Podlahový dveøní zavíraè

DORMA BTS 84

Hospodárný podlahový dveøní zavíraè,
speciálnì pro kyvadlové dveøe
Zvlátì plochý konstrukèní tvar
Volitelnì s aretací

DORMA BTS 84
Cenovì výhodné øeení pro kyvadlové
dveøe - montá bez problémù v zajitìné
kvalitì
Zcela pøizpùsobená ke speciálním
poadavkùm dveøních zavíraèù pro
kyvadlové dveøe, pøesvìdèuje
DORMA BTS 84 také svojí mimoøádnì plochou konstrukèní výkou
a z ní vyplývajícími optimálními
monostmi montáe. Se dvìma
rozsahy uzavírání, které jsou k dispozici a s pøísluným vybavením
zavíraèe odpovídá BTS 84

prakticky vem poadavkùm.
V dùsledku zajitìné kvality je vdy
k dispozici spolehlivá funkce.
Výroba se zajitìnou kvalitou
podle
DIN ISO 9002
EN 29002
BS 5750
Certifikát a kontrola provádìná
BSI Quality Assurance,
reg. è. Q 6423, FM 10756

Technické údaje a charakteristiky
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Rozmìr v mm

 Pøekvapivì výhodný pomìr cena
- výkon
 Pro zvlátní poadavky, také se
silnými a slabými pruinami

... pro montání pracovníky
 Bezproblémová montá
v dùsledku zvlátì plochého
konstrukèního tvaru.
 Snadné pøizpùsobení
k individuálním poadavkùm
v dùsledku nastavitelného
rozsahu uzavírání od 130° do 0°
a 130° do 20°.
 Jednoduché pøizpùsobení - také
následné - ke stavebním
zvlátnostem pomocí výmìnné
zasouvací osy.

1 Ventil pro nastavení rychlosti
uzavírání 130° - 0°
2 Ventil pro zvýení rychlosti
uzavírání 130° - 20°
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... pro plánovaèe
 Neviditelné vestavìní.
 Minimální vybrání v podlaze.
 Osvìdèená, robustní konstrukce
pro hmotnosti dveøí do 100 kg.

... pro uivatele
 Konstantní prùbìh pohybu
nezávislý na teplotì.
 Vysoký mechanický stupeò
úèinnosti pro pohodlné
procházení dveømi s relativnì
nízkým vynaloením síly.
 Volitelnì je dána monost
zaèlenit konstantní aretaci.





úhel otevøení 9°
úhel otevøení 105°

Hmotnost v kg, cca

... pro obchod



Rychlost uzavírání plynule nastavitelná
pomocí ventilu

Konstantní aretace

Výhody - bod za bodem ..

BTS 84

délka
íøka
výka

 ano
- ne
m volitelný doplnìk
1) Pro zvlátì vysoké a tìké a pro stálé proti silnému tlaku vìtru
zavírané dveøe se má zvolit zavíraè s nejbliím vyím uzavíracím
momentem nebo DORMA BTS 80.
2) Max. úhel otevøení 130°.
U dveøí, které lze otevøít pøes 130°, je potøebný doraz dveøí.

Sériovì dodávané a volitelné funkce
Rozsahy uzavírání
Zavíraè má 2 nastavitelné rozsahy uzavírání:
Ventil 1 - rozsah 130° - 0°
Ventil 2 - pomocí tohoto ventilu lze nastavit vyí rychlost
uzavírání mezi 130° a 20°.
Konstantní aretace
Pomocí konstantní aretace (volitelný doplnìk) lze dveøe
podle provedení zajistit pøi úhlu otevøení í0° nebo 105°.

Pøísluenství
Pouití a montá, dveøní kliky a dveøní
závìsy
Viz technické informace Pøísluenství pro
podlahové dveøní zavíraèe DORMA BTS.
Násuvné osy
Pomocí výmìnných násuvných os lze
v pøípadì potøeby zvìtit vùli u podlahy (dveøe
s prahy, podlaha s poloeným kobercem atd.).
Zvlátní provedení na vyádání:
napø. plochý hranol, pøesazení o 3, ètyøhran
a zasouvací osy pro pøísluenství, které není
specifické pro DORMA.
Univerzální krycí deska
Volitelnì nerezová ocel nebo mosaz matnì
kartáèovaná.

Výpoèet potøebného prodlouení
osy = X - vùle u podlahy (normální
8 mm)
Pro kontrolu:
výka spojky Z - 3 mm =
prodlouení osy

Zalévací hmota DORMA 2300
Pro vyplnìní dutin mezi krytem
zavíraèe a skøíòkou pro zalití do
betonu, pro ochranu proti vniknutí
vlhkosti (pøedepsáno podle VOB
a dalích pøedpisù pro vlhké
prostory).
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DORMA BTS 84
Rozsah dodávky a pøísluenství

Text popisu
Podlahový zavíraè dveøí pro kyvadlové dveøe s hydraulickým
plnì kontrolovaným prùbìhem uzavírání od cca 130°, vèetnì
skøíòky pro zabetonování
Velikost
o slabý
(cca 15 Nm)
o normální
(cca 20 Nm)
o silný
(cca 25 Nm)
Provedení
o normální provedení
o s konstantním pøípravkem pro
aretaci 90°
o s konstantním pøípravkem pro
aretaci 105°
Pøísluenství
o krycí deska
o nerezová ocel
o mosaz matnì kartáèovaná
o prodlouené násuvné osy,
... mm prodlouené
o zalévací hmota
Výrobek DORMA BTS 84
Zmìny vyhrazeny

DORMA GmbH + Co.KG
Postfach 40 09
D-58247 Ennepetal
Tel.: +49 (0) 23 33 793-0
Fax: +49 (0) 23 33 793 495
www.dorma.de

DORMA dveøní technika ÈR s.r.o.
Vinohradská 184
130 52 Praha 3
Tel.: (02) 67 13 21 78-9
Fax: (02) 67 13 21 71
www.dorma.cz

