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TS 92 XEA
Glijarm deurdrangers in XEA design 
voor binnendeuren

Voordelen voor partners
• Beproefde glijarmtechnologie

voor standaard en brandweren-
de deuren.

• Lage voorraadkosten en lagere
inkoop door de uniforme glijar-
men van de XEA serie.

Voordelen voor installateurs
• Geschikt voor zowel DIN linkse 

als DIN rechtse deuren.
• Snelle en gemakkelijke montage 

en aanpassing met minder 
handelingen.

Voordelen voor planners
• Optimale prijs-kwaliteitsverhou-

ding.
• Uniform productdesign door het

hele XEA glijarm assortiment.

Voordelen voor de eindgebruiker
• Hoog gebruiksgemak en volledig

gecontroleerde deursluiting.
• Optimale aanpassing van de

sluittijd en veilige en zachte
sluiting door twee instelbare
sluitventielen.

De TS 92 XEA maakt het uitgebreide TS 98 XEA glijarm deurdranger-
systeem compleet – met een marktconforme prijs en een hoogstaand 
kwaliteitsniveau.  

Met de EASY OPEN technologie, 
biedt de TS 92 XEA deurdranger 
in XEA design de bekende hoge 
gebruiksvriendelijkheid van de 
dormakaba glijarmdeurdran-
gers. De lineaire aandrijving met 
de hartvormige nokkenas garan-
deert een snel afvallende ope-
ningsweerstand en verlaagt 
daarmee de benodigde krachts- 
inspanning voor het openen van 
de deur aanzienlijk. Dat zorgt er-
voor dat onze deurdranger bar-
riérevrije toegang biedt conform 
CEN/TR 15894 en ITs 3B en niet 
alleen deuren gemakkelijk laat 
openen, maar ook zacht sluit. 

Pas in het laatste stadium van 
het sluiten van een deur neemt 
de sluitkracht toe waardoor de 
deur betrouwbaar gesloten 
wordt. 
De sluitsnelheid is aanpasbaar en 
maakt de TS 92 XEA een ge-
bruiksvriendelijke oplossing voor 
zowel standaard als brand-
werende binnendeuren.

Voor deurbreedtes tot 1.100 mm is 
de TS 92 XEA toepasbaar voor 
barrièrevrije deuren volgens CEN/
TR 15894 en ITs 3B.

ISO 9001 gecertificeerd.
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easy open

De sluitsnelheid van de TS 92 XEA kan traploos worden ingesteld 
via de ventielen (1 + 2) voor twee onafhankelijke gebieden. Met 
de TS 92 XEA kan de aanpassing van de sluitkracht voor de 
respectievelijke deurbreedte traploos ingesteld worden via de 
zijlingse afstelschroef (3).

1 Traploos instelbare 
sluitsnelheid in het 
sluitbereik tussen 180°–15°

2 Traploos instelbare 
sluitsnelheid in het 
sluitbereik tussen 15°–0°

3 Traploos instelbare 
sluitkracht

4 Vastzetting (optie)
5 Openingsbegrenzing (optie)

 Openingsmoment  Sluitmoment

Gebruikscomfort
De hartvormige nokkenas en de lineaire aandrijving, welke een 
onderscheidend kenmerk zijn van alle dormakaba glijarm 
deurdrangers, garanderen eenvoudige deurbediening door het 
snel afvallende openingsmoment.  

TS 92 XEA B sluitkracht EN 4
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Gegevens en kenmerken TS 92 XEA B/G1)

Traploos instelbare sluitkracht Afmeting EN 1–4
Algemene deuren2) ≤ 1.100 mm ●
Buitendeuren, naar buiten openend2) –
Brand- en rookwerende deuren ●
Gelijke uitvoering voor DIN-L  en DIN-R deuren ●
Arm Glijarm ●
Sluittijd traploos instelbaar  
door toepassing van twee afzonderlijke ventielen

180°–15°
15° –0°

●
●

Mechanische openingsbegrenzing ○
Openingsdemping –
Sluitvertraging –
Vastzetting ○
Gewicht in kg 2.2
Afmetingen van de deurdrangerbehuizing in mm Lengte 

Diepte 
Hoogte

305 
 50 
 65

Deurdranger getest conform EN 1154 ●
-markering voor bouwproducten ●

Barriérevrij conform CEN/TR 15894 en ITs 3B ●
● Ja    – Nee    ○ optie

1)  B = versie voor deurbladmontage aan de scharnierzijde/kozijndorpelmontage aan de niet-scharnierzijde. 
G = versie voor deurbladmontage aan de niet-scharnierzijde/kozijndorpelmontage aan de scharnierzijde.

2)  We adviseren TS 98 XEA voor zeer hoge en zware deuren en deuren die tegen winddruk dienen te sluiten.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie? We helpen u graag.
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