TS 83

Drift- & Skötselinstruktioner

TS 83:
Användningsområde:
Dörrstängare TS 83 med justerbar stängningsstyrka
från 2-6 EN, för dörrbladsmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan.
Färgval:
Silvereloxerad, vit, mässingslackerad och specialfärg.
Garanti:
2 års garanti från produktionsdatum. Produktionsdatum finns på framsidan under täcklocket.
SS-EN 1154:

Placering av dörrstängare:
Vi rekommenderar att alla dörrstängare monteras på
insidan av dörren, om den monteras på utsidan,
tänk på att den måste monteras under tak så att
den inte utsätts för regn och snö. Maximal temperaturvariation som dörrstängaren klarar är -20 grader
till +40 grader. Varierande temperatur medför att
dörren stänger långsamt om det är kallt och snabbt
om det är varmt.
Underhåll:
- Kontroll av skruvar som fäster dörrstängare och
arm vid dörren/karmen.
- Kontrollera eventuellt oljeläckage på stängarhuset.
- Kontroll av skruvarna som förbinder dörrstängare
och arm.
- Kontrollera att dörren stänger tillfredsställande och
att den går lätt i karmen och att låsmekanismen
fungerar tillfredsställande.
- Justera stängningshastighet och tillslag enligt
kapitlet om montering och reglering av TS 83 i
Montörshandboken.
Underhållsfrekvens:
1-2 gånger per år. Används dörren mycket 2 gånger,
används den lite 1 gång.
Rekommenderat underlag för dörrstängare / arm:
Förstärkt metall, aluminium, massivt trä, monteringsplatta eller vinkelkonsol.
Reservdelar:
Dörrstängare, kula och låsring för armsystem,
monteringsplattor, karmplattor, vinkelkonsoler,
axelförlängare (16 mm).
Köp av dörrstängare och reservdelar:
Reservdelar och nya dörrstängare kan köpas hos
våra återförsäljare.
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TS 83/7

Drift- & Skötselinstruktioner

TS 83 / 7:
Användningsområde:
Dörrstängare TS 83 / 7 med fast stängningsstyrka 7 EN,
för dörrbladsmontage på gångjärnssidan eller karmmontage på anslagssidan.
Färgval:
Silvereloxerad, vit, mässingslackerad och specialfärg.

SS-EN 1154:

Garanti:
2 års garanti från produktionsdatum. Produktionsdatum
finns på framsidan under täcklocket.
Placering av dörrstängare:
Vi rekommenderar att alla dörrstängare monteras på
insidan av dörren, om den monteras på utsidan måste
dörrstängaren monteras under tak så att den inte utsätts för regn och snö. Maximal temperaturvariation
som dörrstängaren klarar är -20 grader till +40 grader.
Varierande temperatur medför att dörren stänger
långsamt när det är kallt och snabbt när det är varmt.
Underhåll:
- Kontroll av skruvar som fäster dörrstängare och arm
vid dörren / karmen.
- Kontrollera eventuellt oljeläckage på stängarhuset.
- Kontroll av skruvarna som förbinder dörrstängare
och arm.
- Kontrollera att dörren stänger tillfredsställande och
att den går lätt i karmen och att låsmekanismen
fungerar tillfredsställande.
- Justera stängningshastighet och tillslag enligt
kapitlet om montering och reglering av TS 83 / 7
i Montörshandboken.
Underhållsfrekvens:
1-2 gånger per år. Används dörren mycket 2 gånger
och om den används lite 1 gång.
Rekommenderat underlag för dörrstängare / arm:
Förstärkt metall, aluminium, massivt trä, monteringsplatta eller vinkelkonsol.
Reservdelar:
Dörrstängare, kula och låsring för armsystem,
monteringsplattor, karmplattor, vinkelkonsol och
axelförlängare (16 mm).
Köp av dörrstängare och reservdelar:
Reservdelar och nya dörrstängare kan köpas hos
våra återförsäljare.
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