TS 73 BC

Dokumentation
DORNIR

6ppningsbroms

J1.15-EF1NC STÅNGh~KAFI.

FAKTARUTA
DÖRRSTÄNGARE

TS 73 BC

Långd
Höjd
Djup
Maskinskruv/ Antal
Tråskruv/ Antal
Hastighetsjust. grader
Oppn.broms ggj. fr. grader
Oppn.broms ansl. fr. grader
Tidsfördröjn. ggj. fr. grader
Tidsfördröjn. ansl. fr. grader
Tidsfärdröjn. max. tid
Tillslag från grader
Storlek EN
Storlek DIN
Kraft Nm
Varv Min / Max.
Storleksinst. fr. fabrik EN
Garantitid fr. instämpl. datum

233 mm
60 mm
42,5 mm
M5 4 st + s st *
4 st+ 2 st*
180 - 00
Ca. 700
Ca. 900
Finns ej
Finns ej
Finns ej
Ca. 7 - 00
2-4
2-3
Ca. 13 - 30
Ca. 11
Ca. 3
30 mån.
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*Förpackn. innehåller skruv till armsystemet
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1 Oppningsbromsområde
2 Kontrollerad stångning med

2
70°

instållbar hastighet
3 Justerbart tillslag

Underhåll och skötsel av DORMA dörrstångare.

Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer ån ca. 3 varv. Om skruven skruvas
ut för mycket uppstår och ökar risken för oljeläckage.
För att förlånga dörrstångarens livslångd samt behålla dess instållda funktioner, skall
man en eller två gånger om året, beroende på anvåndningsfrekvensen, kontrollera att
alla fastsåttningsskruvar år åtdragna.
En dörrstångare som sitter läst på karm eller därrblad får en avsevårt förkortad livslångd. Detsamma gåller naturligtvis åven armsystemet. Samtidigt med denna kontroll
bör man 'knäppa' i sår armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det
finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armar'.
Vid montage i ouppvårmda utrymmen kan justering av stångningshastigheten behövas
vid st6rre temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.
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DORMA

Npningsbroms
Fördröjd stångning

*Förpackn. innehåller skruv tiff armsystemet
1 Instrallbarstängningsför-

)./

2

drbining
2 Kontrofterad sWIgning med
instållbar hastighet

DC/SV <TILIVAL)
FORmtuoSTANGNINGMELLAN 1050-70°.
MEDURS=LANGSANST4IGNING
MOTURS=SNABBARESTÅNGNING
JUSTERINGSTANGNINGSHASTIGHET
FRAN
180°-0°,MEDURS =LANGSAMSTANGNING
MOTURS=SNABBARESTANGNING

2
105°

70°

1Oppningsbromsområde
3

2
70°

2 Kontrolleradstångning med
instållbar hastighet
3 Justerbarttillslag

Underhåll och skätsel av DORMA dörrstångare.
Justerskruvar (ventilskruvar) får inte skruvas ut mer ån ca. 3 varv. Om skruven skruvas
ut för mycket uppstår och ökar risken fär oljeläckage.
För att förlånga dörrstångarens livslångd samt behålla dess instållda funktioner, skall
man en eller två gånger om året, beroende på anvåndningsfrekvensen, kontrollera att
alla fastsåttningsskruvar år åtdragna.
En dörrstångare som sitter löst på karm eller dörrblad får en avsevårt förkortad livslångd. Detsamma gåller naturligtvis åven armsystemet. Samtidigt med denna kontroll
bör man 'knåppa' i sår armsystemet och lägga en klick fett på leden. Observera att det
finns armsystem som inte går att dela i leden, så kallade 'security-armar.
Vid montage i ouppvårmda utrymmen kan justering av stångningshastigheten behövas
vid större temperaturväxlingar t. ex. sommar / vinter.
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