
• Samozamykacz szynowy TS 98 XEA z mechanizmem krzywki sercowej – tzw. wspomaganiem otwierania. Technologia

EASY OPEN. W samozamykaczu gwałtownie maleje siła otwarcia o 40% między kątem 2° i 60° przy otwieraniu drzwi.

• Regulowana siła zamykania wg PN EN 1-6.

• Zastosowanie: do drzwi płaszczowych, profilowych, standardowych, dymoszczelnych lub przeciwpożarowych.

• Wymiary: 327 – długość, 60mm – wysokość, 59mm – szerokość.

• Linia stylistyczna XEA design.

• Szerokość drzwi do 1400 mm, ciężar skrzydła do 300 kg.

• Regulacja prędkości zamykania oraz dobicia.

• Funkcja tłumienia otwarcia.

• Funkcja opóźnienia zamykania.

• Opcjonalnie: mechaniczna blokada położenia otwartego w szynie ślizgowej.

• Maksymalny kąt otwarcia do 180 stopni – w zależności od sposobu montażu.

• Montaż na zewnątrz i wewnątrz.

• Rozbudowane dodatkowe wersje wykonania dla wersji jednoskrzydłowej: TS 98 XEA EMF z elektromechaniczną blokadą

otwarcia skrzydła w szynie ślizgowej oraz TS 98 XEA EMR z elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydła w szynie

ślizgowej oraz zintegrowaną optyczną czujką dymu w szynie ślizgowej; dla wersji dwuskrzydłowej: TS 98 XEA GSR

z regulatorem kolejności zamykania, TS 98 XEA GSR-EMF 2 z regulatorem kolejności zamykania i elektromechaniczną

blokadą otwarcia skrzydeł w szynie ślizgowej oraz TS 98 XEA GSR-EMR 2 z regulatorem kolejności zamykania

i elektromechaniczną blokadą otwarcia skrzydeł w szynie oraz zintegrowaną optyczną czujką dymu w szynie ślizgowej.

Srebrny (P600), czarny (P190), biały (P100), kolor stali nierdzewnej (P700) lub złoty (P750). Możliwe jest zamawianie 

samozamykacza oraz szyny w dwóch różnych kolorach. 
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Samozamykacz DORMA TS 98 XEA jest

samozamykaczem nawierzchniowym górnym

z szyną ślizgową. Nowoczesne wzornictwo

„XEA Design” w połączeniu z funkcjonalnością

dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii

„EASY OPEN” czyni go jednym z najlepszych

samozamykaczy szynowych. Stosowany do

drzwi jednoskrzydłowych, standardowych,

dymoszczelnych i przeciwpożarowych. Prosty

montaż – jeden samozamykacz montowany

niezależnie od sposobu otwierania drzwi.

Spełnia wymogi normy PN-EN 11-54 DIN

SPEC 1104 ARCHITEKTURA BEZ BARIER

oraz wymogi normy DIN 18040. Zdobywca

prestiżowych nagród za wzornictwo.

SAMOZAMYKACZ SZYNOWY 
ZE WSPOMAGANIEM OTWIERANIA 
TS 98 XEA


