
FIRENZE

Samozavírací dolní závěsy
Hydraulic bottom hinges
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Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Kód / Code

FS880HO90 od 750 do 1000/ from 750 up to 1000

Váha výrobku (kg)
Item weight (kg)

3.7

Samozavírač - aretace 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

186.5

80 68

Samozavírací dolní závěs 
Hydraulic bottom hinge

Montážní podlahová základna
Fixing base to the floor

with turned insert for:  PD20, PD30, PD30B, PD40

Max váha křídla (kg)
Max. door weight (kg)

100

tloušťka skla 8; 10; 12 glass thickness: 8; 10; 12

Montážní podlahová základna / Fixing base to the �oor 

Samozavírací dolní závěs / Hydraulic bottom hinge

Kusů / PcsVýrobek / Produkt

Set obsahuje / Set includes

1

1

Po otočení pouzdra osy otáčení možno použít s: PD20, PD30, PD30B, PD40

Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Kód / Code Váha výrobku (kg)
Item weight (kg)

Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without hold open

Max váha křídla (kg)
Max. door weight (kg)

FS880NHO90 od 750 do 1000/ from 750 up to 1000 3.7 100

FIRENZE

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

FS880
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plynulá regulace rychlosti zavírání 
a dovírání regulačními šrouby
�uent adjustments of latching speed 
and closing speed

   suitable for left hand, right hand and double action doors
  for door weights of up to 100 kg and width 750 mm - 1000 mm
   adjustable positions for base of �oor spring are vertical +/- 3 mm and longitudinal +/- 3 mm
  adjustable door positions +/- 4° 
  max. angle of opening 150˚

  pro pravé, levé a kyvné dveře 
  pro dveře o váze do 100 kg a šířce 750 mm - 1000 mm
  možnost regulace podlahové základny ve 4 směrech +/- 3 mm 
  možnost polohování dveří v rozsahu  +/- 4° 
  max. úhel otevření: 150°

POUŽITÍ A REGULACE / APPLICATIONS AND ADJUSTMENTS:

   150 ° - 10 ° - closing range
  10 ° - 0 ° - latching range 
  closing and latching speeds are
      adjustable by means of two
      independent valves provide full
      hydraulic control 

ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES: 

  150° - 10° - rozsah zavírání
  10° - 0° - dovírání   
  rychlost zavírání a dovírání
       regulovaná dvěmi nezávislými
       ventily, zajišťující plnou hydraulickou   
       kontrolu

REGULACE RYCHLOSTI ZAVÍRÁNÍ / ADJUSTABLE OF CLOSING SPEED: 

150°

10°

10°

150°

0°

No.1

No.1

No.2
No.2

90°

90°

Aretace  
Hold open

Aretace  
Hold open

150°

10°

10°

150°

0°No.2
No.2

Bez aretace 
Non hold open

Bez aretace 
Non hold open

 

 +
rychle / fast pomalu / slow

No.2 Rychlost dovírání
No.2 Latching speed

No.1 Rychlost zavírání
No.1 Closing speed

Technické informace: podlahový samozavírač FIRENZE
Technical features: �oor spring FIRENZE

FIRENZE

FIRENZE
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Příprava skla
Glass preparation

Montážní podlahová základna
Fixing plate to the floor

68

19
36

18

ɸ4

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

FS880

FIRENZE

10
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Regulace a montážní schéma
Adjustments & installation scheme

FIRENZE І Podlahový samozavírač І Floor spring

5
H 7 max. 1000mm6 7

60

17

12

PD20 Horní závěs
PD20 Top hinge

Samozavírací dolní závěs
Hydraulic bottom hinge

9001WS Protikus do podlahy
9001WS Dust proof keeper

86

PL50 Dolní zámek a cylindrická vložka PM88 
PL50 Bottom lock & PM88 Euro-profile cylinder

max. 1000mm

±4

±3 mm

±3
 m

m

±4

±3 mm

±3
 m

m

boční / side 

dopředu a dozadu / front

polohování dveří / door alignment

Regulace / Adjustments

± 3 mm

± 3 mm

± 4 °

FIRENZE

FIRENZE

53


