
TS 97
Contur Design

Kap› Kapat›c›lar
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TS 97- biçim ve ifllevin kusursuz
bileflimi
Kalp fleklindeki yüksek

teknolojisi ve TS 97

etkileyici bir tasar›m ile

birlefltirilebilmifltir. TS 97, düz

çizgiler, daha kapal› bir

gövde yap›s› ve eflit ölçüdeki

kayar kollardan do¤an estetik

avantajlar ile bütünlenen zarif

bir kompaktl›¤› size sunmak-

tad›r. Tek parçal› al›n

kapa¤›nda hiçbir yar›k veya

ba¤lant› noktas› bulunmad›¤›

gibi uç kapaklar› dahi

gömmedir. Tüm aç›kl›k ve

boflluk ölçüleri minimuma

indirilmifltir. Sunulan çok

farkl› yüzey kaplamalar› ile TS

97 hemen her türlü dekora

ideal bir biçimde uygula-

nabilmektedir. Bu, üstün

kaliteli bir mimari projenin

gerek duyabilece¤i tüm

ihtiyaçlara yan›t verebilecek

bir çözümdür. 

Uygunluk Belgesi
DORMA TS 97, EN 1154 standartlar›na
uygun olarak üretilmifltir. Yang›n
kap›lar›nda ve duman s›zd›rmaz kap›larda
kullan›lmaktad›r.
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Açma ve kapama kuvvet
diagram› EN 4’e göredir. 

DORMA TS 97

DORMA TS 97 Sabitleme Eleman›

385 TL

75 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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Kuvvet Profili
Do¤rusal mekanizma ve kalp fleklin-

deki kam teknolojisi sayesinde kap›

aç›l›r aç›lmaz karfl›lafl›lan

mukavemeti h›zla düflürür.

Sadece 37 mm’lik toplam derinli¤e

sahip olan TS 97, proje uygula-

malar› için tasarlanm›fl en küçük

yüzeye monteli kap› kapat›c›d›r. TS

97, yandan bak›ld›¤›nda dahi

kusursuz bir görsel çekicili¤e sahip-

tir. Bu kap› kapat›c›, kendine özgü

görünümü sayesinde kap› ve kap›

çevresinin mimari etkisini daha da

artt›rmaktad›r.

37
mm

Teknik Özellikler TS 97

Kapama kuvveti EN 2-4

Genel kap›lar ≤ 1.100 mm 2

D›fl kap›lar, d›fla do¤ru aç›lan –

Yang›n - ve duman kontrol kap›lar› 2

Sa¤ ve sol kap›lar için tek model 2

Kayar kolun yükseklik ayar› 2

Kapanma h›z›n› valf ile ayarlama 2

Tokatlama hareketi valf ile ayarlama 2

Mekanik yast›klama 2

Kademeli hidrolik son kapanma ayar› –

Geciktirme hareketi –

Mekanik sabitleme $

A¤›rl›¤› (kg) 2,5

Boyutlar mm Uzunluk 340

Derinlik 37

Yükseklik 49

Kap› kapat›c›lar EN 1154’e uyumlu 2

2

2 Evet   – Hay›r   $ Opsiyonel

Sabitleme Eleman› RF
Opsiyonel farkl› sabitleme durumlar›nda kullan›l›r.

Mekanik Yast›klama
Kayar kolun içerisine konulan mekanik yast›klama parças›

yard›m›yla, mekanizman›n kap›n›n maksimum aç›l›m›

esnas›nda zarar görmesi önlenir.


