BERGAMO

Quality product of

CDA/TD800
Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800 -bez blokady
Floor spring BERGAMO TD800 - without hold open

54

108

54

Zawory regulujące
Adjustable valves

40

64

307

319

∅25

129

61

Samozamykacz - bez blokady / Floor spring - without hold open
Kod / Code
CDA/TD8002NHO
CDA/TD8003NHO

Rodzaj samozamykacza
Closer type

Siła (Nm)
Force (Nm)

Szerokość drzwi (mm)
Door width (mm)

Waga produktu (kg)
Item weight (kg)

2
3

20

650 - 900

5,3

25

900 - 1100

5,3

BERGAMO Samozamykacz podłogowy І Floor spring

Quality product of

CDA/TD800
Samozamykacz podłogowy BERGAMO TD800
Floor spring BERGAMO TD800

ZASTOSOWANIE / APPLICATIONS :











do drzwi prawych, lewych oraz wahadłowych
dla drzwi o masie do 130 kg i szerokości max 1300 mm
dostępny w 4 rozmiarach
możliwość regulacji pozycji samozamykacza wewnątrz puszki:
(w pionie 4 mm, poprzecznie 10 mm oraz poziomo 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

ZAKRES I FUNKCJE ZAMYKANIA / CLOSING RANGES:








130° - 20° - zakres zamykania
20° - 0° - domykanie
prędkości zamykania i domykania regulowane
przez dwa niezależne zawory, zapewniające pełną
hydrauliczną kontrolę
130 ° - 20 ° - closing range
20 ° - 0 ° - latching range
closing and latching speeds are adjustable by means of two
independent valves provide full hydraulic control

130°
20°
20°
130°

+
szybko / fast

wolno / slow

WBUDOWANE FUNKCJE / FUNCTIONS:






zawór przeciążeniowy zapobiegający uszkodzeniom
amortyzator otwierania 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 Samozamykacz podłogowy І Floor spring

