NØRHOLM & LEMMING A/S

ITS

96 GSR-EMF 2

Almindelige dørlukkere udelukkende
beregnede til branddøre, skjult montage,
anslagsdøre, dobbeltdøre.
ITS 96 er det sidste nye skud på stammen fra DORMA. Fabrikken har genopdaget 60’ernes indbygningsdørlukkere fra
bla.a England firmaerne Lancer og Forsson og har udviklet en
serie med produkter i stil med TS 93-serien og med dennes
hjertekurveaksel.
Indbygningsdørlukkere har i mange år været anvendt på elevatordøre.
For at opnå korrekt lukning af en dobbeltfløjet branddør, skal
den stående fløj lukke før den gående, da anslagslisten på
gående dør ellers vil hindre stående fløj i at lukke helt.
ITS 96 GSR er, som TS 93 GSR, DORMA’s svar på den syncroniserede lukning, syncroniseringsbeslaget sammenbygget
med dørpumperne.
Med ITS 96 GSR-EMF 2 er der endvidere mulighed for, at dørpartiet holdes konstant åben ved tilkobling til ABDL-anlæg mv.
ADVARSEL- DER ER ENDNU IKKE GODKENDT DANSKE
BRANDDØRE MED INDBYGGET ITS 96 DØRLUKKER SYSTEM
Anvendelse
Dobbeltfløjede branddøre.
ITS 96 GSR-EMF 2 har indbygget 2 stk. elektromagneter, der
fastholder hver sin dørfløj i åben stilling.
ITS 93 B GSR-EMF 2 giver således mulighed for at have gående
fløj konstant åben for sig, hvis det i perioder ønskes at lukke
stående fløj f.eks. pga. træk.
Dørene frigives til lukning ved alarm på brandalarmeringsanlægget, ved betjening af dørtryk eller ved blot at trække i den
ene dørfløj.
Værd at vide
Fasthold er mulig mellem 80 og 120, husk at montere dørstopper.
Stående fløj minimum 540 mm ved trædøre og 550 mm ved
rammedøre.
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96 GSR-EMF 2

Størrelser

Str EN

Branddøre

2-4

< 1100 mm

3-6

< 1400 mm

Dørbredde angivet pr. dørfløj

Dobbeltdøre

Beregnet udelukkende til dobbeltdøre

Tilbehør

Dørtryk til udløsning af lukkefunktion.
Stående fløj i en branddør skal fastholdes i lukket stilling; dette
kan gøres ved automatisk kantrigel.
Ved stående fløj bredde mellem 540 – 700 mm anvendes kort
glideskinne og arm længde 260 mm.
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