GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000 R-ISM-EFS
System samozamykaczy nawierzchniowych do drzwi dwuskrzydłowych z mechanizmem
regulacji kolejności zamykania ukrytym w szynie ślizgowej, wyłączalną funkcją zamykania
dla skrzydła czynnego oraz autonomiczną czujką dymu
KOLORYSTYKA
Srebrny I Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA
do drzwi rozwiernych dwuskrzydłowych, w których istotna jest kolejność zamykania skrzydeł
do drzwi dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła biernego do 1400 mm (skrzydło czynne do 1250 mm)
do drzwiprzeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
w skład zestawu wchodzi szyna ISM, samozamykacze TS 5000 (TS 3000V) dla skrzydła biernego
wbudowany mechanizm regulacji kolejności zamykania skrzydeł zgodny z normą PN EN 1158
dopuszczalny rozstaw zawiasów skrzydeł drzwi b=1500-2500 mm
podział skrzydeł drzwi symetryczny lub niesymetryczny
szerokość skrzydła biernego w zakresie 400-1400 mm
zakres działania funkcji ramienia swobodnego od 85O do 170O
zintegrowana czujka dymu i zasilacz 230V AC / 24V DC
możliwość wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym
do drzwi ze skrzydłem czynnym lewym albo prawym

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000 R-ISM-EFS
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)
GEZE TS 5000 E-HY samozamykacz (korpus)
siła PN EN 2-5, montaż na skrzydle po stronie zawiasów, do zastosowania
z szyną ślizgową z funkcją ramienia swobodnego (bez szyny ślizgowej i dźwigni)
Szyna ślizgowa R-ISM-EFS TS 5000
wspólna na całej szerokości drzwi, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania,
funkcja ramienia swobodnego przy skrzydle czynnym
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000 EFS/RFS/E-HY / TS 4000 E

Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000/ TS 4000

Kolorystyka
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*więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.
1)
Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.
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