
DORMA TS 83Kap› Kapat›c›lar
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Çark sistemli kap› kapat›c›
Uzun y›llardan gelen

tecrübesi ile DORMA

fonksiyonellik ve geçifl

konforunda en yüksek

talepleri karfl›layan TS 83

model kap› kapat›c›y›

üretmifltir. 2 farkl› kuvvet

seçene¤i ile hemen

hemen tüm kap› büyük-

lüklerinde kullan›labilen

TS 83, opsiyonel olarak

seçilebilen korozyona

dayan›kl› kaplama

seçene¤i ile özellikle d›fl

mekan kap›lar› için

çözümler sunar. Standart

sunulan mekanik

yast›klama özelli¤inin

yan› s›ra opsiyonel olarak

geciktirme hareketi ile TS

83, kap›lar›n kullan›m

konforunu artt›r›r.

Opsiyonel olarak sunulan

sabitleme özelli¤i, kolda

bulunan on/off

(aç›k/kapal›) seçimi

sayesinde kap›n›n belirli

bir konumda aç›k tutul-

mas›n› sa¤lar.

Uygunluk Belgesi
DORMA TS 83, EN 1154 stan-
dartlar›na uygun olarak üretil-
mifltir. Yang›n kap›lar›nda ve
duman s›zd›rmaz kap›larda kul-
lan›lmaktad›r. 

– Kapanma gücü EN 3-6 ayarlanabilir
– Kapanma gücü EN 7 sabit
– D›fl mekan kap›lar› 

– Kap› Kanat Eni ≤ 1400 mm EN 3-6

– Kap› Kanat Eni ≤ 1600 mm EN 7

– Yang›n ve duman kap›lar›nda kullan›m

– Koldan sabitleme (opsiyonel)
– Kapanmay› geciktirme hareketi (opsiyonel)
– Tokatlama (dirsek kol ayar› ile)
– 180º - 15º ayarlanabilir kapanma h›z›
– 15º - 0º ayarlanabilir kapanma h›z›
– DIN EN 1154

DORMA TS 83
– Sa¤ ve sol kap›lar için tek model                         

– Ayarlanabilir kapanma kuvveti (EN 3-6) ve (EN 7)

– Ayarlanabilir kapanma h›z› 180o - 15o (EN 3-6) (1)
– Ayarlanabilir kapanma h›z› 15o - 0o (EN 3-6) (2)
– Dirsek kol üzerinden ayarlanabilir tokatlama (3)
– Frenleme hareketi (4)
– Kapanmada geciktirme hareketi (SV) opsiyonel (5)
– Sabitlemeli kol RF, opsiyonel (Yang›n ve duman 

s›zd›rmaz kap›larda kullan›lmaz) (6)
– Korozyona karfl› korunma (AC) opsiyonel

(....) = EN 7

DORMA TS 83 EN 3-6 240 TL

* Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
* DORMA, ürünlerinin fiyatlar›n› ve teknik özelliklerini haber vermeksizin de¤ifltirme hakk›na sahiptir.

–

23

• 180º - 15º aras› ayarla-
nabilir kapanma h›z›

• 15º - 0 ayarlanabilir
kapanma h›z› 

• Tokatlama (Dirsek kol
ayar› ile)

• Sabitleme imkan›
(opsiyonel)

• 180º - 15º aras› ayarla-
nabilir kapanma h›z›

• 15º - 0 ayarlanabilir
kapanma h›z›

• Tokatlama (dirsek kol
ayar› ile)

• Sabitleme imkan›
(opsiyonel)

• Ayarlanabilir kapanma
gücü

• 180º - 15º aras› ayarla-
nabilir kapanma h›z›

• 15º - 0 ayarlanabilir
kapanma h›z›

• Tokatlama (dirsek kol
ayar› ile)

• Sabitleme imkan›
(opsiyonel)

• Ayarlanabilir kapanma
gücü

• Frenleme hareketi

• Kapanma gücü EN 3/4
• ‹ç mekan kap›lar›
≤ 1100 mm

• Sa¤ ve sol kap›larda kul-
lan›m

• Ölçüler:
232*45*68 mm

• DIN EN 1154
• Yang›n ve duman
kap›lar›nda kullan›m

• Kapanma gücü EN 2-4
• ‹ç mekan kap›lar›
≤ 1100 mm

• Sa¤ ve sol kap›larda kul-
lan›m

• Ölçüler:
232*45*68 mm

• DIN EN 1154
• Yang›n ve duman
kap›lar›nda kullan›m

• Kapanma gücü EN 2-4
ayarlanabilir

• D›fl / ‹ç mekan kap›lar›
≤ 1100 mm

• Sa¤ ve sol kap›larda kul-
lan›m

• Ölçüler:
225*40*60 mm

• DIN EN 1154
• Yang›n ve duman
kap›lar›nda kullan›m

DORMA TS 73 V DORMA TS 72 DORMA TS 71

200 TL 135 TL 100 TL

• 180º - 15º aras› ayarla-
nabilir kapanma h›z›

• 15º - 0 ayarlanabilir
kapanma h›z›

•  Tokatlama (dirsek kol
ayar› ile)

• Sabitleme imkan›
(opsiyonel)

• Kapanma gücü EN 2/3/4
• ‹ç mekan kap›lar›
≤ 1100 mm

• Sa¤ ve sol kap›larda
kullan›m

• Ölçüler:
220*45*54 mm

• DIN EN 1154

DORMA TS 68

65 TL

•
• •

* Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
* DORMA, ürünlerinin fiyatlar›n› ve teknik özelliklerini haber vermeksizin de¤ifltirme hakk›na sahiptir.
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