
DORMA TS 93 N
Contur Design

Kap› Kapat›c›lar
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Kalp sistemli kapı kapat›c›
DORMA kap› kontrol ürünleri

optimum görsel uyum,

estetik ve zarif tasar›m› ile

kap›lar› önemli birer tasar›m

eleman› haline getirir.

DORMA ürünleri hem güve-

nilirlik ve geliflmifl özellikler,

hem de kolay kullan›m

aç›s›ndan çok üstün özellik-

lere sahiptir. Kalitesi

kan›tlanm›fl DORMA ürünleri,

yo¤un günlük kullan›m› olan

uygulamalarda da çok uzun

ömürlüdür. DORMA ürünleri,

ayr›ca uygulamaya ba¤l›

olarak yang›n ve duman

korumas› ve ses veya ›s› izo-

lasyonu için gereken tüm

flartlar› yerine getirir. 

Çok genifl bir kullan›m alana

sahip olan TS 93 kap›

kapat›c›lar›, bu özellikleri ile

mimarlar ve tasar›m ofisleri

taraf›ndan birçok projede

kullan›lmaktad›r. Ayr›ca 

TS 93 kap› kapat›c› kalp

fleklindeki teknolojisi

sayesinde kolay aç›l›m ve

yüksek verimde çal›flma

olana¤› sa¤lamas›n›n yan› s›ra

birçok fonksiyonu standart

olarak içinde bar›nd›r›r. 

Frenleme (Backcheck-BC)
TS 93 de standart olarak

sunulan bu fonksiyon kap›n›n

çok h›zl› olarak aç›lmas› duru-

munda uygulanan kuvvetin

bir k›sm›n› absorbe ederek

kap›n›n ve duvar›n hasar

görmesini engeller.

Kapanmayı Geciktirme
Hareketi (Delay closing
Action- DC)
TS 93 de standart olarak

sunulan bu fonksiyon

kap›n›n kapanma h›z›n›

70°-120° aras›nda ana

kapanma h›z›n› de¤ifltirme-

den ayarlamay› sa¤lar. Bu

fonksiyon özellikle yük ve

malzeme tafl›rken kap›n›n

geçifl aç›kl›¤›nda h›zl› bir

flekilde kapanmas›n›

engelleyerek geçiflin rahat ve

kolay bir flekilde yap›lmas›n›

sa¤lar. 

Açma momenti
Kapama momenti

Açma ve kapama
moment diagram›
EN 5 için
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DORMA TS 93 EN 2-5

DORMA TS 93 Sabitleme Eleman›

465 TL

DORMA TS 93 EN 5-7 570 TL

55 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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Kap› kanad›na itme 
yönünde montaj
DORMA TS 93 G
Yaklafl›k 120° - 145°

aç›lma olana¤› sa¤lar

Kap› kanad›na çekme
yönünde montaj
DORMA TS 93 B
Yaklafl›k 180° aç›lma olana¤›

sa¤lar

Kap› kasas›na itme 
yönünde montaj
DORMA TS 93 B
Yaklafl›k 120° - 145°

aç›lma olana¤› sa¤lar

Kap› kasas›na çekme
yönünde montaj
DORMA TS 93 G
Yaklafl›k 180° aç›lma olana¤›

sa¤lar

Kapama kuvveti EN EN
2–5 5–7

Standart kap›lar ve ≤ 1250 mm 2 –

yang›n/duman kontrol kap›lar›1) ≤ 1600 mm – 2

D›fl kap›lar, ≤ 1250 mm 2 –
d›fla aç›lan1) ≤ 1600 mm – 2

Sa¤ ve sol el 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

Frenleme (Back-check) 2 2

Kapanma hareketini geciktirmeyi valf ile
ayarlama (DC) 2 2

Mekanik Sabitleme (hold-open) $ $

Boyutlar (mm) Uzunluk (L) 275 285
Derinlik (D) 53 62
Yükseklik  (H) 60 71

Kap› kapat›c›lar›n sistemleri EN 1155 ve EN 1158 standart-
lar›na uygun olarak üretilmifltir.
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2 Evet    – Hay›r   $ Opsiyonel

Teknik Özellikler TS 93 B/G

DORMA TS 93 N

– Sa¤ ve sol kap]lar için tek model

– Ayarlanabilir kapanma kuvveti  (EN 2–5, 5–7)

– Ayarlanabilir kapanma h›z› (1)
– Ayarlanabilir tokatlama hareketi (2)
– Ayarlanabilir frenleme (3)
– Ayarlanabilir kapanmay› geciktirme (4)
– Kap› stoperi TZ 5000 (5)
– Sabitleme mekanizmas› (opsiyonel) (6)
– Montaj plakas›

–  Opsiyonel yast›klama

yaklafl›k 120°
yaklafl›k 70°

yaklafl›k 150°

yaklafl›k 75°

1) Kap›lar özellikle a¤›r yada genifl ise ve rüzgara karfl› yönde çal›fl›yorsa 
kapat›c›y› bir üst büyüklükte seçmek ya da kapanma gücünü en üst seviyeye
ayarlamak gerekir.

Boyutlar  

TS 93 5–7 içindir

( ) = TS 93 2–5

içindir.


