Samozavírače
Floor springs

BERGAMO

BERGAMO
TD800
Podlahový samozavírač BERGAMO TD800
Floor spring BERGAMO TD800

54

108

54

Nastavitelné
ventily

40

64

307

319

∅25

129

61

Samozavírač - bez aretace / Floor spring - without hold open
Kód / Code
TD8002H0
TD8003H0

Typ samozavírače
Closer type

Síla (Nm)
Force (Nm)

Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Hmotnost produktu

2
3

20

650 - 900

5,3

25

900 - 1100

5,3

(kg)

Samozavírač - s aretací 90 ° / Floor spring - hold open 90 °
Kód / Code

Typ samozavírače
Closer type

Síla (Nm)
Force (Nm)

Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Hmotnost produktu

TD8001H090
TD8002H090
TD8003H090
TD8004H090

1

15

do 650/ up to 650

5,3

2

20

650 - 900

5,3

3

25

900 - 1100

5,3

4

28

1100 - 1300

5,3

Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Hmotnost produktu

(kg)

Samozavírač - s aretací 105 ° / Floor spring - hold open 105 °
Kód / Code
TD8002H0105
TD8003H0105

Typ samozavírače
Closer type

Síla (Nm)
Force (Nm)

(kg)

2

20

650 - 900

5,3

3

25

900 - 1100

5,3

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring
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BERGAMO
TD800
Podlahový samozavírač BERGAMO TD800
Floor spring BERGAMO TD800

URČENÍ / APPLICATIONS :










pro pravé, levé a kyvné dveře
pro dveře o váze do 130 kg a šířce max 1300 mm
k dispozici ve 4 velikostech
možnost regulace polohy samozavírače uvnitř pouzdra:
(svisle 4 mm, příčně 10 mm, vodorovně 8 mm)
suitable for left hand, right hand and double action doors
for door weights of up to 130 kg and width of up to 1300 mm
available in 4 sizes
adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 10 mm and longitudinal 8 mm

ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:
130° - 20° - úhel zavírání
20° - 0° - dovření
dva na sobě nezávislé ventily umožnující plnou kontrolu
hydraulického přivírání a dovírání.


130°



20°
20°



130°




130 ° - 20 ° - closing range
20 ° - 0 ° - latching range
closing and latching speeds are adjustable by means of two
independent valves provide full hydraulic control

+
rychle / fast

pomalu / slow

VESTAVĚNÉ FUNKCE / FUNCTIONS:
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přetlakový ventil bránící poškození samozavírače
tlumič otevírání od 85°
built-in pressure relief valves to prevent damages
built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring

BERGAMO
TD750

82

Podlahový samozavírač BERGAMO TD750
Floor spring BERGAMO TD750

50

275

293
53

105

66.5

65

Samozavírač - s aretací 90 ° / Floor spring - hold open 90 °

Kód / Code

TD750H090

Typ samozavírače
Closer type

Síla samozavírače regulovatelná (Nm)
Adjustable spring
force (Nm)

Šířka dveří (mm)
Door width (mm)

Full turns of adjustment nut

1

9-13

do 650/ up to 650

10 otáček / 10 turns

2

13-18

650 - 900

7 otáček / 7 turns

3

18-26

900 - 1100

4 otáčky / 4 turns

4

26-37

1100 - 1300

0 otáček- nastavení z výroby 0
turns - factory preset

Max. počet otáček k regulaci síly

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring

(proti směru hod. ručiček)
(anti clock wise)
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BERGAMO
TD750
Podlahový samozavírač BERGAMO TD750
Floor spring BERGAMO TD750

URČENÍ / APPLICATIONS :










pro pravé, levé a kyvné dveře
pro dveře o váze do 150 kg a šířce max 1300 mm
Samozavírač nastavitelný od 9-37 Nm
možnost regulace polohy samozavírače uvnitř pouzdra:
(svisle 4 mm, příčně 4 mm, vodorovně 8 mm)
suitable for left hand, right hand and double action doors
for door weights of up to 150 kg and width of up to 1300 mm
floor spring force adjuttable 9-37 Nm
adjustable positions for cement box are vertical 4 mm, transverse 4 mm and longitudinal 8 mm

ROZSAH A FUNKCE ZAVÍRÁNÍ / CLOSING RANGES:








175° - 15° - úhel zavírání
15° - 0° - dovření
dva na sobě nezávislé ventily umožnující plnou
kontrolu hydraulického přivírání a dovírání.
175 ° - 15 ° - closing range
15 ° - 0 ° - latching range
closing and latching speeds are adjustable by means of two
independent valves provide full hydraulic control

175°
175°

VESTAVĚNÉ FUNKCE / FUNCTIONS:






přetlakový ventil bránící poškození samozavírače
tlumič otevírání od 85°
built-in pressure relief valves to prevent damages
built-in cushioned backcheck from 85 ° to prevent damage to doors in windy conditions

REGULACE SÍLY / ADJUSTABLE FORCE:
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Regulace otočným šroubem
(proti směru hod. ručiček)
Full turns of adjustment nut (anti clock wise)

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring

15°
15°

BERGAMO
BERGAMO
Pohled a řez: Podlahové samozavírače BERGAMO
View & section: floor springs BERGAMO

PD24 Destička s čepem
PD24Top pivot

PD20 Horní závěs nebo Horní montážní lišta DRM
PD20 Top hinge DRM top door rail

3 Doporučené
Recommended

65

52

PD10 Spodní závěs nebo dolní montážní lišta DRM
PD10 Bottom hinge or DRM bottom door rail

TD800 nebo TD750 Podlahový samozavírač BERGAMO
TD800 or TD750 Floor spring BERGAMO

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring
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BERGAMO
ALACCESS
Samozavírače pro hliníkové dveře
Accesories for aluminium framed doors

25
Destička s nastavitelným čepem
Walking pivot c/w s.s plate

165

5

32

Destička s nastavitelnou osou
Adjustable top centre

32
25
25
11.5

Dolní rameno
Door strap

170
10

Kód / Code
ALACCESS
hmotnost (kg): 0.9
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Povrch / Finish
matný / satin
weight (kg) : 0.9

BERGAMO Podlahové samozavírače / Floor spring

