Dörrstängare

dormakaba

Door closers

Översikt
Oavsett vilka krav som
ställs i dina dörrmiljöer,
så är dörrstängare från
dormakaba ett tryggt val.

TS 98 XEA system

TS 92 XEA

Användningsområden och funktioner
Allmänna dörrar och bredder
≤ 950 mm

≤ 1 100 mm

●

≤ 1 250 mm

Från bekväma barriärfria dörrlösningar
till säkra utrymningsvägar, i enhetlig
design. Vårt team av specialister kan allt
om projektering av dörrmiljöer.
≤ 1 400 mm

●

≤ 1 600 mm

Dubbelverkande dörrar

Ytterdörrar som öppnas utåt

●

Brand- och rökskyddsdörrar
Frisvingsfunktion från > 0°

Enkla dörrar

●

Vi hjälper dig som arkitekt, byggkonsult,
låssmed eller säkerhetskonsult att välja de
bästa lås- och säkerhetsprodukterna för
dina dörrar. Utifrån dina och dina kunders
behov tar vi fram lösningar som ni behöver
och som lever upp till de tillgänglighets
regler och säkerhetskrav som myndigheter
och försäkringsbolag ställer.
Enkla dörrar med elektromekanisk dörrhållare

●

Pardörrar

●

Pardörrar med elektromekanisk dörrhållare

●

●

Funktioner

Dörrstängningskraft enligt EN 1154

EN 1–6

EN 1–4

Steglöst justerbar dörrstängningskraft

●

●

Steglöst justerbar stängningshastighet

●

●

Steglöst justerbart ändläge

●

SoftFlow (stängningsområde från 15° till 0°)

●

Samma design på vänster- och högerhängda dörrar

●

●

Mekanisk uppställningsenhet (inte för brand- och rökskyddsdörrar)

○

○

Stängningsfördröjning

●

Öppningsbroms

●

Monteringsplatta med universellt hålmönster

●

●

Mekanisk öppningsbegränsning

○

○

EN 1154

●

●

EN 1155

●

●

●

●

●

●

1 250

1 100

-märkning för byggprodukter
Minskande öppningsmoment enligt DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894
Uppfyller max. öppningsmoment i enlighet med DIN 18040 för dörrar med en
bredd på upp till (mm)

●   Standard   ○ Tillval   * Eftersom det är en frisvings-dörrstängare   ** Kombinerad med TS 98 XEA på passiv dörr
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Dörrstängare med glidskena
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12

BTS 80 system, BTS 75 V

13
14

Systemkomponenter och tillbehör
Översikt
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dormakaba

Dörrstängare

TS 98 XEA och TS 92 XEA
Dörrstängare med glidskena

Det nya 98 XEA-systemet har en imponerande ny design
och nya funktioner. Det erbjuder en hög nivå av bekvämlig
het för nästan varje enkel- och pardörr. Den utökade dörr
stängarkraften enligt EN 1–6 möjliggör ett bredare utbud
av applikationer. Det ytterligare SoftFlow-stängnings
området betyder praktiskt taget tyst stängning. Systemet
imponerar även när det gäller montering: Endast en stängningskropp krävs för alla typer av montering.

TS 98 XEA N/
TS 98 XEA EMF
• Enkeldörrar
• Elektromekanisk
dörrhållare
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TS 98 XEA EMR
• Enkeldörrar
• Elektromekanisk
dörrhållare

Egenskaper
• Mycket bekvämt att använda, helt kontrollerad
låsning, tyst
• En stängningskropp för alla typer av montering,
vänster- och högerhängda dörrar
• Tre olika stängningsområden 180°–15°, 15°–0°, 7°–0°
• Alla justeringar kan enkelt göras framifrån
• För dörrbladsbredder upp till 1 400 mm
• Öppningsbroms och stängningsfördröjning (120°–15°)
som standard i alla typer av montering
• XEA-design
• Ytterligare SoftFlow-stängningsområde för en
nästan ljudlös stängning (15°–0°)

TS 98 XEA GSR/
TS 98 XEA GSR-EMF
• Enkeldörrar med
dörrkoordinator
• Elektromekanisk
dörrhållare

TS 98 XEA GSR-EMR/
TS 98 XEA GSR-EMR
utan EMF
• Pardörrar med
dörrkoordinator
• Elektromekanisk
dörrhållare med
integrerad rök
detektorpanel

TS 92 XEA
• Enkeldörrar
• Fäste för alla
helglasdörrar

Lätt att montera – en dörrstängare
för alla fyra installationstyper
Med en monteringshöjd på bara 60 mm kan TS 98 XEA installeras i alla fyra positioner.
Därigenom underlättar den projekteringen samtidigt som det går att få till den perfekta
inställningen på bara ett par sekunder. Stängningskraften justeras enkelt mellan ett
och sex på framsidan med hjälp av en skruvdragare. Du kan se den inställda stängnings
kraften direkt med hjälp av en synlig indikator. TS 98 XEA är också självstängande från en
öppningsvinkel på 180° (standardmontering).

Dörrbladsmontage
Gångjärnssida

Karmmontage
Gångjärnssida

Karmmontage
Anslagssida

Dörrbladsmontage
Anslagssida

TS 98 XEA: fullt fungerande, även under extrema förhållanden.
5

dormakaba

Dörrstängare

TS 98 XEA silver P 600 jfr RAL 9006

TS 98 XEA svart P 190 jfr RAL 9005

TS 98 XEA rostfritt stål-färg P 700

TS 98 XEA vit P 100 jfr RAL 9016

TS 98 XEA guld P 750

G-N XEA svart P 190 jfr RAL 9005
TS 98 XEA silver P 600 jfr RAL 9006

G-N XEA svart P 190 jfr RAL 9005
TS 98 XEA vit P 100 jfr RAL 9016

G-N XEA silver P 600 jfr RAL 9006
TS 98 XEA svart P 190 jfr RAL 9005

Designpriser:

6

De många färg- och
ytbehandlingstyperna ger dig ett stort
antal möjligheter att
variera utseendet
efter behoven i ditt
projekt. Integrera
dörrstängaren i
omgivningen eller
låt den sticka ut.
Kombinera kulör på
kåpor och dekorationsplattor efter
eget önskemål.
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Dörrstängare

TS 97 FL XEA

Frisving-dörrstängare med glidskena

TS 97 FL XEA är den nya dörrstängaren med frisving
funktion från dormakaba, som i kombination med ett
rökdetektorsystem (t.ex. RMZ), kan användas som upp
ställningssystem för branddörrar. En integrerad lösning
plus inbyggt rökdetektorsystem finns även tillgängligt
i form av TS 97 FLR-K XEA. I båda systemen aktiveras
frisvingfunktionen från en dörröppningsvinkel på > 0° så
att dörren kan manövreras utan motstånd. Vid larm
eller strömavbrott stängs dörren säkert med hjälp
av dörrstängaren.

Egenskaper
• Justerbar stängningskraft, EN 3–6, och stängnings
hastighet som kan justeras med hjälp av en ventil
• Barriärfri tack vare beprövad EASY OPEN-teknik – enligt
DIN 18040 och DIN SPEC 1104 (CEN/TR 15894)
• Dörren är bekväm att använda – frisvingfunktionen
aktiveras så snart dörren öppnas – oberoende av
dörröppningsvinkel
• För brand- och rökskyddsdörrar upp till 1 400 mm bredd
och upp till 180 kg

Vad vi menar med XEA
Designkonceptet XEA utgår från
vårt övergripande förhållningssätt
till design som tar hänsyn till våra
egna krav på kompatibilitet, hög
kvalitet, innovation, perfektion och
estetik. Syftet är att förena grund
läggande design, färger och yt
behandlingar för att uppnå ett
standardiserat utseende.
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Standardytor

Intuitiva symboler

Intuitiva användargränssnitt

Tydligt formspråk

Kompositioner
i flera lager

Flexibel och anpassningsbar design

TS 93

Dörrstängarsystem med glidskena
Modulärt dörrstängarsystem med glidskena som erbjuder
en rad olika varianter för barriärfria konstruktioner.
Egenskaper
• EASY OPEN-teknik
• Förr dörrblad med en bredd på upp till 1 600 mm,
enkel- och pardörrar
• Lämpligt/godkänt för utrymningsvägar och brandskyddsdörrar
• Dörrkoordinatorer med integrerad rökdetektorpanel

TS 93 N/TS 93 EMF
• Enkeldörrar
• Elektromekanisk
dörrhållare

TS 93 EMR
• Enkeldörrar
• Elektromekanisk dörr
hållare med integrerad
rökdetektorpanel

TS 93 GSR/GSR-EMF
• Pardörrar med dörrkoordinator
• Elektromekanisk dörr
hållare

TS 93 GSR-EMR/
GSR-EMR/V
• Pardörrar med dörr
koordinator
• Elektromekanisk dörr
hållare med integrerad
rökdetektorpanel

TS 97

Dörrstängare med glidskena
Egenskaper
• Kompakt, endast 37 mm djup
• Enhetlig längd av dörrstängare och glidskena
• För dörrbredder upp till 1 100 mm (EN 2–4)
• EASY OPEN-teknik
• Hög kvalitet för exklusiv inredningsdesign
• Snabb och enkel montering
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Dörrstängare

ITS 96

Dolda dörrstängare
ITS 96 erbjuder omfattande lösningar för dold installation av dörrstängaren.
EASY OPEN-teknik möjliggör snabbt minskande öppningsmoment enligt
DIN SPEC 1104. I dormakabas ITS 96-dörrstängare med EASY OPEN-teknik
minskas öppningsmomentet omedelbart och kraftigt genom den hjärtformade
kamskivan. Detta innebär att barn, äldre eller funktionshindrade kan öppna
dörren med liten ansträngning.

ITS 96 N-egenskaper
• Många varianter för barriärfri konstruktion enligt
DIN SPEC 1104
• Enkel öppning med EASY OPEN-teknik
• Obegränsat justerbar dörrstängningskraft och stängningshastighet
• För dörrbladsbredder upp till 1 400 mm
• Justerbart ändstopp
• Också tillgänglig med dörrhållarfunktion

ITS 96 N
• Enkeldörrar
• För standard- och
branddörrar
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ITS 96 EMF
• Enkeldörrar
• Elektromekanisk
dörrhållare

ITS 96 FL-egenskaper
• Frigångsfunktion från 0° dörröppningsvinkel
• För dörrbladsbredder upp till 1 400 mm
• För enkel- och pardörrar (på det aktiva dörrbladet)
• Kan kombineras med standard ITS 96-glidskenor

ITS 96 GSR/
ITS 96 GSR-EMF
• Pardörrar
• Integrerad dörr
koordinator

ITS 96 FL
• Enkel- och
pardörrar
• Frisvingsfunktion

ITS 96 FL GSR/
ITS 96 FL GSR-EMF 1
• Pardörrar på det
aktiva dörrbladet
• Frisvingsfunktion

TS 83

Överliggande dörrstängare
med standardarm
Bekväm dörrstängare med standardarm och självreglerande
öppningsbroms.
Egenskaper
• För nästan alla dörrstorlekar och användningsområden
(EN 3–6 eller EN 7)
• Även tillgänglig med utökat korrosionsskydd för ytterdörrar
• Kan användas på brand- och rökskyddsdörrar

TS 73 V

Överliggande dörrstängare
med standardarm
Mångsidig, kompakt dörrstängare med standardarm för dörrar med
olika designer och konstruktioner.
Egenskaper
• Speciellt för invändiga brand- och rökskyddsdörrar (EN 2–4)
• Dörrbladsbredder upp till 1 100 mm
• Obegränsat justerbar dörrstängningskraft och hastighet

TS 83 med uppställningsarm,
med brytare för på/av.
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Dörrstängare

BTS 80-system, BTS 75 V
Golvdörrstängare

BTS 80 och BTS 75 V är utformade för alla typer av dörrar. Ett brett utbud av tillbehör innebär att de kan anpassas till olika dörrkonstruktioner och golvbeläggningar. Tack
vare sina individuella funktioner och höga kvalitet upp
fyller golvdörrstängarna på ett tillförlitligt sätt olika krav.

Golvdörrstängarsystemet BTS 80 erbjuder olika funktions- och applikationsmöjligheter för enkel- och pardörrar. Det är mycket praktiskt att använda och kan också
användas för förebyggande brandskydd. Systemet kan
förbättras med en elektrohydraulisk dörrhållare eller fri
svingsfunktion.

BTS 80-egenskaper
• Dold installation
• För enkel- och pardörrar
• För dörrbladsbredder upp till 1 400 mm
• För höga dörrbladsvikter på upp till 300 kg
• Stort antal varianter med dörrhållare och frisvings
funktioner

BTS 75 V-egenskaper
• Dold installation
• Justerbar stängningskraft EN 1–4
• För dörrbladsbredder upp till 1 100 mm
• Inklusive mekanisk öppningsbroms

BTS 80
• Förebyggande
brandskydd
• Dörrbladsvikt på upp till
300 kg
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BTS 80 BSR,
BTS 80 BSR EMB,
BTS 80 BSR FLB
• Pardörrar
• Dörrkoordinator

BTS 80, BTS 80 F,
BTS 80 EMB, BTS 80 FLB
• Enkeldörrar
• Modulära system

BTS 75 V
• Brand- och
rökskyddsdörrar
• Dörrbladsvikt på upp till
120 kg

Systemkomponenter
och tillbehör
Rökdetektorpaneler
RMZ och RMZ XEA
Rökdetektorpanelen RMZ förbättrar dörrstängningssystemen med
förebyggande brandskydd. Den förser anslutna låsanordningar med
24 V likström och stänger av dem i händelse av ett larm eller
strömavbrott.
Egenskaper
• Tillval för att ansluta ytterligare rökdetektor
(t.ex. dormakaba RM-N)
• Med integrerad driftsindikator för underhåll
• MZ är tillgängligt i XEA- och contur-design

EM-elektromagneter
för uppställningssystem
Dörruppställningsenheter som håller brand- och rökskyddsdörrar
öppna. I händelse av brand när branden har upptäckts av brand
detektorn stänger utlösningsmekanismen av dörruppställningsenheten.

Egenskaper
• För utanpåliggande och infälld montering
och montering i golv
• Modulärt system för flexibla applikationer
• Dold kabeldragning
• Optimal uppställningskraft med låg
strömförbrukning
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Door closers

Översikt
Dörrstängare med glidskena

TS 98 XEA system

TS 92 XEA

TS 97 FL XEA

Dolda dörrstängare

TS 93 system

TS 97

ITS 96 system

●

●

Dörrstängare med standardarm

ITS 96 FL system

TS 83

Golvdörrstängare

TS 73 V

BTS 80 system

BTS 75 V

●

●

●

Användningsområden och funktioner
Allmänna dörrar och bredder
≤ 950 mm
≤ 1 100 mm

●

≤ 1 250 mm
≤ 1 400 mm

●
●

●

●

≤ 1 600 mm

●

●

●

●

●

●

Dubbelverkande dörrar
Ytterdörrar som öppnas utåt

●
●

●

●

●

●

Brand- och rökskyddsdörrar
Frisvingsfunktion från > 0°

●

Enkla dörrar

●

Enkla dörrar med elektromekanisk dörrhållare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Pardörrar

●

  ●**

●

●

Pardörrar med elektromekanisk dörrhållare

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●
●

Funktioner
Dörrstängningskraft enligt EN 1154

EN 1–6

EN 1–4

EN 3–6

EN 2–5, EN 5–7

EN 2–4

EN 2–4, EN 3–6

EN 3–6

EN 3–6, EN 7

EN 2–4

Steglöst justerbar dörrstängningskraft

●

●

●

●

●

●

●

3–6

●

Steglöst justerbar stängningshastighet

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Steglöst justerbart ändläge

●

●

●

●

●

●

●

●

SoftFlow (stängningsområde från 15° till 0°)

●

Samma design på vänster- och högerhängda dörrar

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Mekanisk uppställningsenhet (inte för brand- och rökskyddsdörrar)

○

○

○

○

○

○

Stängningsfördröjning

●

●

○

Öppningsbroms

●

●

●

●

Monteringsplatta med universellt hålmönster

●

●

●

●

○

○

Mekanisk öppningsbegränsning

○

○

●

○

●

●

●

EN 1154

●

●

●

●

●

●

●

EN 1155

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1 250

1 100

1 400*

1 250

1 100

1 100, 1 250

1 400*

-märkning för byggprodukter
Minskande öppningsmoment enligt DIN SPEC 1104; CEN/TR 15894
Uppfyller max. öppningsmoment i enlighet med DIN 18040 för dörrar med en
bredd på upp till (mm)

●   Standard   ○ Tillval   * Eftersom det är en frisvings-dörrstängare   ** Kombinerad med TS 98 XEA på passiv dörr
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EN 4–6

EN 1–4
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

1 100

1 000

1 100

1 100

Hospitality

Utilities and
Telecoms
Offices

Residential
Airports
Retail

Healthcare

Production
Facilities

Mer än bara dörrstängare

sv Med förbehåll för eventuella fel och / eller ändringar
0000016-01

Door
Hardware

Electronic
Access & Data

Entrance
Systems

Interior Glass
Systems

dormakaba Sverige AB

Lodging
Systems

Mechanical
Key Systems

Safe locks

Service

T: 031-355 20 00
info.se@dormakaba.com
www.dormakaba.se

