paralelního
ramínka

Destièka
závìsu

830014xx

Patka pro
sklenìné
dveøe

Úhelník pro
zárubeò

Plochá
destièka

280076xx

280075xx

Prodlouení
osy

280401xx

Objednací èíslo:

= Zavíraè separátní
= Ramínko separátní
280066xx

Barva *)
Støíbrná barva
Bílá (RAL 9016)
Bílá (RAL 9010)
Zvlátní barva

280078xx

83003705

xx
01
11
10
09

Text popisu
Pastorkový dveøní zavíraè s ramínkem dle ÈSN EN 1154,
velikost EN 2 - 4, rychlost zavírání plynule nastavitelná ventilem,
koncový doraz nastavitelný plynule pomocí ramínka, standardnì
dodávaný s plynule nastavitelným tlumením otvírání.
Provedení
o S normálním ramínkem
o S plochým ramínkem
o S aretaèním ramínkem s vypínáním

Zmìny vyhrazeny

12-03

Výrobek DORMA TS 73 V

DORMA dveøní technika ÈR s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: +420 267 132 178-9
Fax: +420 267 132 171
www.dorma.cz

