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PL Zalecane ustawienia

GEZE drzwiowe
samozamykacze
nawierzchniowe
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TS 5000, TS 4000,
TS 3000 V, TS 2000 V,
TS 2000 NV, TS 1500,
TS 1000 C
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> Zsuniêcie pokrywy samozamykacza

> Za³o¿enie pokrywy samozamykacza

> Regulacja
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GEZE TS 5000
Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
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5
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Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie
T³umienie otwierania
OpóŸnienie zamykania (tylko w TS 5000 S)
Wielkoœæ si³y zamykania samozamykacza

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
do 850
850 - 950
950 - 1100
1100 - 1250
1250 - 1400

sekund

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!

GEZE TS 4000
Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
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Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie
(tylko w TS 4000 S)
T³umienie otwierania
OpóŸnienie zamykania (tylko w TS 4000 S)
Wielkoœæ si³y zamykania samozamykacza

Regulacja koñcowej fazy zamykania (dobicia)
poprzez zmianê d³ugoœci ramienia

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
do 750
750 - 850
850 - 950
950 - 1100
1100 - 1250
1250 - 1400

sekund

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!
Ustawienie dobicia

z dobiciem

bez dobicia

W przypadku monta¿u z szyn¹ œlizgow¹ dopuszczalna szerokoœæ
skrzyd³a drzwi to 1200 mm
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GEZE TS 3000 V / GEZE TS 3000 EN3
Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
Do oporu 2,5 obrotu
5 obrotów
Do oporu +

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
do 750
750 - 850
850 - 950
950 - 1100

sekund

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
Prêdkoœæ zamykania
przez samozamykacz!
Koñcowa faza zamykania - dobicie
T³umienie otwierania (tylko w TS 3000 VBC)
Wielkoœæ si³y zamykania samozamykacza
(brak regulacji w TS 3000 EN3 - sta³a wielkoœæ 3 - dla szerokoœci skrzyd³a drzwi do 950 mm)
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GEZE TS 2000 V
52

44

5

2

44
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Prêdkoœæ zamykania

Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
2
Wielkoœæ 2

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
750 - 850

4

Wielkoœæ 4

850 - 1100

5

Wielkoœæ 5

1100 - 1250

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!
Ustawienie dobicia
z dobiciem

sekund
bez dobicia

Ustawienie wielkoœci si³y zamykania
poprzez zmianê po³o¿enia samozamykacza
Regulacja koñcowej fazy zamykania (dobicia)
poprzez zmianê d³ugoœci ramienia

GEZE TS 2000 V BC
52
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Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie

Ustawienie wielkoœci si³y zamykania
poprzez zmianê po³o¿enia samozamykacza

Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
2
Wielkoœæ 2

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
750 - 850

4

Wielkoœæ 4

850 - 1100

5

Wielkoœæ 5

1100 - 1250

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!

sekund

W przypadku monta¿u z szyn¹ œlizgow¹ dopuszczalna szerokoœæ
skrzyd³a drzwi to 1000 mm

GEZE TS 2000 NV
Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza
Do oporu 4 obroty
Do oporu +
1
2
3
5

Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie
T³umienie otwierania (tylko w TS 2000 NV BC)
Wielkoœæ si³y zamykania samozamykacza

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
do 850
850 - 950
do 1100

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!

sekund
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GEZE TS 1500
Wielkoœæ si³y zamykania
samozamykacza

2

Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
850 - 950

90
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1

A

950 - 1100

sekund

°

Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie
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1
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P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!
W przypadku monta¿u z szyn¹ œlizgow¹ dopuszczalna szerokoœæ
skrzyd³a drzwi to 750 mm

Ustawienia wielkoœci si³y zamykania samozamykacza
poprzez obrócenie w trakcie monta¿u
stopki ramienia

GEZE TS 1000 C
Wielkoœci si³y zamykania
samozamykacza
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Szerokoœæ skrzyd³a
drzwi [mm]
do 750
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1
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Prêdkoœæ zamykania
Koñcowa faza zamykania - dobicie

750 - 950
°
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B

Ustawienia wielkoœci si³y zamykania samozamykacza
poprzez obrócenie w trakcie monta¿u
stopki ramienia

P³ynnie dzia³aj¹ce drzwi musz¹ zostaæ zamkniête
przez samozamykacz!

Wskazówki monta¿owe:
- Monta¿ winien byæ wykonany przez osobê wykwalifikowan¹
- Monta¿ nale¿y wykonaæ zgodnie z do³¹czon¹ instrukcj¹, szablonem monta¿owym, rysunkami, powy¿szymi wytycznymi
- Je¿eli to konieczne, drzwi nale¿y doposa¿yæ w dodatkowy odbój ograniczaj¹cy k¹t otwarcia drzwi
- Mo¿liwy k¹t otwarcia drzwi jest œciœle uzale¿niony od ich typu oraz parametrów geometrycznych
- W³aœciwe dzia³anie samozamykacza jest zale¿ne od sposobu monta¿u i wielkoœci drzwi
- Si³a zamykania samozamykacza na drzwiach przeciwpo¿arowych i dymoszczelnych
powinna byæ nastawiona na wartoœæ nie mniejsz¹ ni¿ 3
- Na drzwiach przeciwpo¿arowych i dymoszczelnych nie nale¿y stosowaæ mechanicznych blokad otwarcia

Zakres okresowej konserwacji:
- Sprawdzenie, czy nie nast¹pi³y wycieki oleju z korpusu samozamykacza
- Sprawdzenie momentu dokrêcania i ewentualnego doci¹gniêcia œrub mocuj¹cych
korpus samozamykacza, szynê b¹dŸ ramiê oraz œruby ³¹cz¹cej korpus z szyn¹ lub ramieniem
- Sprawdzenie zu¿ycia elementów œlizgowych (kostka, szyna) i ewentualna wymiana
(nie dotyczy samozamykaczy z ramieniem no¿ycowym)
- Sprawdzenie stanu przegubu ramienia i blokady otwarcia
- Wyregulowanie parametrów samozamykacza zwi¹zanych z prêdkoœci¹ oraz si³¹ zamykania
- Nasmarowanie przegubu ramienia (nie dotyczy samozamykaczy szynowych)
- Sprawdzenie i wyregulowanie mechanizmu kolejnoœci zamykania
(dotyczy wersji do drzwi dwuskrzyd³owych z mechaniczn¹ regulacj¹ kolejnoœci zamykania)
- Sprawdzenie po³¹czeñ elektrycznych, sprawdzenie stanu okablowania, przycisków zwalniaj¹cych
w blokadach elektromagnetycznych (dotyczy wersji z elektromechaniczn¹ blokad¹ po³o¿enia otwarcia)

sekund
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Ramiê no¿ycowe z blokad¹

UWAGA: prze³¹cznik (3) wystêpuje
tylko
w wersji ramienia z blokad¹ w³¹cz-wy³¹cz

Opis :
Mechanizm blokady po³o¿enia skrzyd³a zabudowany w ramieniu sk³ada siê z krzywki z owalnym wciêciem,
osadzonej obrotowo na przegubie ³¹cz¹cym ramiona. Z krzywk¹ wspó³pracuje kulka b¹dŸ walcowa rolka,
dociskana sprê¿yn¹. Gdy kulka jest zatrzaœniêta w krzywce, zablokowany jest ruch obrotowy ramion na przegubie,
odpowiada to po³o¿eniu zablokowanego skrzyd³a drzwi przy zadanym k¹cie otwarcia. Przegub ³¹cz¹cy ramiona
jest skrêcony œrub¹ imbusow¹. Ramiê fabrycznie dostarczane jest z krzywk¹ zatrzaœniêt¹ na kulce. K¹t dzia³ania
blokady ustawia siê po zamontowaniu mechanizmu ramieniowego do samozamykacza i oœcie¿nicy.
Dostêpne s¹ dwa typ ramienia z blokad¹:
- blokada sta³a - wy³¹czenia mechanizmu blokady mo¿na dokonaæ tylko poprzez rozkrêcenie przegubu œrub¹
imbusow¹ i ustawienia krzywki tak, aby by³a poza zakresem mo¿liwoœci zablokowania przez kulkê. Ka¿da zmiana
wymaga rozkrêcenia i skrêcenia przegubu zgodnie ze wskazówkami monta¿owymi. W tej wersji blokady,
w ramieniu nie wystêpuje prze³¹cznik (3).
- blokada w³¹cz-wy³¹cz - wy³¹czenie mechanizmu blokady uzyskuje siê po prze³¹czeniu prze³¹cznika (3) umieszczonego
poprzecznie na jednej z czêœci ramienia (kulka blokuj¹ca jest lub nie jest dociskana przez sprê¿ynê). Przegub
ramienia nie jest rozkrêcany, blokada po w³¹czeniu dzia³a przy tym samym k¹cie, bez koniecznoœci regulacji.

Monta¿ :
Upewnij siê, ¿e kulka/rolka jest w wyciêciu krzywki (2). Je¿eli kulka nie jest w wyciêciu krzywki, nale¿y skrêciæ
ramiona za pomoc¹ œruby z ³bem imbusowym (1), nastêpnie zatrzasn¹æ kulkê na krzywce i ponownie rozkrêciæ
ramiona. Skrzyd³o drzwi z tak przygotowanym ramieniem otwórz na ¿¹dany k¹t. Skrêæ ramiona œrub¹ imbusow¹ (1).
Po skrêceniu ramion, skrzyd³o drzwi powinno pozostawaæ w pozycji otwartej. Istotne w trakcie monta¿u jest
aby ka¿dorazowo œruba imbusowa (1) by³a skrêcona bardzo mocno (moment dokrêcania 25 Nm) oraz aby
powierzchnie wielowypustów (rowkowane) by³y w³aœciwie zazêbione (patrz powy¿ej, rysunek w ramce).
Zbyt s³abe skrêcenie ramion œrub¹ imbusow¹ (1) b¹dŸ niew³aœciwe zazêbienie p³aszczyzn wielowypustu
(wierzcho³ek trafia na wierzcho³ek) mo¿e skutkowaæ nieodwracalnym zniszczeniem mechanizmu.
W ramach okresowej konserwacji nale¿y stosowaæ siê do wskazówek dla samozamykaczy. Ponadto okresowemu
smarowaniu podlega krzywka i wspó³pracuj¹ca z ni¹ kulka, a sprawdzeniu moment dokrêcaj¹cy œrubê imbusow¹.
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Mechaniczna blokada szynowa

Schemat - drzwi prawe wg DIN - samozamykacz na skrzydle drzwi

Opis :
Kostka œlizgowa (1) ramienia samozamykacza w trakcie przesuwania siê w szynie, w pewnym po³o¿eniu natrafia
na klin blokuj¹cy (2). Dalszy ruch kostki œlizgowej (1) powoduje chwilowe odgiêcie klina (2), który
po zdjêciu nacisku wywieranego przez kostkê (1) powraca do pierwotnego po³o¿enia. Odpowiednie ukszta³towanie
klina blokuj¹cego (2) sprawia, ¿e kostka œlizgowa (1) zostaje zablokowana. Drzwi jednak mog¹ byæ otwarte na
wiêkszy k¹t, kostka œlizgowa mo¿e przesun¹æ siê dalej ni¿ punkt blokady.

Monta¿ :
Urz¹dzenie blokuj¹ce powinno byæ wsuniête w szynê œlizgow¹ w taki sposób aby klin blokuj¹cy (2) by³
od strony zawiasy drzwi. Za pomoc¹ œruby ustalaj¹cej (3) mo¿na zablokowaæ po³o¿enie elementu w szynie
œlizgowej, tym samym ustaliæ k¹t otwarcia skrzyd³a drzwi, przy którym bêdzie ono blokowane.
Przesuwaj¹c element (4) mo¿na ustaliæ si³ê z jak¹ bêdzie blokowana kostka œlizgowa (1):
(+) - potrzeba wiêkszej si³y aby prze³amaæ blokadê; (-) - potrzeba mniejszej si³y aby prze³amaæ blokadê.
UWAGA: skrzyd³o drzwi w po³o¿eniu otwartym (zablokowanym) mo¿e zostaæ otwarte na wiêkszy k¹t.
Blokada nie stanowi ogranicznika otwarcia skrzyd³a drzwi.
W ramach okresowej konserwacji nale¿y stosowaæ siê do wskazówek dla samozamykaczy.
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