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Wielkoœæ si³y zamykania  

samozamykacza

Szerokoœæ skrzyd³a  

drzwi [mm]

A

9
0
°

850 - 950

B

9
0
°

950 - 1100

Ustawienia wielkoœci si³y zamykania samozamykacza 

poprzez obrócenie w trakcie monta¿u 

1 Prêdkoœæ zamykania

2 Koñcowa faza zamykania - dobicie

stopki ramienia 

sekund

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête 

przez samozamykacz! 

W przypadku monta¿u z szyn¹ œlizgow¹ dopuszczalna szerokoœæ 

skrzyd³a drzwi to 750 mm

GEZE TS 1000 C
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Wielkoœci si³y zamykania  

samozamykacza

Szerokoœæ skrzyd³a  

drzwi [mm]
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do 750

B

9
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°

750 - 950

 

 

sekund

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête 

przez samozamykacz! 

Zakres okresowej konserwacji:
- Sprawdzenie, czy nie nast¹pi³y wycieki oleju z korpusu samozamykacza

- Sprawdzenie momentu dokrêcania i ewentualnego doci¹gniêcia œrub mocuj¹cych

  korpus samozamykacza, szynê b¹dŸ ramiê oraz œruby ³¹cz¹cej korpus z szyn¹ lub ramieniem

- Sprawdzenie zu¿ycia elementów œlizgowych (kostka, szyna) i  ewentualna wymiana 

  (nie dotyczy samozamykaczy z ramieniem no¿ycowym)

- Sprawdzenie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia

- Wyregulowanie parametrów samozamykacza zwi¹zanych z prêdkoœci¹ oraz si³¹ zamykania

- Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych)

- Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejnoœci zamykania

  (dotyczy wersji do drzwi dwuskrzyd³owych z mechaniczn¹ regulacj¹ kolejnoœci zamykania)

- Sprawdzenie po³¹czeñ elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków zwalniaj¹cych

  w blokadach elektromagnetycznych (dotyczy wersji z elektromechaniczn¹ blokad¹ po³o¿enia otwarcia)

Wskazówki monta¿owe:
- Monta¿ winien byæ wykonany przez osobê wykwalifikowan¹

- Monta¿ nale¿y wykonaæ zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹, szablonem monta¿owym, rysunkami, powy¿szymi wytycznymi

- Je¿eli to konieczne, drzwi nale¿y doposa¿yæ w dodatkowy odbój ograniczaj¹cy k¹t otwarcia drzwi

- Mo¿liwy k¹t otwarcia drzwi jest œciœle uzale¿niony od ich typu oraz parametrów geometrycznych

- W³aœciwe dzia³anie samozamykacza jest zale¿ne od sposobu monta¿u i wielkoœci drzwi

- Si³a zamykania samozamykacza na drzwiach przeciwpo¿arowych i dymoszczelnych 

  powinna byæ nastawiona na wartoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 3

- Na drzwiach przeciwpo¿arowych i dymoszczelnych nie nale¿y stosowaæ mechanicznych blokad otwarcia

Ustawienia wielkoœci si³y zamykania samozamykacza 

poprzez obrócenie w trakcie monta¿u 

1 Prêdkoœæ zamykania

2 Koñcowa faza zamykania - dobicie

stopki ramienia 


