NØRHOLM & LEMMING A/S

TS

93 B GSR-EMF 2

Almindelige dørlukkere udelukkende
beregnede til branddøre, synlig
montage, anslagsdøre, dobbeltdøre.
TS 93 G EMF , indgår i DORMA’s SOFTLINE. I slutningen af
1999 kom den foreløbigt sidste version på markedet, hvor de
ydre mål er blevet væsentligt mindre. Glideskinnen G 93 EMF
er således nu kun 30 mm høj.
EMF, betyder elektromekanisk fasthold. En elektromagnet er
således indbygget i glideskinnen og fikserer armen i den
ønskede døråbningsvinkel.
Anvendelse
TS 93 G EMF anvendes udelukkende på enkeltfløjede branddøre tilkoblet ABDL-anlæg som f.eks ABDL 4000 med iondetektorer. Døren holdes normalt åben ved strøm fra ABDL-centralen.
Ved alarm eller ved strømsvigt slipper magneten sit fasthold
af dørlukkerarmen og dørlukkeren lukker døren kontrolleret.
Magnetfastholdet kan justeres mekanisk.
Dørpumpen monteres modsat dørbladets hængselside og
glideskinnen monteres på eller under karmen.
Døren kan tvangslukkes ved manuelt at trække i døren; men
det er vores erfaring, at montering af et udløsertryk til kortvarig afbrydelse af 24 V DC tilførslen er en god investering.
Værd at vide
Fasthold kun muligt fra 80-120 .
Det er vigtigt at montere dørstop, såfremt døren kan tvinges
højere op end det ønskede fasthold. Ved døre over 1250 mm
dørbredde, hvor der naturligt kræves større fjederkraft, kan
elektromagneten i glideskinnen virke for svag og man bør i
sådanne tilfælde i stedet vælge TS 73 EMF eller dørpumpe
med separat magnet på væg eller i gulv.
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93 B GSR-EMF 2

Størrelser

Str EN

Branddøre

2-5

< 1250 mm

Dobbeltdøre

Se i stedet dørlukkere med GSR -betegnelsen, f.eks TS 93
GSR-EMF 2/BG.

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

Tilbehør

182900xx; Montageplade for glideskinne, 40 mm.
183000xx; Vinkelkonsol til glideskinne.
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