GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 4000 EFS
Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z wyłączalną funkcją zamykania drzwi

KOLORYSTYKA
Srebrny I Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA
do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych, dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1400 mm
do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 1-6 (według normy PN EN 1154)
regulowana z przodu, stabilizowana termicznie prędkość zamykania
regulowanie docisku poprzez ramię (dobicie)
optyczny wskaźnik siły zamykania
funkcja ramienia swobodnego nastawna w zakresie od 80O do 175O
zasilanie 24V DC
w zestawie jednostka sterująca do zamontowania na ościeżnicy

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 4000 EFS
MONTAŻ
na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów
na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów
na ościeżnicy po stronie zawiasów z wykorzystaniem szyny ślizgowej (maks. siła 3)
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DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*
Opis
GEZE TS 4000 EFS samozamykacz (korpus)
siła PN EN 1-6, montaż na skrzydle po stronie zawisów, do zastosowania
z ramieniem swobodnym, puszka przyłączeniowa (bez ramienia swobodnego)
GEZE TS 4000 EFS KM BG samozamykacz (korpus)
siła PN EN 1-6, montaż na ościeżnicy po stronie przeciwnej do zawiasów,
do zastosowania z ramieniem swobodnym (bez ramienia swobodnego)
GEZE TS 4000 EFS KM BS samozamykacz (korpus)
siła PN EN 1-3, montaż na ościeżnicy po stronie zawiasów, do zastosowania
z szyną ślizgową z funkcją ramienia swobodnego (bez szyny ślizgowej i ramienia)
Szyna ślizgowa TS 4000 EFS/RFS
z funkcją ramienia swobodnego, z dźwignią, do montażu na ościeżnicy
po stronie zawiasów
Ramię swobodne TS 4000 EFS/RFS
nożycowe

Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E

Kolorystyka

Nr ID

srebrny

105211

inne wg RAL1)

105212

srebrny

105213

inne wg RAL1)

105214

srebrny

105235

inne wg RAL 1)

105236

srebrna

106844

inne wg RAL

106466

srebrne

106460

inne wg RAL1)

106462

srebrna

059107

inne wg RAL1)

100044

1)

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