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Výhody - bod za bodem

Technické údaje a vlastnosti  TS 68

Nastavitelná zavírací síla Velikost EN 2/3/4
Všeobecné dveře ≤ 1100 mm ●

Vnější dveře, nebariérové  -

Protipožární dveře  -

Stejné provedení pro pravé a levé dveře •

Rychlost zavírání plynule, 180° - 15° 
vzájemně nezávisle  15° - 0°  
nastavitelná 2 ventily  ●

Tlumení otvírání  -

Zpoždění zavírání  -

Aretace  ○

Hmotnost v kg  1,4

Rozměry v mm Délka 220
 Konstr. hloubka 45
 Výška 53,5

Ideální a výhodné řešení
pro standardní dveře 
S TS 68 vyvinula firma 
DORMA cenově výhodný 
dveřní za vírač, který je 
univer zál ně po užitelný pro 
všechna obvyklá pro ve de-
ní a konstrukce běžných 
interiérových dve ří. Lze 

jej jednoduše a rychle 
namontovat - bez montážní 
desky. 
Přizpůsobení zavírací síly 
k ve likosti dveří se provádí 
změnou polohy zavírače 
na dveřním křídle.

Pro obchod
• Cenově výhodné řešení 

pro standardní dveře.
• Pouze jeden model pro 

vše chny typy montáže.

Pro montážní pracovníky
• Vhodný jak pro levé, tak 

pro pravé dveře.
• Jednoduchá a rychlá 

montáž.
• Optimální upev ně ní 

na všechny konstrukce 
dveří bez montážní desky.

Pro projektanty
• Kompaktní konstrukce.
• Cenově výhodné 

a spolehlivé.

Pro uživatele
• Konstantní a na kolísání 

teploty skoro nezávislý 
průběh zavírání.

• Optimální přizpůsobení 
rychlosti zavírání a bez-
peč ného zavření díky 
dvěma regulačním 
ventilům.

1 Plynule nastavitelná 
rychlost zavírání 
v rozsahu 180° - 15°.

2 Plynule nastavitelná 
rychlost zavírání 
v rozsahu 15° - 0°.

3 Oblast zajištění při 
vybavení s aretačním 
ramínkem (volitelný 
doplněk)

Sériově dodávané a volitelné funkce

● ano     - ne  ○ volitelný doplněk

Šířka dveří
Nastavení 
na velikost

≤ 850 EN 2
≤ 950 EN 3
≤ 1100 EN 4

Nastavení síly zavírání

Údaje jsou orientační 
a nezohledňují další aspekty 
mající vliv na funkci zavírače 
- hmotnost dveří, prostředí 
apod.
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Použití a montáž
Montáž na křídle dveří na straně závěsů dveří

Montáž na překladu na straně opačné k závěsům dveří

Montáž s rovnoběžným ramínkem na straně opačné k závěsům dveří

max. 15,5 (EN 2)
max. 19 (EN 3, 4)

max. 73,5 (EN 2)
max. 70 (EN 3, 4)

EN 2 EN 3 EN 4
A 170 170 250
B 59 43 43
C 96 96 176
D 198,5 198,5 278,5
E 87 87 167

EN 2 EN 3 EN 4
A 170 170 250
B 59 43 43
C 96 96 176
D 198,5 198,5 278,5
E 87 87 167



Dverní a bezpečnostní 
technika

Posuvné delicí stěny

Automatika

Kování na sklo

www.dorma.com
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