GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000/5000 R-ISM
5000/3000 R-ISM
3000/3000 R-ISM

System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych
z mechanizmem regulacji kolejności zamykania ukrytym w szynie ślizgowej, dwustronną
elektromechaniczną blokadą skrzydeł w pozycji otwartej i zintegrowaną czujką dymy
KOLORYSTYKA
Srebrny I Ciemny brąz I Biały RAL 9016 I Kolor stali nierdzewnej I Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA
do drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych, w których istotna jest kolejność zamykania skrzydeł i blokowanie skrzydeł
w pozycji otwartej oraz autonomiczne zabezpieczenie strefy przydrzwiowej czujką dymu
do skrzydeł o szerokości do 1400 mm (TS 5000)
do skrzydeł o szerokości do 1100 mm (TS 3000)
do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodne z normą PN EN 1154)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
w skład zestawu wchodzi szyna R-ISM i dwa samozamykacze TS 5000 (TS 3000V)
wbudowany mechanizm regulacji kolejności zamykania skrzydeł zgodny z normą PN EN 1158
nastawna elektromechaniczna blokada położenia skrzydeł w pozycji otwartej - zakres działania od 80O do 130O
możliwość otwarcia na kąt większy niż kąt zadziałania blokady otwarcia
zintegrowana czujka dymy i zasilacz 230V AC / 24V DC
do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm (TS 5000) lub do 1100 mm (TS 3000)
dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł drzwi b=1500-2800 mm (specjalna wersja wydłużona do 3200 mm)
podział skrzydeł drzwi symetryczny lub niesymetryczny
szerokość skrzydła biernego nie mniejsza niż 400 mm (dla TS 3000V nie mniejsza niż 340 mm)
do drzwi ze skrzydłem czynnym lewym lub prawym

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000/5000 R-ISM; 5000/3000 R-ISM; 3000/3000 R-ISM
MONTAŻ
na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów
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DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*
Opis

GEZE TS 5000 samozamykacz (korpus)
Siła PN EN 2-6, z tłumieniem otwierania (bez szyny ślizgowej i dźwigni)

Kolorystyka

Nr ID

srebrny

027333

ciemny brąz

027334

biały RAL 9016

027335

kolor
stali nierdzewnej1)

137721

inne wg RAL

027336

srebrny

028348

2)

GEZE TS 3000 V samozamykacz (korpus)
siła PN EN 1-4 (bez szyny ślizgowej i dźwigni)

Szyna ślizgowa R-ISM
wspólna na całej szerokości drzwi, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania,
obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia, czujką dymu i dźwignią  

Szyna ślizgowa R-ISM wydłużona
wspólna na całej szerokości drzwi, wydłużona do 3200 mm, z zintegrowanym regulatorem
kolejności zamykania, obustronną elektromechaniczną blokadą otwarcia, czujką dymu
i dźwignią

Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000/TS 4000

ciemny brąz

028349

biały RAL 9016

028350

inne wg RAL2)

028351

srebrna

115614

ciemny brąz

115615

biała RAL 9016

115616

kolor
stali nierdzewnej1)

115617

inne wg RAL2)

115618

srebrna

115626

inne wg RAL2)

115627

srebrna

049185

ciemny brąz

052351

biała RAL 9016

068627

stal ocynkowana

057956

inne wg RAL

029176

srebrna

011230

ciemny brąz

011232

biała RAL 9016

011233

inne wg RAL2)

011234

stal nierdzewna

072696

stal nierdzewna

072769

2)

Płyta montażowa do samozamykacza TS 3000

Pokrywa do korpusu samozamykacza TS 5000/TS 5000L/TS 4000
Pokrywa do korpusu samozamykacza TS 3000/TS 2000

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa
tel. 224 404 440
fax 224 404 400
e-mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.
1)
Tylko do suchych pomieszczeń.
2)
Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.

