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DORMA ITS 96 N
DORMA’n›n kalp fleklindeki

üstün kam teknolojisi,

mükemmel bir ürün yarat-

mak için yeni bir tasar›mla

birlefltirildi. DORMA ITS 96

sistemi kalp fleklindeki kam

teknolojisi sayesinde kolay

aç›l›r ve yüksek verimle çal›fl›r.

ITS 96 kompakt tasar›m› ile

dar kanatl› kap›larda

rahatl›kla kullan›labilmekte-

dir.

DORMA kalitesi ve teknolojisi

ile üretilmifl olan ITS 96 mon-

taj, ayar kolayl›¤› ve fl›k

tasar›m› ile özellikle mimarlar

ve tasar›mc›lar için en uygun

kap› kapat›c›d›r. 

Açma momenti
Kapama momenti

Açma ve kapama
moment diagram›
EN 5 için

Uygunluk Belgesi     
Dorma ITS 96, EMF, G-SR-EMF
modelleri EN 1154 standartlar›na
uygun olarak üretilmifltir. Yang›n
kap›lar›nda ve duman s›zd›rmaz
kap›larda kullan›lmaktad›r. 

Teknik Özellikler ITS 96 

Kapama kuvveti EN EN
2–4 3–6

Standart kap›lar, yang›n  ≤ 1100 mm 2 2

ve duman dedektörü ≤ 1400 mm – 2

Kap› kanad› kal›nl›¤› ≥ 40 mm 2 –
≥ 50 mm 2 2

Maksimum Kap› Kanat a¤›rl›¤› (Kg) 130 180

Sa¤ ve Sol kap›lar için tek model 2 2

Kol flekli (Kayar Kol)  2 2

Kapanma kuvvetini 
vida ile ayarlama 2 2

Kapanma h›z›n› 
valf ile ayarlama 2 2

Tokatlama hareketini 
valf ile ayarlama 2 2

Yast›klama (mekanik) 2 2

Mekanik sabitleme $       $

(Yang›n ve duman kontrol kap›lar› hariç)

Maksimum kap› açma aç›s› yaklafl›k

(Kap› tasar›m›na ba¤l› olarak) 120°

Kap› kapat›c›lar EN 1154 e uyumlu 2

Sabitleme üniteleri (hold open)
EN1155 e uyumlu 2

S›ralama mekanizmalar› EN1158 e uyumlu 2

2

2 Evet  – Hay›r     $ Opsiyonel

DORMA ITS 96 N EN 2-4

DORMA ITS 96 N Sabitleme Eleman›

475 TL

55 TL

Kalp sistemli
gizli kapı kapatıcı

Alüminyum 
kap› uygulamas›

Ahflap kap› uygulamas›

120°

– Ayarlanabilir kapanma h›z›

– Ayarlanabilir tokatlama hareketi

– Ayarlanabilir yast›klama 

– Mekanik sabitleme

– Kap› stoperi TZ 5000

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

* 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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Çift kanatl›, standart ve duman/yang›n kontrol
kap›lar için kalp sistemli kap› kapat›c›lar

yaklafl›k 120° yaklafl›k 80° yaklafl›k 120°yaklafl›k 80°

yaklafl›k 120° yaklafl›k 80° yaklafl›k 120°yaklafl›k 80°

DORMA ITS 96 GSR-EMF 
Alarm durumunda sabitleme pozisyonundan ç›karak

kap›n›n do¤ru s›ralama ile kapanmas›n› sa¤lar.

– Elektromekanik sabitleme (3)
– Kap› stoperi TZ 5000 (4)

DORMA ITS 96 GSR 
EN 1158 standard›na uygun olarak üretilmifltir. 

– Yast›klama (1)
– Kap› stoperi OGRO TZ 5000 (2)

Açma momenti
Kapama momenti

Açma ve kapama
moment diagram›
EN 5 için

Elektromekanik sabitleme

özelli¤i ile yang›n ve duman

geçirimsiz kap›larda da kul-

lan›lmaktad›r. Yang›n alarm›

ya da elektrik kesintisinde

kap› kendili¤inden kapan-

maktad›r.

EMF S›ralama mekanizmas› ve
elektromekanik sabitleme

S›ralama mekanizmas›, çift

kanatl› kap› uygulamalar›nda

kanatlar›n do¤ru s›ra ile kapan-

mas›n› sa¤lar. Elektromekanik

sabitleme ise güç kesintisi veya

alarm durumunda kap›n›n

sabitlenmifl olan konumundan

kurtularak kapanmas›n› sa¤lar.

Bu model özellikle yang›n

kap›lar› için tasarlanm›flt›r.

Sistem EN 1155 ve EN 1158

standartlar›na uygundur.

DORMA ITS 96 GSR - EMFDORMA ITS 96 GSR
S›ralama Mekanizmas›
DORMA`n›n yarat›c› tasar›m›

sayesinde ITS 96 GSR çift

kanatl› kap› uygulamalar›nda,

kap› kanatlar›n› uygun s›rayla

kapamay› ve kontrol etmeyi

mümkün k›lar. S›ralama

mekanizmas› kayar kolun içine

yerlefltirilmifl olup kap›

hidroli¤inden ba¤›ms›z olarak

çal›fl›r.

DORMA ITS 96 N GSR - EMF 2.380 TL

DORMA ITS 96 GSR 1.240 TL
* Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
* DORMA, ürünlerinin fiyatlar›n› ve teknik özelliklerini haber vermeksizin

de¤ifltirme hakk›na sahiptir.


