
P r o d u c t g e g e v e n s  t a b e l

TSA 325 NT Handmatig
*

TOEPASSINGSGEBIEDEN

3- en 4-vleugelige deursystemen

Binnen- en buitendeuren met lage toegangsfrequentie

Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval

Gevels met smalle stijl/grendel-constructies

Glazen gevels met zeer hoge designeisen

Binnendiameter van 1800 tot 3600 mm mogelijk

Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO- en Mono-glas, volledig glazen
systeem (GGS) en geïntegreerd volledig glazen systeem (IGG)

TOEPASSINGSGEBIEDEN

3- en 4-vleugelige deursystemen

Binnen- en buitendeuren met lage toegangsfrequentie

Representatieve gebouwingangen met grote lichtinval

Gevels met smalle stijl/grendel-constructies

Glazen gevels met zeer hoge designeisen

Binnendiameter van 1800 tot 3600 mm mogelijk

Geschikte profielsystemen zijn profielsysteem met smalle lijst met ISO- en Mono-glas, volledig glazen
systeem (GGS) en geïntegreerd volledig glazen systeem (IGG)

Handmatig carrouseldeursysteem voor 3- of 4-vleugelige
deuren
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Om de draaideur te draaien, is een lichte druk met de hand voldoende

Voordeliger dan automatische tourniquetaandrijving, omdat de veiligheidssensoren conform EN 16005
komen te vervallen

Nauwkeurige afsluiting van de vleugels met de zijwanden

Uitstekend isolerend effect tegen tocht, weersinvloeden en lawaai

Optionele toerentalbegrenzer regelt de omloopsnelheid bij het bereiken van het max. grenstoerental

Optionele positioneringsautomaat brengt de deur na het gebruik in de uitgangssituatie terug
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

Verkoopnaam TSA 325 NT Handmatig  *

Handmatige bediening Ja

Met toerentalbegrenzer (optioneel) Ja

Met positioneringsautomaat (optioneel) Ja

Functie Servo Ja

Binnendiameter (min.) 1800 mm

Binnendiameter (max.) 3600 mm

Voor 3-vleugelige deursystemen Ja

Voor 4-vleugelige deursystemen Ja

Vrije doorgangshoogte 3000 mm

Kranshoogte (min.) 75 mm

Uitvoering zijdelen VSG 10 mm, paneelvulling 22 mm, Panelen met gladde vlakken 34 mm,
Speciaal glas op aanvraag

Uitvoering dakconstructie Stofdak met houten afdekking, optische plaatbedekking, waterdicht dak
met afvoerkanaal

Verlichting bij variant met dak

Vloerbedekking Schoonloopmat, Vloermat op aanvraag van klant
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Luchtgordijninstallatie elektrisch lichtgordijn, warmwaterluchtgordijn, afhankelijk van de
plafondconstructie mogelijk

Nachtsluiting rangschikking binnenkant, buitenkant

Nachtsluiting type handmatig, automatisch

Nachtsluiting model VSG 10 mm, 22 mm ISO-glas, paneelvulling 22 mm, Speciaal glas op
aanvraag

Vergrendeling handmatig, Stang, elektromechanisch

Deurgrepen horizontaal of verticaal Ja

Vloerring Ja

Ondergrondse aandrijving Ja

Invalidenknop Ja

Normconformiteit DIN 18650, EN 16005

* De hierboven gemarkeerde producten kunnen afhankelijk van het land in vorm, type, eigenschappen, functie of
beschikbaarheid variëren. Neem bij vragen contact op met uw GEZE-contactpersoon.
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