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Beslag  Dörrstängare TS 73 V

u Dörrstängare DORMA TS 73 V

Standardutförande
DORMA TS 73 V kan anpassas till 
alla dörrkonstruktioner och aktuella 
monteringsförhållanden. Stängningskraft och 
stängningshastighet kan ställas in från sidan 
snabbt och enkelt. Tillslaget ställs in med 
stängararmen.

Öppningsbromsen kan stängas av om den ej önskas.

Med uppställning - 
utförande med uppställningsarm
När TS 73 V används med uppställningsarm kan dörren ställas upp i 
önskad vinkal (max. 150°). På uppställningsarm med frånkoppling kan 
uppställningsfunktion till- eller frånkopplas användaren med tryckknapp.

1 Självjusterande öppningsbroms
2 Kontrollerad stängning med   
 inställbar hastighet
3 Justerbart tillslag

1 Helkontrollerad stängning 
 med inställbar hastighet
2 Inställbart tillslag Spärruppställningsarmar får ej 

användas till branddörrar

Standard- och tillvalsfunktioner

Montage på gångjärnssidan
Dörrbladsmontage (normalmontage)

Montage på anslagssidan 
Montering på karmen (upp- och nedvänt montage)

1 Uppställningområde

Med “tänkande” öppningsbroms – 
utförande BC/ÖD
Den integrerade öppningsbromsen är 
självjusterande, varvid bromskraften 
fr o m ca 70° öppningsvinkel 
alltid är direkt proportionell mot 
dörrens öppningshastighet. Det 
betyder att öppningsbromsen inte 
märks vid normal öppning. Vid 
högre öppningshastighet doseras 
bromskraften och om dörren öppnas 
våldsamt-vare sig det är avsiktligt, 
av misstag eller en kraftig vindstöt 
- uppnår bromskraften sitt maximum 
och skyddar därmed både dörr och 
vägg mot skador.
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Montageplatta
Art. nr 7380
För montering av dörrstängare 
på brandskyddsdörrar. Kan också 
användas som montageplatta när 
direkt montering av stängarhuset 
på dörr eller karm ej är möjlig; med 
hålgruppering enligt EN 1154. 

Montage med fästplatta
Art. nr 8365
För montering av stängararm på 
speciellt smala karmöverstycken.

Monteringssko för glasdörr
Art. nr 7369
För montering av stängare på 
helglasdörrar - hål, urtag eller 
annan bearbetning av glaset 
krävs ej.
Ej godkänd för branddörrar.

Montage med vinkelkonsol
Art. nr 7357
För upp- och nedvänt montage av 
dörrstängare på anslagssidan vid 
djup karm.

Montage med plankonsol
Art. nr 7359
Används som montageplatta när 
stängarhuset inte kan monteras 
direkt på karm eller dörr.

Karmplatta för parallellarms-
montage
Art. nr 8382
För parallellarmsmontage på 
anslagssidan.
(Monteringsmått se 
monteringsanvisning)
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