
4 Değerler milimetre olarak verilmiştir.

DOOR CLOSERS
TÜRSCHLIESSERKAPI HİDROLİKLERİ

Kapının çalıştığı alandaki kapı kapatıcının fonksiyonları
Functions of door closer
Funktionen des Türschliessers

a) Açılım frenlemesi / Slow Closing / Öffnungsbremsung
Açılım frenlemesi ile hızlı bir şekilde açılan (el ile veya rüzgar etkisi ile) kapıların açılım hızı azaltılır.
Böylelikle kapının veya duvarın hasar görmesi engellenir.

With the slowing mechanism the opening speed (by hand or wind effect) of the door is decreased. 
This way the possible damage of the door or the wall is avoided.

Durch die Öffnungsbremsung wird bei ruckartiger  Öffnung der Tür (durch Hand oder Wind) die
Geschwindigkeit reduziert. Auf diese Weise werden Schaeden an Tür und Waenden vermieden.

b) Kapama hızı / Closing Speed/ Schliessgeschwindigkeit
Kapama hızının düzgün bir şekilde ayarlanması, kapı kanadının kontrollü bir şekilde kapanmasını sağlar.

The correct adjustment of closing speed leads to the proper closing of the door leaf.

Bei geeigneter Einstellung wird eine kontrollierte. Schliessung der Türflügel sichergestellt.

c) Kapanmanın geciktirilmesi / Delaying of Closure/ Verzögerung der Schliessung
Kapanmanın geciktirilmesi kapanma aktivitesini uzatır. Böylece ağır bavul taşıyan kişiler, çocuk arabalı 
anneler v.s. kapıdan geçebilmek için yeterli zamana sahip olurlar.

The delaying of the closure extends  the closing period. This lets the people some time to pass the  door
 even when they have something to carry.

Die Schliessverzögerung verlaengert den Schliessvorgang.
Somit haben Personen mit Koffer und Mütter mit
Kinderwagen genügend Zeit um durch die Tür zu gehen.

d) Son çarpma hızı / Last hit speed / Aufprallgeschwindigkeit

Son çarpma hızı kapının kapanmasını kontrol eder ve kapının güvenli bir şekilde kapanmasını sağlar.
Last hit speed controls the closing speed of the door and causes the door to close securely. 
Die Geschwindigkeitsregelung ermöglicht ein sicheres Schliessen der Tür.

Model # 1 30 - 45 kilogram aralığında
Model # 2 65 kilograma kadar kullanılabilmektedir.

Model # 1 between 30 - 45 kilograms
Model # 2 for max. 65 kilograms

Teknik Bilgi / Technical Informations


