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GEZE TS 4000

GEZE TS 2000 V

GEZE TS 1500

GEZE TS 1500 / TS 2000 / TS 4000

Dveřní zavírače GEZE – čisté linie
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GEZE TS 2000 / TS 4000

Technické vybavení dveřního zavírače s horní montáží 

GEZE TS 4000

Vysvětlivky

1 ramínko
2 ozubená osa
3 ozubený převod / pastorek
4 nastavení rychlosti zavírání
5 ložisko
6 nastavení tlumení otevírání
7 pružina
8 indikace síly zavírání
9 nastavení síly zavírání

Dveřní zavírač GEZE s nastavitelnou silou zavírání

Normy stanoví, že velikost dveřního zavírače (síla 
zavírání vyvinutá zavíračem) musí být vhodně zvolena 
podle šířky dveřního křídla.
Pokud to vyžadují dané stavební podmínky (výška 
dveří, hmotnost dveří) nebo místní podmínky (vliv 
větru), je nutné nastavit nejbližší vyšší velikost.

GEZE TS 4000 a jeho varianty v jednom tělese zahrnují 
více velikostí dveřních zavíračů, které je možné na-
stavit stavěcím šroubem. Zvolenou velikost je možné 
odečítat na optické indikaci.

velikost dveřního 
zavírače EN

 šířka křídla dveří (mm)

velikost síly 1  nad 1750 do 1750

velikost síly 2  od 1750 do 1850

velikost síly 3  od 1850 do 1950

velikost síly 4  od 1950 do 1 100

velikost síly 5  od 1 100 do 1 250

velikost síly 6  od 1 250 do 1 400

velikost síly 7 od 1 400 do 1 600

GEZE TS 2000 V
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obr. 12-1

GEZE TS 2000 V

GEZE TS 2000 V

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem, síla zavírání 
v rozsahu velikostí 2/4/5 podle EN 1154

Charakteristické vlastnosti výrobku

� variabilní síla zavírání, velikost EN 2/4/5
� pouze jediná velikost tělesa zavírače
� rychlost zavírání nastavitelná zepředu
� nastavení koncového dorazu ramínkem
� montážní deska se skrytým uložením

Oblast použití

�   pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 1 250 mm
�  pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
� standardní montáž na křídlo dveří, montáž na zárubeň je možná
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GEZE TS 4000

GEZE TS 4000

Dveřní zavírač s horní montáží, s ramínkem, síla zavírání 
v rozsahu velikostí 1–6 a 5–7 podle EN 1154

Charakteristické vlastnosti výrobku

� nastavitelná síla zavírání v rozsahu velikosti EN 1–6 a EN 5–7
� pouze jediná velikost tělesa zavírače
� optická indikace velikosti
� tlumení otevírání a rychlost zavírání nastavitelné zepředu (s tepelnou stabilizací)
� nastavení koncového dorazu ramínkem
� bezpečnostní pojistný ventil ve směru otevírání i zavírání

Oblast použití

�   pro otáčivé dveře s dorazem, šířka křídla do 1 400 mm (velikost 1–6), popř. 1 600 mm (velikost 5–7)
�  pro dveře s dorazem otevíravé vpravo a vlevo, možnost použití bez nutnosti přestavby
�  pro požární a kouřotěsné dveře
� standardní montáž na křídlo dveří, montáž na zárubeň je možná


