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SIŁOWNIK DC 300

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 44DC300005 szt. 1

CZARNY 44DC300037 szt. 1

BIAŁY 44DC300058 szt. 1

BRĄZOWY 44DC300043 szt. 1

Samozamykacz z mechanizmem zębatkowym, 
siła 3-6. Przeznaczony do drzwi pojedynczych o 
szerokości do 1400 mm, może być stosowany ze 
zintegrowaną ukrytą płytą montażową, do drzwi 
prawych i lewych, regulacja wysokości ramienia 
do 14 mm, regulowana szybkość zamykania 
drzwi, szybkość zatrzaskiwania oraz regulacja 
funkcji back-check poprzez regulację frontowych 
zaworów, termodynamiczne zawory dla stałej wy-
dajności, zmienna regulacja siły zamykania, kąt 
otwarcia do 180°, standardowe kolory: srebrny, 
biały zbliżony do RAL9016, brązowy zbliżony do 
RAL8014, czarny zbliżony do RAL9005, niestan-
dardowe wykończenia dostępne na zamówienie.

SIŁOWNIK DC 200

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 44DC200005 szt. 1

CZARNY 44DC200037 szt. 1

BIAŁY 44DC200058 szt. 1

BRĄZOWY 44DC200043 szt. 1

Samozamykacz nawierzchniowy z ramieniem 
standardowym (dostępnym jako oddzielny 
artykuł), płynnie regulowana siła w zakresie EN 
2-4, do drzwi o szerokości skrzydła do 1100 mm 
i ciężarze do 80kg, do drzwi lewych i prawych, 
regulacja wysokości osi ramienia 0-14mm, 
termozawory do regulacji prędkości zamykania 
w zakresach: zawór 1. 180° - 0°, zawór 2. 15° - 0°. 
Tłumienie otwierania (back-check) - regula-
cja zaworem BC w zakresie: powyżej 75°. Kąt 
otwarcia do 180°. Certyfikat zgodności z normą 
EN 1154, do zastosowania w drzwiach przeciwpo-
żarowych i dymoszczelnych. Standardowe kolory: 
srebrny EV1, biały RAL9016, brązowy RAL8014 i 
czarny RAL9005.
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RAMIĘ STANDARDOWE DO SIŁOWNIKÓW DC200 / DC300

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 44DCL19005 szt. 1

CZARNY 44DCL19037 szt. 1

BIAŁY 44DCL19058 szt. 1

BRĄZOWY 44DCL19043 szt. 1

Ramię standardowe L190 do siłowników DC200 
/ DC300. Na zamówienie dostępne również 
ramię L191 z funkcją blokady skrzydła drzwiowe-
go w pozycji otwartej: kąt stałego otwarcia do 
150°, opcja stałego otwarcia może być włączana 
i wyłączana w razie potrzeby.

PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW DC200 / DC300

wykonanie Indeks kat. Jm. Op.

ALUMINIUM 44DCA12040 szt. 1

Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
przeznaczona do siłowników DC200 / DC300. Po 
zamontowaniu siłownika pozostaje niewidoczna.
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SIŁOWNIK GROOM 200

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 42200SL005 szt. 1

BIAŁY 42200SL058 szt. 1

BRĄZOWY 42200SL043 szt. 1

Siłownik przeznaczony do montażu wewnątrz 
lub na zewnątrz (ramię standardowe lub z bloka-
dą dostępne jako oddzielne artykuły). Możliwość 
zastosować do drzwi ppoż. i dymoszczelnych. 
Maksymalna szerokość skrzydła do 1250mm. 
Posiada tłumienie otwarcia regulowane za-
worem, trwałą regulację wielosezonową dzięki 
zastosowanej technologii termozaworów, zawór 
nadciśnienia montowany seryjnie, prędkość 
zamykania i docisku końcowego regulowana za-
worem, szeroka gama akcesoriów umożliwiająca 
montaż do drzwi całoszklanych.

SAMOZAMYKACZ GROOM 200

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 422000ST05 szt. 1

BIAŁY 422000ST58 szt. 1

BRĄZOWY 422000ST43 szt. 1

Kompletny samozamykacz z ramieniem stan-
dardowym przeznaczony do montażu wewnątrz 
lub na zewnątrz. Możliwość zastosować do drzwi 
ppoż. i dymoszczelnych. Maksymalna szero-
kość skrzydła do 1250mm. Posiada tłumienie 
otwarcia regulowane zaworem, trwałą regulację 
wielosezonową dzięki zastosowanej technologii 
termozaworów, zawór nadciśnienia monto-
wany seryjnie, prędkość zamykania i docisku 
końcowego regulowana zaworem, szeroka gama 
akcesoriów umożliwiająca montaż do drzwi 
całoszklanych, blokada otwarcia (opcjonalnie).



SAMOZAMYKACZE104

www.pryzmet.plStan z dnia 06/03/15

RAMIĘ DO SIŁOWNIKA GROOM 200

kolor / typ Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / STANDARD 42200RST05 szt. 1

BIAŁY / STANDARD 42200RST58 szt. 1

BRĄZOWY / STANDARD 42200RST43 szt. 1

SREBRNY / Z BLOKADĄ 42200RBL05 szt. 1

BIAŁY / Z BLOKADĄ 42200RBL58 szt. 1

BRĄZOWY / Z BLOKADĄ 42200RBL43 szt. 1

Ramię do siłownika GROOM dostępne w wersji 
standardowej oraz z funkcją blokady skrzydła 
drzwiowego w pozycji otwartej.

SIŁOWNIK TS71

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 42710SL005 szt. 1

BIAŁY 42710SL058 szt. 1

BRĄZOWY 42710SL043 szt. 1

Samozamykacz nawierzchniowy DORMA TS 71 
stosowany do drzwi przymykowych o szerokości 
skrzydła do 1100 mm i ciężarze do 80 kg. Siła re-
gulowana skokowo EN 3/4 według normy PN EN 
1154:99, dwie prędkości zamykania regulowane 
z przodu zaworami hydraulicznymi: 180º - 15º, 
15º - 0º, montaż do drzwi lewych i prawych, 
nastawianie docisku poprzez zmianę długości 
ramienia, możliwość stosowania ramienia z 
blokadą, płytka montażowa (opcja), dostępny w 
kolorach standardowych: srebrny, ciemny brąz, 
biały RAL 9016.
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RAMIĘ DO SIŁOWNIKA TS71 / TS83

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / STANDARD 42710RST05 szt. 1

BIAŁY / STANDARD 42710RST58 szt. 1

BRĄZOWY / STANDARD 42710RST43 szt. 1

SREBRNY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 42710RBL05 szt. 1

BIAŁY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 42710RBL58 szt. 1

BRĄZOWY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 42710RBL43 szt. 1

Ramię do siłowników TS71 / TS83 dostępne 
w wersji standardowej oraz z funkcją blokady 
skrzydła drzwiowego w pozycji otwartej (możli-
wość wyłączenia funkcji).

SIŁOWNIK TS83

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 42830SL005 szt. 1

BIAŁY 42830SL058 szt. 1

BRĄZOWY 42830SL043 szt. 1

Samozamykacz nawierzchniowy DORMA TS 83 
dostępny w dwóch wersjach: z siłą EN 2-6 i EN 7. 
Stosowany odpowiednio do drzwi przymykowych 
o szerokości skrzydła do 1400 mm i ciężarze do 
130 kg oraz szerokości do 1600 mm i ciężarze 
do 180 kg. Płynnie regulowana siła EN 2-6 lub 
stała EN 7 według normy PN EN 1154, prędkość 
zamykania regulowana z boku zaworem hydrau-
licznym, końcowa faza domknięcia regulowana 
poprzez zmianę długości ramienia, hydrauliczna 
regulacja zaworem tłumienia otwierania BC, 
montaż do drzwi lewych i prawych, możliwość 
stosowania ramienia z blokadą, płytka monta-
żowa (opcja), hydrauliczna regulacja opóźnienia 
zamknięcia DC (opcja), dostępny w kolorach stan-
dardowych: srebrny, ciemny brąz, biały RAL 9016.
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PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW DORMA

typ siłownika Indeks kat. Jm. Op.

TS71 427100PM05 szt. 1

TS83 4277500028 szt. 1

GROOM 200 422000PM05 szt. 1

Płyta montażowa wykonana z aluminium, prze-
znaczona do siłowników DORMA. Po zamonto-
waniu siłownika pozostaje niewidoczna. Należy 
dobrać odpowiednią płytę do modelu siłownika.

SIŁOWNIK TS92 B MONTAŻ PO STRONIE ZAWIASOWEJ

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4242020101 szt. 1

BIAŁY 4242020110 szt. 1

BRĄZOWY 4242020003 szt. 1

Samozamykacz z szyną ślizgową DORMA TS 92 
charakteryzuje się elegancją formy zewnętrznej, 
uniwersalnym sposobem montażu i korzystnym 
przebiegiem momentu otwierania. Przeznaczony 
do drzwi przymykowych o szerokości skrzydła do 
1100 mm i ciężarze do 100 kg. Płynnie regulo-
wana siła EN 2-4 według normy EN 1154, dwie 
prędkości zamykania regulowane z przodu zawo-
rami hydraulicznymi: 180º - 15º, 15º - 0º, montaż 
do drzwi lewych i prawych, płytka montażowa 
w standardzie, mechaniczna blokada otwarcia 
drzwi w szynie (opcja), dostępny w kolorach 
standardowych: srebrny, ciemny brąz, biały RAL 
9016.
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SIŁOWNIK TS93 B MONTAŻ PO STRONIE ZAWIASOWEJ

kolor / siła Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / EN 2-5 4243020001 szt. 1

SREBRNY / EN 5-7 4243520001 szt. 1

BIAŁY / EN 2-5 4243020011 szt. 1

BRĄZOWY / EN 2-5 4243020003 szt. 1

Samozamykacz DORMA TS 93 z szyną ślizgową 
pozwala spełnić wszystkie funkcje stawiane 
nowoczesnym samozamykaczom. Zastosowanie 
rozwiązania z krzywką znacznie zwiększa kom-
fort otwierania drzwi. Może być stosowany do 
drzwi o najróżniejszym wykonaniu i przeznacze-
niu zwłaszcza przeciwpożarowych i dymoszczel-
nych. Płynnie regulowana siła EN 2-5 / EN 5-7 
według normy PN EN 1154:99, dla EN 2-5 szer.

SIŁOWNIK TS92 G MONTAŻ PO PRZECIWNEJ STRONIE

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4242030101 szt. 1

BIAŁY 4242030110 szt. 1

BRĄZOWY 4242030003 szt. 1

Samozamykacz z szyną ślizgową DORMA TS 92 
charakteryzuje się elegancją formy zewnętrznej, 
uniwersalnym sposobem montażu i korzystnym 
przebiegiem momentu otwierania. Przeznaczony 
do drzwi przymykowych o szerokości skrzy-
dła do 1100 mm i ciężarze do 100 kg. Płynnie 
regulowana siła EN 2-4 według normy EN 1154, 
dwie prędkości zamykania regulowane z przodu 
zaworami hydraulicznymi: 180º - 15º, 15º - 0º, 
płytka montażowa w standardzie, mechaniczna 
blokada otwarcia drzwi w szynie (opcja), dostęp-
ny w kolorach standardowych: srebrny, ciemny 
brąz, biały RAL 9016.

drzwi do 1250 mm, ciężar skrzydła do 120 kg, dla EN 5-7 szer. drzwi do 1600 mm, ciężar skrzydła do 180 kg, trzy prędkości zamykania regulowane 
z przodu zaworami hydraulicznymi: 180º - 70º - opóźnienie zamknięcia DC (standard), 70º - 0º, 7º - 0º, hydrauliczna regulacja zaworem tłumienia 
otwierania BC (standard), montaż do drzwi lewych i prawych, montaż na skrzydle po stronie zawiasów TS 93 B, montaż na skrzydle po stronie prze-
ciwnej zawiasów TS 93 G, płytka montażowa w standardzie, mechaniczna blokada otwarcia drzwi w szynie (opcja), dostępny w kolorach standardo-
wych: srebrny, ciemny brąz, biały RAL 9016.
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SIŁOWNIK TS93 G MONTAŻ PO PRZECIWNEJ STRONIE

kolor / siła Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / EN 2-5 4243030001 szt. 1

SREBRNY / EN 5-7 4243530001 szt. 1

BIAŁY / EN 2-5 4243030011 szt. 1

BRĄZOWY / EN 2-5 4243030003 szt. 1

Samozamykacz DORMA TS 93 z szyną ślizgową 
pozwala spełnić wszystkie funkcje stawiane 
nowoczesnym samozamykaczom. Zastosowanie 
rozwiązania z krzywką znacznie zwiększa kom-
fort otwierania drzwi. Może być stosowany do 
drzwi o najróżniejszym wykonaniu i przeznacze-
niu zwłaszcza przeciwpożarowych i dymoszczel-
nych. Płynnie regulowana siła EN 2-5 / EN 5-7 
według normy PN EN 1154:99, dla EN 2-5 szer. 
drzwi do 1250 mm, ciężar skrzydła do 120 kg,

SZYNA ŚLIZGOWA G-N DO SIŁOWNIKÓW TS92 / TS93

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4264010001 szt. 1

BIAŁY 4264010011 szt. 1

BRĄZOWY 4264010003 szt. 1

Szyna ślizgowa uniwersalna do siłowników 
DORMA TS92 / TS93. Blokada oraz ogranicznik 
otwarcia dostępne jako oddzielne artykuły.

dla EN 5-7 szer. drzwi do 1600 mm, ciężar skrzydła do 180 kg, trzy prędkości zamykania regulowane z przodu zaworami hydraulicznymi: 180º - 70º 
- opóźnienie zamknięcia DC (standard), 70º - 0º, 7º - 0º, hydrauliczna regulacja zaworem tłumienia otwierania BC (standard), montaż do drzwi 
lewych i prawych, montaż na skrzydle po stronie zawiasów TS 93 B, montaż na skrzydle po stronie przeciwnej zawiasów TS 93 G, płytka montażowa 
w standardzie, mechaniczna blokada otwarcia drzwi w szynie (opcja), dostępny w kolorach standardowych: srebrny, ciemny brąz, biały RAL 9016.
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SZYNA ŚLIZGOWA GSR / BG

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4264144001 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników DORMA TS92 / 
TS93 przeznaczona do sterowania kolejnością 
zamykania skrzydeł w drzwiach 2-skrzydłowych. 
Występuje również w wersji z elektrotrzymacza-
mi na oba skrzydła.

OGRANICZNIK KĄTA OTWARCIA SZYNY G-N

zastosowanie Indeks kat. Jm. Op.

SZYNY G-N 4235800093 szt. 1
Ogranicznik montowany w szynie ślizgowej G-N 
pozwala na ustawienie kąta otwarcia drzwi.
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SZYNA ŚLIZGOWA GSR

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4264102001 szt. 1

BIAŁY 4264102011 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników DORMA TS92 / 
TS93 przeznaczona do sterowania kolejnością 
zamykania skrzydeł w drzwiach 2-skrzydłowych. 
Występuje również w wersji z elektrotrzymacza-
mi na oba skrzydła.

SIŁOWNIK ITS 96 WPUSZCZANY W SKRZYDŁO

siła Indeks kat. Jm. Op.

EN 2-5 4252400150 szt. 1

EN 3-6 4252250150 szt. 1

Samozamykacz ITS 96 z szyną ślizgową mon-
towany niewidocznie w skrzydle drzwiowym. 
Może być stosowany do drzwi o najróżniejszym 
wykonaniu i zastosowaniu o grubości od 40mm. 
Dane techniczne: płynnie regulowana siła, wiel-
kość EN 2-4, EN 3-6 według normy EN 1154, szer. 
drzwi do 1100 mm, ciężar skrzydła do 100 kg dla 
EN 2-4, szer. drzwi do 1400 mm, ciężar skrzydła 
do 180 kg dla EN 3-6, dwie prędkości zamykania 
regulowane zaworami hydraulicznymi: 120º - 0º 
i 7º - 0º, montaż do drzwi lewych i prawych, 
mechaniczna blokada otwarcia drzwi w szynie 
(opcja).
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SAMOZAMYKACZ PODŁOGOWY BTS 84V Z BLOKADĄ 90º

siła Indeks kat. Jm. Op.

EN 3 4281210002 szt. 1

Samozamykacz BTS 84V jest szczególnie po-
lecany do drzwi wahadłowych o maksymalnym 
ciężarze skrzydła 100 kg. Największą jego zaletą 
jest minimalna wysokość. Wnęka o głębokości 
zaledwie 40 mm pozwala na zamontowanie 
samozamykacza niemal w każdej sytuacji, nawet 
przy modernizowaniu lub wymianie istniejących 
drzwi.

SZYNA ŚLIZGOWA DO SIŁOWNIKA ITS 96

kierunek Indeks kat. Jm. Op.

LEWA 4552003701 szt. 1

PRAWA 4252003801 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników DORMA ITS 96. 
Występuje również w wersji z elektrotrzyma-
czem. Blokada położenia skrzydła dostępna jako 
oddzielny artykuł.
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POKRYWA SAMOZAMYKACZA BTS 84V

wykonanie Indeks kat. Jm. Op.

STAL NIERDZEWNA 4246700022 szt. 1
Pokrywa samozamykacza podłogowego BTS 
84V wykonana ze stali nierdzewnej.

SIŁOWNIK TS1500

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4110179200 szt. 1

BIAŁY 4110179458 szt. 1

BRĄZOWY 4110179300 szt. 1

Samozamykacz ramieniowy do drzwi o szero-
kości skrzydła do 1100 mm, regulowana siła 
zamykania przez odwrócenie wspornika: siła 
3 (według normy PN EN 1154) dla skrzydeł o 
szerokości do 950mm, siła 4 (według normy PN 
EN 1154) dla skrzydeł o szerokości do 1100mm, 
regulowana końcowa faza zamykania (dobicie) 
i prędkość zamykania. Ramię standardowe lub 
z blokadą położenia skrzydła w przedziale 70° - 
150° dostępne jako oddzielne artykuły.
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SIŁOWNIK TS2000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4110338605 szt. 1

BIAŁY 4110338858 szt. 1

BRĄZOWY 4110338743 szt. 1

Samozamykacz ramieniowy do drzwi o szeroko-
ści skrzydła do 1250 mm, regulowana z przodu 
prędkość zamykania, łatwa zmiana siły zamyka-
nia w zakresie 2/4/5 (według normy PN EN1154) 
poprzez odsunięcie/zbliżenie samozamykacza 
przy montażu, regulowana końcowa faza 
zamykania (dobicie) poprzez zmianę długości 
ramienia, wpuszczana płyta montażowa. Ramię 
standardowe lub z blokadą położenia skrzydła 
dostępne jako oddzielne artykuły.

RAMIĘ DO SIŁOWNIKA TS1500

kolor / typ Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / STANDARD 4110187800 szt. 1

BIAŁY / STANDARD 4110188100 szt. 1

BRĄZOWY / STANDARD 4110187900 szt. 1

SREBRNY / Z BLOKADĄ 41101815BL05 szt. 1

BIAŁY / Z BLOKADĄ 41101817BL58 szt. 1

BRĄZOWY / Z BLOKADĄ 41101816BL43 szt. 1

Ramię do siłownika GEZE TS1500 dostępne w 
wersji standardowej lub z blokadą położenia 
skrzydła w przedziale 70° - 150°.
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SIŁOWNIK TS2000 VBC

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4110339205 szt. 1

BIAŁY 4110339458 szt. 1

BRĄZOWY 4110339343 szt. 1

Samozamykacz do drzwi o szerokości skrzydła 
do 1250 mm, regulowana z przodu prędkość 
zamykania, regulowana z przodu końcowa faza 
zamykania (dobicie), łatwa zmiana siły zamyka-
nia w zakresie 2/4/5 (według normy PN EN1154) 
poprzez odsunięcie/zbliżenie samozamykacza 
przy montażu, posiada mechaniczne tłumie-
nie otwierania drzwi od kąta ok. 80° (funkcja 
„antywiatrowa”), wpuszczana płyta montażowa. 
Możliwość zastosowania szyny ślizgowej. Ramię 
standardowe lub z blokadą położenia skrzydła 
oraz szyna dostępne jako oddzielne artykuły.

SIŁOWNIK TS4000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4110278905 szt. 1

BIAŁY 4110279158 szt. 1

BRĄZOWY 4110279043 szt. 1

Samozamykacz do drzwi o szerokości skrzydła 
do 1600 mm, regulowana płynnie siła zamyka-
nia: siła 1 – 6 (według normy PN EN 1154) dla 
drzwi o szerokości skrzydła do 1400mm, siła 7 
dla drzwi o szerokości skrzydła od 1400mm do 
1600mm, regulowana z przodu i stabilizowana 
termicznie prędkość zamykania, regulowanie 
docisku poprzez ramię (dobicie), regulowane z 
przodu tłumienie otwierania (funkcja „antywia-
trowa”) w zakresie siły 1 – 6, optyczny wskaźnik 
siły zamykania. Możliwość zastosowania szyny 
ślizgowej. Ramię standardowe lub z blokadą 
położenia skrzydła oraz szyna dostępne jako 
oddzielne artykuły.
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SZYNA ŚLIZGOWA DO SIŁOWNIKA TS2000 VBC / TS4000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4110252705 szt. 1

BIAŁY 4110252958 szt. 1

BRĄZOWY 4110252843 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników TS2000 VBC / 
TS4000.

RAMIĘ DO SIŁOWNIKÓW TS2000 / TS4000

kolor / typ Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY / STANDARD 4110242105 szt. 1

BIAŁY / STANDARD 4110242358 szt. 1

BRĄZOWY / STANDARD 4110242243 szt. 1

SREBRNY / Z BLOKADĄ 4110245405 szt. 1

BIAŁY / Z BLOKADĄ 4110245658 szt. 1

BRĄZOWY / Z BLOKADĄ 4110245543 szt. 1

SREBRNY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 4110244505 szt. 1

BIAŁY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 4110244758 szt. 1

BRĄZOWY / Z BLOKADĄ WŁ/WYŁ 4110244643 szt. 1

Ramię do siłownika GEZE TS2000 / TS4000 
dostępne w wersji standardowej lub z blokadą 
położenia skrzydła w przedziale 70° - 150°.
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SIŁOWNIK TS3000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4102834805 szt. 1

BIAŁY 4102835058 szt. 1

BRĄZOWY 4102384943 szt. 1

Samozamykacz z szyną ślizgową do drzwi o 
szerokości skrzydła do 1100 mm, regulowana 
płynnie siła zamykania: wartości 1 – 4 (według 
normy PN EN 1154), regulowana z przodu pręd-
kość zamykania, regulowana z przodu końcowa 
faza zamykania (dobicie), możliwość stosowania 
bezstopniowej, mechanicznej nastawnej blokady 
otwarcia drzwi, kąt otwarcia można płynnie 
regulować w zakresie od 80° do 130°. Szyna 
ślizgowa, blokada oraz ogranicznik otwarcia 
dostępne jako oddzielne artykuły.

SIŁOWNIK TS5000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4102733305 szt. 1

BIAŁY 4102733558 szt. 1

BRĄZOWY 4102733443 szt. 1

Samozamykacz z szyną ślizgową do drzwi o 
szerokości skrzydła do 1400 mm, regulowana 
płynnie siła zamykania: wartości 2 – 6 (według 
normy PN EN 1154), regulowane z przodu 
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”), 
nastawiana z przodu końcowa faza zamykania 
(dobicie), regulowana z przodu, stabilizowana 
termicznie prędkość zamykania, optyczny wskaź-
nik siły zamykania. Szyna ślizgowa, blokada oraz 
ogranicznik otwarcia dostępne jako oddzielne 
artykuły.
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SZYNA ŚLIZGOWA DO SIŁOWNIKA TS3000 / TS5000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4106822105 szt. 1

BIAŁY 4101569558 szt. 1

BRĄZOWY 4106822243 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników GEZE TS3000 
/ TS5000. Blokada oraz ogranicznik otwarcia 
dostępne jako oddzielne artykuły.

SIŁOWNIK TS5000 L

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4102735100 szt. 1

Samozamykacz z szyną ślizgową do drzwi o 
szerokości skrzydła do 1400 mm montowany 
po stronie przeciwnej do zawiasów, regulowana 
płynnie siła zamykania: wartości 2 – 6 (według 
normy PN EN 1154), regulowane z przodu 
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”), 
nastawiana z przodu końcowa faza zamykania 
(dobicie), regulowana z przodu, stabilizowana 
termicznie prędkość zamykania, optyczny wskaź-
nik siły zamykania. Szyna ślizgowa, blokada oraz 
ogranicznik otwarcia dostępne jako oddzielne 
artykuły.
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SZYNA ŚLIZGOWA L-BG DO SIŁOWNIKA TS5000 L

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNY 4102565500 szt. 1
Szyna ślizgowa do siłowników TS5000 L mon-
towanych po stronie przeciwnej do zawiasów. 
Blokada oraz ogranicznik otwarcia dostępne jako 
oddzielne artykuły.

MECHANICZNE TŁUMIENIE OTWARCIA DO SZYNY TS3000 / TS5000

zastosowanie Indeks kat. Jm. Op.

TS3000 / TS5000 / TS5000L 4106978000 szt. 1

Element montowany w szynie ślizgowej sa-
mozamykaczy TS3000 / TS5000 / TS5000L, 
ograniczający otwarcie skrzydła drzwiowego. 
Możliwość zamontowania ogranicznika do 
istniejącego samozamykacza.
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BLOKADA SZYNY TS3000 / TS5000

zastosowanie Indeks kat. Jm. Op.

TS3000 / TS5000 / TS5000L 4107192400 szt. 1
Blokada położenia skrzydła montowana w 
szynie ślizgowej samozamykaczy GEZE TS3000 
/ TS5000 / TS5000 L umożliwia zablokowanie 
skrzydła drzwiowego w określonej pozycji.

SZYNA ISM DO SIŁOWNIKÓW TS3000 / TS5000

typ / kolor Indeks kat. Jm. Op.

STANDARD / SREBRNA 4111554900 szt. 1

Z ELEKTROTRZYMACZEM / SREBRNA 4111560000 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników GEZE TS5000 
(TS3000) steruje kolejnością zamykania skrzydeł 
w drzwiach 2-skrzydłowych. Występuje również 
w wersji z elektromechaniczną blokadą skrzydła 
w położeniu otwartym według EN 1155.
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SZYNA L-ISM DO SIŁOWNIKÓW TS3000 / TS5000

typ / kolor Indeks kat. Jm. Op.

STANDARD / SREBRNA 4111559400 szt. 1

Z ELEKTROTRZYMACZEM / SREBRNA 4111560800 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników GEZE TS5000 L 
montowanych po stronie przeciwnej do zawia-
sów, steruje kolejnością zamykania skrzydeł w 
drzwiach 2-skrzydłowych. Występuje również w 
wersji z elektromechaniczną blokadą skrzydła w 
położeniu otwartym według EN 1155.

PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW GEZE TS1500

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNA 411500PM05 szt. 1

BIAŁA 411500PM58 szt. 1

BRĄZOWA 411500PM43 szt. 1

Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
przeznaczona do siłowników GEZE TS1500. 
Dostępna w kolorach standardowych.
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PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW GEZE TS2000

wykonanie Indeks kat. Jm. Op.

ALUMINIUM 412000PM05 szt. 1
Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
przeznaczona do siłowników GEZE TS2000. Po 
zamontowaniu siłownika pozostaje niewidoczna.

PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW GEZE TS3000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNA 413000PM05 szt. 1

BIAŁA 413000PM58 szt. 1

BRĄZOWA 413000PM43 szt. 1

Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
przeznaczona do siłowników GEZE TS3000. 
Dostępna w kolorach standardowych.
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PŁYTA MONTAŻOWA DO SIŁOWNIKÓW GEZE TS4000 / TS5000

kolor Indeks kat. Jm. Op.

SREBRNA 414000PM05 szt. 1

BIAŁA 414000PM58 szt. 1

BRĄZOWA 414000PM43 szt. 1

Płyta montażowa wykonana z aluminium, 
przeznaczona do siłowników GEZE TS4000 / 
TS5000. Dostępna w kolorach standardowych.

SIŁOWNIK BOXER WPUSZCZANY W SKRZYDŁO

siła Indeks kat. Jm. Op.

EN 2-4 4109972800 szt. 1

EN 3-6 4109973500 szt. 1

Samozamykacz BOXER wpuszczany w skrzydło, 
przeznaczony do drzwi o szerokości do 1100mm i 
ciężarze do 130kg (siła 2 – 4), minimalna grubość 
skrzydła 40mm oraz  do drzwi do 1400mm i 
ciężarze do 180kg (siła 3 – 6), minimalna grubość 
skrzydła 50mm. Możliwość zastosowania w 
drzwiach przeciwpożarowych i dymoszczelnych. 
Siła zamykania regulowana bezstopniowo w 
zakresie 2 – 4 i 3 – 6 według EN 1154, płynna 
regulacja prędkości zamykania, płynna regulacja 
końcowej fazy zamykania (tzw. dobicie), hy-
drauliczne, regulowane bezstopniowo tłumienie 
otwierania (funkcja „antywiatrowa”), śruby regu-
lacyjne są dostępne po otwarciu drzwi od strony 
górnej krawędzi skrzydła. Szyna standardowa 
lub z blokadą położenia skrzydła dostępne jako 
oddzielne artykuły.
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SZYNA ŚLIZGOWA DO SIŁOWNIKA BOXER

typ Indeks kat. Jm. Op.

STANDARD 4109513700 szt. 1

Z BLOKADĄ 4109514100 szt. 1

Szyna ślizgowa do siłowników wpuszczanych 
BOXER. Dostępna w wersji standardowej oraz z 
blokadą położenia skrzydła.

SIŁOWNIK PODŁOGOWY TS500 N

typ Indeks kat. Jm. Op.

STANDARD 4110308600 szt. 1

Z BLOKADĄ 90° 4110404700 szt. 1

Z BLOKADĄ 85° 41500S8500 szt. 1

Samozamykacz podłogowy GEZE TS500 N do 
drzwi wahadłowych o szerokości skrzydła do 
950mm i ciężarze do 100 kg. Charakteryzuje się 
małymi wymiarami: długość 278 mm, szerokość 
82mm, głębokość 42 mm, siła zamykania 3 wg 
normy PN EN 1154, regulowana szybkość zamyka-
nia, posiada zawór bezpieczeństwa zapobiegający 
przeciążeniu samozamykacza, maksymalny kąt 
otwarcia ok. 170°, ocynkowana puszka samozamy-
kacza, hermetycznie zamknięta konstrukcja, duży 
zakres regulacji: wzdłuż 10 mm, głębokość 10 mm, 
wysokość 6 mm. Dostępny również w wersjach z 
blokadą położenia skrzydła. Pokrywa, wspornik 
dolny oraz zawias góry dostępne jako oddzielne 
artykuły.
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POKRYWA SAMOZAMYKACZA TS500

wykonanie Indeks kat. Jm. Op.

STAL NIERDZEWNA 4110212700 szt. 1
Pokrywa samozamykacza podłogowego GEZE 
TS500 wykonana ze stali nierdzewnej.

ZAWIAS GÓRNY DO SIŁOWNIKA TS500

model Indeks kat. Jm. Op.

B 4110637100 szt. 1

C 4110666600 szt. 1

Zawias górny samozamykacza podłogowego 
GEZE TS500. Wersję należy dobrać odpowiednio 
w zależności od stosowanego systemu profili.
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WSPORNIK SKRZYDŁA DO SIŁOWNIKA TS500

model Indeks kat. Jm. Op.

C 4110743200 szt. 1
Wspornik dolny drzwi wahadłowych do samoza-
mykacza podłogowego GEZE TS500.
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