GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000 RFS
Nawierzchniowy samozamykacz drzwiowy z wyłączalną funkcją zamykania drzwi
i zintegrowaną w szynie ślizgowej czujką dymu
KOLORYSTYKA

Srebrny I Biały RAL 9016 I Inne (zgodne z RAL)

ZAKRES ZASTOSOWANIA
do drzwi rozwiernych, prawych lub lewych, jedno- lub dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1250 mm
do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych (zgodnie z normą PN EN 1154)
do drzwi, co do których wymaga się aby funkcja zamykania za pomocą samozamykacza była okresowo wyłączalna
oraz strefa przydrzwiowa była chroniona autonomiczną czujką dymu

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU
bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 2-6 (według normy PN EN 1154)
regulowana z przodu, stabilizowana termicznie prędkość zamykania
nastawiana z przodu końcowa faza zamykania (dobicie)
regulowane z przodu tłumienia otwierania (funkcja „antywiatrowa”)
optyczny wskaźnik siły zamykania
funkcja ramienia swobodnego nastawna w zakresie od 85O do 170O
zabudowana w szynie ślizgowej czujka dymu i zasilacz 230V AC / 24V DC
możliwość bezpośredniego wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym
w zestawie jednostka sterująca do zamontowania na ościeżnicy

BEWEGUNG MIT SYSTEM

GEZE SAMOZAMYKACZE

GEZE TS 5000 RFS
MONTAŻ
na skrzydle drzwiowym po stronie zawiasów
na ościeżnicy po stronie zawiasów
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DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*
Opis
GEZE TS 5000 RFS zestaw, montaż na skrzydle drzwiowym
siła PN EN 2-5, montaż na skrzydle po stronie zawisów, funkcja ramienia swobodnego,
szyna ślizgowa z zintegrowaną czujką dymu i dźwignią
GEZE TS 5000 RFS zestaw, montaż na ościeżnicy
siła PN EN 2-5, montaż na ościeżnicy po stronie zawiasów, funkcja ramienia swobodnego,
zintegrowana czujka dymu, szyna ślizgowa, dźwignia
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000 RFS KM/ TS 4000 R & R-IS
Płyta montażowa do samozamykacza TS 5000 EFS/RFS/E-HY/TS 4000

Kolorystyka

Nr ID

srebrny

121817

biały RAL 9016

121818

inne wg RAL

121819

1)

srebrny

115200

biały RAL 9016

115202

inne wg RAL1)

115203

czarna

058808

srebrna

059107

inne wg RAL1)

100044

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