NØRHOLM & LEMMING A/S

TS

93 G EMR-K

Almindelige dørlukkere udelukkende
beregnede til branddøre, synlig montage,
anslagsdøre. Specielt til modsat hængselsiden.
TS 93 G EMR-K indgår i DORMA’s Softline serie.
Ideen bag TS 93 G EMR-K er at kunne levere en dørlukker til
branddøre med såvel indbygget elektromekanisk fasthold som
indbygget røgdetektor.
DORMA har i mange år produceret produktet TS 73 EMR som
er baseret på samme princip med en indbygget røgdetektor.
Anvendelse
TS 93 G EMR-K anvendes på branddøre, hvor der i øvrigt ikke
er etabeleret ABDL-anlæg el.lign. Der skal monteres dørstop.
Værd at vide
Den indbyggede røgdetektor er ikke en iondetektor; men en
såkaldt optisk detektor. Dette har sammen med betydningen
af, at detektoren placeres på dørkarmen indbygget i glideskinnen medført, at anvendelsen af produktet i Danmark er underlagt bestemmelserne i DBI forskrift 231.1; pkt 31 og navnlig pkt
32.
Er der monteret flere branddøre i samme område, hvor der
ønskes fasthold i åben stilling, vil det som regel være økonomisk bedre rentabelt at etablere et fælles ABDL anlæg el.lign
og tilslutte TS 93 EMF o.a.
Produktet kan kun anvendes for fasthold mellem 80 og 120.
Afstand mellem dør og karm i lodret plan må maksimalt være
26 mm.
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93 G EMR-K

Størrelser

Str EN

Branddøre

2-5

< 1000 mm

Dobbeltdøre

Ikke egnet. Der bør i stedet etableres ABDL-anlæg og monteres
et af TS 93 GSR-systemerne.

Tilbehør

182900xx Montageplade.

Farvekode

01 Sølvfarve
03 Mørkebrun
11 Hvid RAL 9010
04 RS look
05 Messing look

Tekniske data

Tilslutningsspænding 230 V, AC +/- 10 %
Driftspænding intern 24 V, DC
Strømforbrug 4,4 W
Indkoblingstid 100 % ED
Frigørelseskraft ved manuel lukning
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