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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS Profil

dormakaba TS Profil 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-823979 srebrny
16-823981 biały
16-823980 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

GR 200

dormakaba GR 200 BCA 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-720100 srebrny
16-720119 ciemnobrązowy
16-720127 biały

dormakaba GR 200 BCA RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 90° do 180°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy 
od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/3/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-720135 srebrny
16-720143 ciemnobrązowy
16-720151 biały
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 83

dormakaba TS 83 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-730068 srebrny
16-730076 ciemnobrązowy
16-730084 biały
16-823982 czarny

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 3-6 podane poza nawiasami

dormakaba TS 83 XL
Samozamykacz z ramieniem, regulowane dobicie, tłumienie otwierania (back-check), 
montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do 
zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
kolor srebrny
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 7
j. m. kpl.

esco-Nr.

16-254487

46
(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50

98
.538

45

45

4.
5

ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 7 podane w nawiasach 
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 83 RF

dormakaba TS 83 RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 150°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-730092 srebrny
16-730106 ciemnobrązowy
16-730114 biały
16-823983 czarny

46
(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50

98
.538

45

45

4.
5

ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 3-6 podane poza nawiasami

dormakaba TS 83 RF XL
Samozamykacz z ramieniem, regulowane dobicie, tłumienie otwierania (back-check), 
blokada położenia otwartego od 80° do 150°, montaż podstawowy po str. zawiasów, 
montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
kolor srebrny
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 7
j. m. kpl.

esco-Nr.

16-446696

46
(47.5)

60

43

245(293)

2287(91.5) 50 50

98
.538

45

45

4.
5

ca. 280

Wymiary dla modelu z siłą zamykania EN 7 podane w nawiasach
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy GR 200

wysokość 60 mm
szerokość 210 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-720160 srebrny
16-720186 biały
16-720178 ciemnobrązowy

210

6
0

44 135

95 100

1
0

2
0
2
0

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 83
Do modelu z siłą zamykania EN 3-6
 
Wymiary płyty podane poza nawiasami

wysokość 60 mm
szerokość 245 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-730181 srebrny
16-730190 ciemnobrązowy
16-730203 biały
16-823984 czarny

160

43

245(293)

11

35.5(40)

60

5.5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 83 XL
Do modelu z siłą zamykania EN 7
 
Wymiary płyty podane w nawiasach

wysokość 60 mm
szerokość 293 mm
zastosowanie pompa
kolor srebrny
j. m. szt.

esco-Nr.

16-804227

160

43

245(293)

11

35.5(40)

60

5.5
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 2000 V

GEZE TS 2000 V
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane przez zmianę dł. 
ramienia, montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej 
do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-241423 srebrny
16-241431 ciemnobrązowy
16-254525 biały
16-823985 czarny

GEZE TS 2000 V RF
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane przez zmianę dł. 
ramienia, blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-241440 srebrny
16-241458 ciemnobrązowy
16-254541 biały
16-823989 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 2000 V BC

GEZE TS 2000 V BC 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane zaworem, tłumienie 
otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po 
str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-574309 srebrny
16-557447 ciemnobrązowy
16-557455 biały
16-823990 czarny

GEZE TS 2000 V BC RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę sposobu 
montażu, regulowana prędkość zamykania, dobicie regulowane zaworem, tłumienie 
otwierania (back-check), blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów 

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2/4/5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-576131 srebrny
16-575526 ciemnobrązowy
16-575585 biały
16-823991 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne ramieniowe

TS 4000

GEZE TS 4000
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-207900 srebrny
16-207918 ciemnobrązowy
16-252751 biały
16-722838 czarny

135

44

98

80

160
287

60

46

16
.5

38

45
58

20

GEZE TS 4000 RF 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 70° do 150°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego tak - z opcją wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-228982 srebrny
16-228990 ciemnobrązowy
16-252760 biały
16-823993 czarny

135

44

98

80

160
287

60

46

16
.5

38

45
58

20

GEZE TS 4000 IS 
Samozamykacz z ramieniem, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-235776 srebrny
16-235784 ciemnobrązowy
16-645818 biały

287 287

80 80

47

6
0
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Samozamykacze górne ramieniowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 2000

wysokość 53 mm
szerokość 160,5 mm
zastosowanie pompa
kolor surowy
j. m. szt.

esco-Nr.

16-241466

53

160.5 5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 4000/4000 IS

wysokość 60 mm
szerokość 287 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-207969 srebrny
16-207977 ciemnobrązowy
16-252778 biały
16-823867 czarny

60

287 5

Mechanizm wyzwalający do samozamykaczy TS 4000 IS

esco-Nr. szerokość

16-249726 1500 mm
16-249734 1800 mm
16-249742 2100 mm
16-249750 2400 mm
16-259365 2700 mm
16-259373 >2700 mm
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Samozamykacze górne szynowe

GR 3500

dormakaba GR 3500 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. zawiasów, 
montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 
40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-820017 srebrny
16-820018 biały
16-820019 czarny

2
0

428

22	.9

3
9
.2

51

6
1
.4

2
0

445

21

dormakaba GR 3500 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów, temperatura pracy od -20°C do 40°C

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-820020 srebrny
16-820021 biały
16-820022 czarny

2
0

428

22	.9

3
9
.2

51

6
1
.4

2
0

445

21



www.esco.com.pl
www.esco24.plstan 05.2021

esco@esco.com.pl 16.12

Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 91

dormakaba TS 91 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana prędkość zamykania, regulowane 
dobicie, montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej 
do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

950 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-733636 srebrny
16-733644 ciemnobrązowy
16-733652 biały
16-823933 czarny

dormakaba TS 91 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana prędkość zamykania, regulowane 
dobicie, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po 
str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

950 mm

kierunek L/P
siła zamykania wg EN 1154 3
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823932 srebrny
16-823934 ciemnobrązowy
16-823935 biały
16-823936 czarny
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Samozamykacze górne szynowe

TS 92

dormakaba TS 92 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-725226 srebrny
16-733601 ciemnobrązowy
16-725234 biały
16-820112 czarny
16-725242 niro

31

47

42820

56

160

16

43

38

6510
2

498

88
279

dormakaba TS 92 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-725285 srebrny
16-734012 ciemnobrązowy
16-725293 biały
16-823941 czarny
16-725307 niro

31

47

42820

56

160

16

43

38

6510
2

498

88
279
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Samozamykacze górne szynowe

TS 93 Basic

dormakaba TS 93 B Basic 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. szt.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-804435 srebrny
16-823942 biały
16-823680 czarny

500

20

428

275

60
97

91

56

160

16

43

38

31

53

dormakaba TS 93 G Basic 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż 
odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. szt.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-823944 srebrny
16-823946 biały
16-823698 czarny

500

20

428

275

60
97

91

56

160

16

43

38

31

53
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Samozamykacze górne szynowe

TS 93 B

dormakaba TS 93 B 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724408 srebrny
16-733350 ciemnobrązowy
16-724416 biały
16-823948 czarny
16-724424 niro

60

20

97

428
500

31

53

56

160

91
275

16

43

38

dormakaba TS 93 B XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724432 srebrny
16-733970 ciemnobrązowy
16-724440 biały
16-724459 niro

7110
8

31

62

285

20

428
500

56

160
91 16

43

38
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 G

dormakaba TS 93 G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym,  montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724467 srebrny
16-733369 ciemnobrązowy
16-724475 biały
16-823949 czarny
16-724483 niro

60

20

97

428
500

31

53

56

160

91
275

16

43

38

dormakaba TS 93 G XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1600 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724491 srebrny
16-733989 ciemnobrązowy
16-724505 biały
16-724513 niro

7110
8

31

62

285

20

428
500

56

160
91 16

43

38
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 EMF

dormakaba TS 93 B EMF 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, blokada 
położenia otwartego od 80° do 140°, montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie 
wejściowe 24 V DC, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 
100 %, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia 
wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724645 srebrny
16-733393 ciemnobrązowy
16-724653 biały
16-724661 niro

60
10

7

56

160

91
275

16

43

428

518

30

40

53

dormakaba TS 93 G EMF 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, blokada 
położenia otwartego od 80° do 140°, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 
W, czas włączenia 100 %, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja 
napiecia wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724670 srebrny
16-733407 ciemnobrązowy
16-724688 biały
16-724696 niro

60
10

7

56

160

91
275

16

43
428

518

30

40

53
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 92/91 GSR

dormakaba TS 92/91 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

1 - 4

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-812155 srebrny
16-823956 biały
16-823957 czarny

dormakaba TS 92/91 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

1 - 4

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

3

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-815074 srebrny
16-823960 biały
16-823962 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93/91 GSR

dormakaba TS 93/91 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym w skrzydle czynnym,  montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 5

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-812154 srebrny
16-823954 biały
16-823955 czarny

dormakaba TS 93/91 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym w skrzydle czynnym, montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 5

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

3

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-815073 srebrny
16-823958 biały
16-823959 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 GSR

dormakaba TS 93 GSR/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724823 srebrny
16-733431 ciemnobrązowy
16-724831 biały
16-823975 czarny
16-724840 niro

dormakaba TS 93 GSR/V XL 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 5 - 7
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724858 srebrny
16-733430 ciemnobrązowy
16-724866 biały
16-724874 niro

470 470

62

34

30

dormakaba TS 93 GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1500 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-754882 srebrny
16-733458 ciemnobrązowy
16-724890 biały
16-823952 czarny
16-724904 niro



www.esco.com.pl
www.esco24.plstan 05.2021

esco@esco.com.pl 16.21

Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 93 GSR EMF

dormakaba TS 93 GSR-EMF1/V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, blokada położenia otwartego od 80° do 130°, 
montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, napięcie 
wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 100 %, przewód zasilający 
wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

370 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego tak - jednostronna w skrzydle biernym
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724912 srebrny
16-733466 ciemnobrązowy
16-724920 biały
16-724939 niro

470 470115

Ø8(24V DC) 34

30

53

dormakaba TS 93 GSR-EMF2/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, blokada położenia otwartego od 80° do 130°, 
montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, 
napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 1.4 W, czas włączenia 100 %, przewód 
zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2500 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 5
siła zamykania wg EN 1155 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-724947 srebrny
16-733474 ciemnobrązowy
16-725955 biały
16-724963 niro

470 470115

Ø8(24V DC) 34
30

53
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 92/98 XEA

dormakaba TS 92 B XEA 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722359 srebrny
16-722367 biały
16-823968 czarny
16-722375 niro

518

30349

33

65
23

10
4

dormakaba TS 92 G XEA 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722383 srebrny
16-722421 biały
16-823969 czarny
16-823972 niro

518

30349

33

65
23

10
4

dormakaba TS 98 XEA B/G 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), opóźnienie zamykania regulowane zaworem hydraulicznym, 
ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po dowolnej stronie, montaż 
odwrócony po dowolnej stronie

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

Płyta montażowa w komplecie

esco-Nr. kolor

16-722154 srebrny
16-722219 biały
16-823967 czarny
16-722227 niro

518

32759

3223
60

99
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 98 XEA GSR

dormakaba TS 98 XEA GSR 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy 
po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

410 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1350 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-824004 srebrny
16-731463 biały
16-731480 niro

32759

34

327

30
6010

6

dormakaba TS 98 XEA GSR/V BG 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), opóźnienie zamykania 
regulowane zaworem hydraulicznym, ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

600 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1500 - 2500 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-731498 srebrny
16-731501 biały
16-823974 niro

32759

34

327

30
6010

6
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy GR 3500

wysokość 51 mm
szerokość 207 mm
zastosowanie pompa
kolor surowy
j. m. szt.

esco-Nr.

16-820109

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 91

wysokość 64 mm
szerokość 265 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-731986 srebrny
16-732010 ciemnobrązowy
16-732044 biały
16-823947 czarny

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy TS 91/92/93/GR 3500 
kąt działania blokady: od 75° do 150°
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-326208

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy TS 91/92/93/GR 3500
kąt działania ogranicznika: od 80° do 120°

j. m. szt.

esco-Nr.

16-321230
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria do samozamykaczy dwuskrzydłowych

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 93 GSR
montaż wyłącznie na skrzydle biernym
 
Zasada działania: aktywacja blokady położenia otwartego na skrzydle biernym 
powoduje, że otwarte pozostają oba skrzdła (skrzydło czynne pozostaje otwarte dzięki 
RKZ) 
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż.

j. m. szt.

esco-Nr.

16-482650

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 93 GSR 
kąt działania ogranicznika: od 80° do 120° 
 
W przypadku stosowania ogranicznika na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić 
2 sztuki 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-449768
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 3000

GEZE TS 3000 V 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-294500 srebrny
16-294519 ciemnobrązowy
16-294527 biały
16-823994 czarny

GEZE TS 3000 V L
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1100 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-824083 srebrny
16-824084 ciemnobrązowy
16-824085 biały
16-824086 czarny
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 3000 ISM

GEZE TS 3000 V ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, montaż podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823916 srebrny
16-823917 biały
16-823918 czarny
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GEZE TS 3000 V L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym!
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

250 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 1 - 4
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-823922 srebrny
16-823923 biały
16-823924 czarny

46
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000

GEZE TS 5000
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. zawiasów, montaż odwrócony po str. 
przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-271853 srebrny
16-271861 ciemnobrązowy
16-271870 biały
16-805523 czarny
16-680320 niro

GEZE TS 5000 L 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, montaż odwrócony 
po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-308617 srebrny
16-308625 ciemnobrązowy
16-308633 biały
16-805526 czarny
16-680362 niro
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 ECline

GEZE TS 5000 ECline 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu 
odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-680338 srebrny
16-680346 biały
16-680354 niro

GEZE TS 5000 L ECline 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), wspomaganie otwierania, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym 
back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1250 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 3 - 5
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-680389 srebrny
16-680397 biały
16-680400 niro
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 T-Stop

GEZE TS 5000 T-Stop 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę 
naciągu sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie 
otwierania (back-check), ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po str. 
zawiasów, montaż odwrócony po str. przeciwnej do zawiasów (uwaga! przy montażu 
odwróconym back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-745197 srebrny
16-745200 biały
16-745219 niro

452.5
428.5
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GEZE TS 5000 L T-Stop 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), ograniczenie kąta otwarcia, montaż podstawowy po str. przeciwnej do 
zawiasów, montaż odwrócony po str. zawiasów (uwaga! przy montażu odwróconym 
back-check nie działa)

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-745227 srebrny
16-745235 biały
16-745243 niro

452.5
428.5
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 E

GEZE TS 5000 E 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 130°, montaż podstawowy po 
str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, pobór prądu 100 mA, napięcie wyjściowe 
24 V DC, pobór mocy 2.4 W, czas włączenia 100 %, tętnienia max 20%, przewód 
zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-553360 srebrny
16-553387 biały
16-680648 niro
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GEZE TS 5000 L-E 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, tłumienie otwierania 
(back-check), blokada położenia otwartego od 80° do 130°, montaż podstawowy 
po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, pobór prądu 100 mA, 
napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 2.4 W, czas włączenia 100 %, tętnienia 
max 20%, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, tolerancja napiecia 
wejsciowego -15%/+15%

zalecana max. szerokość 
skrzydła

1400 mm

kierunek L/P
wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

blokada położenia otwartego tak - bez opcji wyłączenia
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-786152 srebrny
16-786160 biały
16-680656 niro
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000/3000 ISM

GEZE TS 5000/3000 ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tlumienie otwierania (back-check) w skrzydle czynnym, montaż 
podstawowy po str. zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 6

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

1 - 4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-100208 srebrny
16-100209 biały
16-823978 czarny

46
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GEZE TS 5000/3000 L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check) w skrzydle czynnym, montaż 
podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym! 
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

340 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 - str. 
czynna

2 - 6

siła zamykania wg EN 1154 - str. 
bierna

1 - 4

j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-100203 srebrny
16-100204 biały
16-823921 czarny

80
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 ISM

GEZE TS 5000 ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

400 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738476 srebrny
16-738484 biały
16-823976 czarny
16-680494 niro

46
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GEZE TS 5000 L-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów
 
Uwaga! Zestaw nie nadaje się do drzwi ewakuacyjnych, które można otworzyć 
skrzydłem biernym! 
 

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1360 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738522 srebrny
16-738530 biały
16-823919 czarny
16-680680 niro

80
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GEZE TS 5000 L-ISM VPK 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), montaż podstawowy po str. 
przeciwnej do zawiasów

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego nie
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
j. m. szt.

Wypychacz skrzydła czynnego CB Flex w komplecie

esco-Nr. kolor

16-817800 srebrny
16-817801 biały
16-823925 czarny

5530
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

TS 5000 E-ISM

GEZE TS 5000 E-ISM 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), blokada położenia otwartego 
od 80° do 130°, montaż podstawowy po str. zawiasów, napięcie wejściowe 24 V DC, 
pobór prądu 200 mA, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 4.1 W, czas włączenia 
100 %, tętnienia max 20%, przewód zasilający wymagany - brak w zestawie, 
tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

400 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

esco-Nr. kolor

16-738573 srebrny
16-738581 biały
16-823926 czarny
16-680508 niro
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GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK 
Samozamykacz z szyną ślizgową, regulowana siła zamykania przez zmianę naciągu 
sprężyny, regulowana prędkość zamykania, regulowane dobicie, koordynator 
kolejności zamykania, tłumienie otwierania (back-check), blokada położenia otwartego 
od 80° do 130°, montaż podstawowy po str. przeciwnej do zawiasów, napięcie 
wejściowe 24 V DC, pobór prądu 200 mA, napięcie wyjściowe 24 V DC, pobór mocy 
4.1 W, czas włączenia 100 %, tętnienia max 20%, przewód zasilający wymagany - 
brak w zestawie, tolerancja napiecia wejsciowego -15%/+15%

kierunek L/P
min. szerokość skrzydła 
biernego

380 mm

wbudowana 
elektromechaniczna blokada 
położenia otwartego

tak

rozstaw zawiasów drzwi 1300 - 2800 mm
blokada położenia otwartego tak - obustronna
siła zamykania wg EN 1154 2 - 6
siła zamykania wg EN 1155 3 - 6
j. m. kpl.

Wypychacz skrzydła czynnego CB Flex w komplecie

esco-Nr. kolor

16-817803 srebrny
16-817804 biały
16-823928 czarny

80

55

46

30



www.esco.com.pl
www.esco24.plstan 05.2021

esco@esco.com.pl 16.35

Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 3000

wysokość 60 mm
szerokość 226 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-294594 srebrny
16-294608 ciemnobrązowy
16-294616 biały
16-823915 czarny

60

226 5

Płyta montażowa do samozamykaczy TS 5000

wysokość 60 mm
szerokość 287 mm
zastosowanie pompa
j. m. szt.

esco-Nr. kolor

16-207969 srebrny
16-207977 ciemnobrązowy
16-252778 biały
16-823867 czarny

60

287 5

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy TS 3000/5000
kąt działania blokady: od 80° do 130°
 
Możliwa regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła poza kąt blokady
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-296252

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy TS 3000/5000
kąt działania ogranicznika: od 80° do 115°

j. m. szt.

esco-Nr.

16-385573
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Okucia do drzwi

Samozamykacze górne szynowe

Akcesoria do samozamykaczy dwuskrzydłowych

Blokada położenia otwartego do samozamykaczy dwuskrzydłowych  
TS 3000/5000 ISM
 
Możliwa jest regulacja siły wyzwalania i otwarcie skrzydła ponad ustawioną pozycję 
blokady.
W przypadku stosowania blokady na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić  
2 sztuki 
 
Uwaga! Nie stosować w drzwiach ppoż. 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-739430

Ogranicznik otwarcia do samozamykaczy dwuskrzydłowych TS 3000/5000 ISM
 
W przypadku stosowania ogranicznika na skrzydle czynnym i biernym należy zamówić 
2 sztuki 

j. m. szt.

esco-Nr.

16-803128
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Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96NZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

1400 mm
180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

°
° °

°

° °

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96NZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

1100 mm
100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

° °
° °

°

° °

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788546 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )lewy 20x12mm
16-788554 szt. EN 2-4
16-788562 szt. EN 2-4
16-788570 szt. EN 2-4

Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )prawy 20x12mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )lewy 31x20mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )prawy 31x20mm

20 (31)

1
2

(2
0

)

16-788619 szt. EN 3-6 Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )lewy 20x12mm
16-788589 szt. EN 3-6
16-788597 szt. EN 3-6
16-788600 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N20 ( )prawy 20x12mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )lewy 31x20mm
Samozamykacz górny, z szyn¹ œlizgow¹ G96 N ( )prawy 31x20mm

nr esco j.m. wykonanie Opis

20 (31)

1
2

(2
0

)



16-496448       szt.                                    Blokada położenia otwartego RF do szyny N
16-580023       szt.                                    Blokada położenia otwartego RF do szyny N20

10.2013



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0041.
stan: 09.2008

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 EMF

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 EMF

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych

zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80 do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 1,4 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1155
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

1400 mm
180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

° °

° °
° °

°

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych

zewnêtrznych i wewnêtrznych z elektromechaniczna blokad¹ otwarcia

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80° do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 1,4 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1155
- do szerokoœci skrzyd³a:

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

1100 mm
100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

°

° °
° °

°

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788660 szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12lewy
16-788678 szt. EN 3-6 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12prawy

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-788635 szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12lewy
16-788643 szt. EN 2-4 Samozamykacz ITS 96 EMF, z szyn¹ œlizgow¹ G96 EMF K8/12prawy



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0042.
stan: 01.2005

P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie samozamykacza do profila
aluminiowego

- gruboœæ p³ytki 5 mm

P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 EMF

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie szyny œlizgowej do profila
aluminiowego

M5

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401331 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do szyny œlizgowej

ITS 96 EMF

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401323 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza

ITS 96 EMF



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0043.
stan: 09.2008

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSRZastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

b
1400-2200 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° - °
° - 0° ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80° do 120° ( opcja )

-

°

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-402079 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm

16-788686 szt. EN 2-4 Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne 540÷700mm



Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15°
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

b
1400-2800 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

80° -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

° °
°

° °

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0044.
stan: 09.2008

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne >700mm16-402087 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny ITS 96 GSR, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788694 szt. EN 3-6



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0045.
stan: 09.2008

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR EMF 2Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o¿enia otwartego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80 do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 2,8 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 2 - 4 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

40 mm

b
1400-2200 mm
min. skrzyd³o bierne 540 mm

100 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

° °

° °
° °

°

° °

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm16-408565 szt. EN 2-4

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788724 szt. EN 2-4



Samozamykacz górny z szyn¹ œlizgow¹
ITS 96 GSR EMF 2 Zastosowanie:

- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych dwuskrzyd³owych
zintegrowanym regulatorem kolejnoœci zamykania

oraz elektromechaniczna blokad¹ po³o¿enia otwartego

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- minimalna gruboœæ profila
- regulowana blokada otwarcia od 80° do 120

24 VDC +/- 15%
- pobór pr¹du 2,8 W
- czas w³¹czenia 100%
- regulowana si³a blokady otwarcia
- regulowana si³a zamykania EN 3 - 6 wg EN 1154:99
- do szerokoœci skrzyde³ :

- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-
- regulowana zaworem hydraulicznym w

zakresie:
1 15
15

- max. k¹t otwarcia

50 mm

b
1400-2800 mm
min. skrzyd³o bierne 540mm

180 kg

mechaniczne t³umienie otwierania
prêdkoœæ zamykania

120

( przy zachowaniu szerokoœci skrzyd³a )

°

° °
° °

°

°º

- napiêcie znamionowe

80 -
- 0 ( dobicie )

mo¿liwoœæ stosowania blokady po³o¿enia otwartego
od 80 do 120 ( opcja )

-

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0046.
stan: 09.2008

b

nr esco j.m. wykonanie Opis

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne >700mm16-408573 szt. EN 3-6

Samozamykacz górny ITS 96 GSR EMF 2, skrzyd³o bierne 540÷700mm16-788732 szt. EN 3-6



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0047.
stan: 01.2005

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

P³ytka mocuj¹ca
Zastosowanie:
- stosowana do samozamykaczy z szyna œlizgow¹ ITS 96 GSR EMF 2

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- umo¿liwia zamocowanie samozamykacza do profila
aluminiowego

- gruboœæ p³ytki 5 mm

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-401323 kpl. lewa/prawa
P³ytki mocuj¹ce do samozamykacza

ITS 96 GSR EMF 2



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0048.
stan: 01.2005

Zastosowanie:
- kordynator kolejnoœci zamykania stosowany jest do drzwi

dwuskrzyd³owych wyposa¿one w samozamykacze drzwiowe.
Nadaje prawid³ow¹ kolejnoœæ zamykania drzwi:
pierwsze zamyka siê skrzyd³o bierne, potem skrzyd³o czynne

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na ramie drzwiowej
- wyposa¿ony kordynator zamykania w uk³ad teleskopowy
- monta¿ do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Kordynator kolejnoœci zamykania
SR 390

Zastosowanie:
- wypychacz stosowany do wypchniêcia skrzyd³a czynnego w

uk³adzie drzwi dwuskrzydlowych z kordynatorem kolejnoœci
zamykania SR 390

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle biernym w górnej czêœci skrzyd³a
( je¿eli istnieje taka mo¿liwoœæ )

- wyposa¿ony w rolkê, u³atwiaj¹ca wspó³prace ze skrzyd³em
- monta¿ do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Wypychacz do skrzyd³a czynnego
MK 396

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-244627 szt. stal ocynkowana
Regulator kolejnoœci zamykania

SR 390

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-243442 szt. stal ocynkowana
Wypychacz do skrzyd³a czynnego

MR 392



SAMOZAMYKACZE
Akcesoria

stan: 03/2013

REGULATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA

Zastosowanie:
- stosowany do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze 
drzwiowe
- montaż do drzwi aluminiowych, stalowych i z PVC

Właściwości:
- nadaje prawidłową kolejność zamykania drzwi: pierwsze zamyka się 
skrzydło bierne, potem skrzydło czynne
- montaż na ramie drzwiowej
- wyposażony w układ teleskopowy

nr esco j.m. DIN

16-574694 szt. L+R

16.49.00

KOORYNATOR KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA

Zastosowanie:
- do drzwi dwuskrzydłowych wyposażonych w samozamykacze drzwiowe

Właściwości:
- umożliwia prawidłową prace układu drzwi dwuskrzydłowych poprzez 
niedopuszczenie zamknięcia skrzydła czynnego przed skrzydłem biernym

nr esco j.m. DIN kolor

16-789976 szt. L+R RAL 9006
16-803025 szt. L+R RAL 9016



Domykacz sprê¿ynowy do drzwi
z regulacj¹ si³y zamykania Zastosowanie:

- domykacz sprezynowy stosowany do drzwi przymykowych
zewnêtrznych i wewnêtrznych jednoskrzyd³owych

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do ciê¿aru skrzyd³a drzwiowego

-

40 kg

³atwy i prosty monta¿ domykacza
- ³atwa i szybka zmiana si³y zamykania po przez skrêcanie
specjalnej niewidocznej sprê¿yny

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0050.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

16-559725 szt. srebrny

16-559717 szt. czarny

Domykacz sprê¿ynowy

z regulacj¹ si³y zamykania



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0001.
stan: 01.2005

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

Informacje ogólne
Aby zablokowaæ drzwi przeciwpo¿arowe dymoszczelne w stanie otwartym,
konieczna jest .

Taka instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z urz¹dzenia blokuj¹cego w pozycji otwartej i zwalniaj¹cego.
Samozamykacz drzwiowy jest przez to urz¹dzeniem blokuj¹cym, z³o¿onym,
z samozamykacza i jednostki blokuj¹cej.
Urz¹dzeniami zwalniaj¹cymi s¹ urz¹dzenia, w których instalacje wykrywaj¹ce po¿ar
samoczynnie zwalniaj¹ urz¹dzenie blokuj¹ce.

Instalacjami wykrywaj¹cymi po¿ar s¹ instalacje, w których czujniki samoczynnie
zadzia³aj¹ na odpowiedni rozmiar po¿aru.

Parametry po¿aru s¹ wielkoœciami fizycznymi, których zmiany w rejonie po¿aru
mog¹ podlegaæ dok³adnemu zmierzeniu
(np. temperatura, gêstoœæ zadymienia, promieniowanie p³omienia).

instalacja blokuj¹ca

Instalacja blokuj¹ca drzwi przeciwpo¿arowe dymoszczelne

Instalacja blokuj¹ca sk³ada siê z:
1 Zasilanie uk³adu 24V DC

2 Czujnik dymowy = instalacja wykrywaj¹ca po¿ar

3 Samozamykacz drzwiowy z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej

4 Przycisk zwalniaj¹cy drzwi



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0002.
stan: 01.2005

Samozamykacze drzwiowe do drzwi przeciwpo¿arowych dymoszczelnych
z elektromagnetycznym urz¹dzeniem blokuj¹cym w pozycji otwartej

- samozamykacze pod³ogowe do drzwi jednoskrzyd³owych

BTS 80 EMB

TS 550 E

- samozamykacze pod³ogowe

- samozamykacze górne z ramieniem

- samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹

- samozamykacze górne z szyn¹ œlizgow¹

do drzwi dwuskrzyd³owych

do drzwi jednoskrzyd³owych

do drzwi jednoskrzyd³owych

do drzwi dwuskrzyd³owych

BTS 80 BSR EMB 2

TS 550 E-IS

TS 73 EMF

TS 4000 E

TS 93B EMF
TS 93G EMF
ITS 93 EMF

TS 5000 E
TS 5000 E/BG

TS 93 GSR EMF 2
TS 93 GSR EMF 2/BG
ITS 93 GSR EMF 2

TS 5000 E-IS
TS 5000 E-IS/BG

Centrale sygnalizacji dymowej z czujk¹ dymu

RMZ-K
RMZ-S

RSZ 5
RSZ 6

Czujki dymu

RMZ 2
RM

RM-S

RS 5

Uwaga:

- Polska Sp. z o.o.

Celem dobrego doboru samozamykacza do kombinacji profili,

prosimy o kontakt z dzia³em technicznym esco
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www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0003.
stan: 01.2005

Magnes do drzwi
EM 500 AZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
- wyposa¿ony w testuj¹cy przycisk zwalniaj¹cy
-
-
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie
- mo¿liwoœæ zamocowania do pod³ogi ( opcja )

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N

ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
EM 500 GZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
-
-
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie
- mo¿liwoœæ zamocowania do pod³ogi ( opcja )

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N
ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
EM 500 UZastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 AC/DC

- pobór pr¹du 1,5 W
- czas w³¹czenia 100%
- si³a trzymaj¹ca
-
-
- monta¿ podtynkowy na œcianie

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: MAG, MAW, MAT

400 N
ochronê odwrócenia bieguna
ochronê odwrócenia polaryzacji

- napiêcie robocze
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nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500429 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 G

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645885 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 U

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-596876 szt. bia³y Magnes do drzwi EM 500 A
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P
MAT

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad z buforem 20 mm

P
MAG

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad sta³y

P
MAW

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym

- wspó³pracuje z magnesami do drzwi:
EM 500G, EM 500U, EM 500A

- uk³ad z ruchom¹ g³ówk¹ stykaj¹c¹ w zakresie
od - 60 do + 60º º

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0004.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500453 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAG do magnesu

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-500461 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAW do magnesu

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645893 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa MAT do magnesu



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0005.
stan: 01.2005
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Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
HT-UP Zastosowanie:

- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z
magnesami EM

- monta¿ podtynkowy na œcianie

Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
HT-AP Zastosowanie:

- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z
magnesami EM

- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0006.
stan: 01.2005
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nr esco j.m. wykonanie Opis

18-498670 szt. podtynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-491640 szt. natynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0007.
stan: 01.2005

Magnes do drzwi
Zastosowanie:
- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,

stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 DC +/- 10%

- pobór pr¹du 2,1 W
- si³a trzymaj¹ca
- wyposa¿ony w testuj¹cy przycisk zwalniaj¹cy
- monta¿ do pod³ogi

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: model C, D, E

800 N

- napiêcie robocze

Magnes do drzwi
z p³ytk¹ mocuj¹c¹Zastosowanie:

- magnes do drzwi przeznaczony jest do blokowania drzwi w pozycji otwartej,
stosowany do instalacji blokuj¹cych drzwi

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
24 DC +/- 10%

- pobór pr¹du 2,1 W
- si³a trzymaj¹ca
- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

- wspó³pracuje z p³ytkami stykowymi: model C, D, E

800 N

- napiêcie robocze

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528269 szt. czarny Magnes do drzwi z p³ytk¹ mocuj¹c¹

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645907 szt. bia³y Magnes do drzwi



P
model E

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad z ruchom¹ g³ówk¹ stykaj¹c¹

P
model C

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad sta³y

P
model D

³ytka stykowa do magnesu
Zastosowanie:
- p³ytka stykowa stosowana do magnesu,

jako element trzymany przez si³ê magnesu

- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- monta¿ na skrzydle drzwiowym
- uk³ad z buforem

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 16. 0008.
stan: 01.2005

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528277 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model C

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-645915 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model D

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-528404 szt. stal ocynkowana P³ytka stykowa do magnesu model E



www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl
www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.pl

strona: 18. 0009.
stan: 01.2005

Przycisk rêczny do zwalniania drzwi
Zastosowanie:
- przycisk rêczny do zwalniania drzwi wspó³pracujê z magnesami

- monta¿ nawierzchniowy na œcianie

nr esco j.m. wykonanie Opis

18-641960 szt. natynkowy Przycisk rêczny do zwalniania drzwi



TRZYMACZE DRZWIOWE
Elektromagnesy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 08/2011

ELEKTROMAGNES
z przyciskiem i jarzmem kątowym

Dane techniczne - Elektromagnes:
Wymiary: 110 x 85 x 38 mm
Zasilanie: 24 VDC
Siła trzymania: 400 N
Pobór mocy 1,6 W
ED 100%
Obwód zasilania zabezpieczony diodą przed niepoprawnym podaniem 
napięcia.

Dane techniczne - Jarzmo:
Wymiary: 55 x 55 x 50mm, Ø50mm
Jarzmo niklowane, zabezpieczone przed korozją.

nr esco j.m. DIN

18-349313 szt. L+R

18.10.00

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZNY EM-700N

Zastosowanie:
- przeznaczony do stosowania tam gdzie istnieje potrzeba okresowego lub 
stałego trzymania drzwi
- trzymacz podłogowy

Dane techniczne:
Wymiary: 140 x 75 x 50 mm
Siła trzymania: 750 N

nr esco j.m. DIN

18-720291 szt. L+R

TRZYMACZ ELEKTROMAGNETYCZY EM-850N

Zastosowanie:
- przeznaczony do stosowania tam gdzie istnieje potrzeba okresowego lub 
stałego trzymania drzwi

Dane techniczne:
Wymiary: 90 x 75 x 51 mm
Siła trzymania: 800 N

Napięcie zasilania 24V DC
Znamionowy pobór 80mA

nr esco j.m. DIN

18-734438 szt. L+R
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