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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010
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ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

nr esco j.m. kolor A B C D

10-413275 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416118 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416126 szt. AL.-
c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416134 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-204013
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-283916 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283924 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283940 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-285404 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-528242 szt. RAL 9010 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-528218 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-283932 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-572560 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416533 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416541 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416550 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-254720
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-284033 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284041 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284068 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284050 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Zamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010
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ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z OPUSZCZANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel opadający
- jednostopniowe opuszczanie rygla

nr esco j.m. DIN A D S

21-857700 szt. L+R 27mm 30mm 24mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-843067

10.06

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel wysuwany

nr esco j.m. DIN A D

21-653438 szt. L+R 27mm 30mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-688460



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Elektrozaczepy

stan: 03/2010
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ELEKTROZACZEP PRZECIWPOŻAROWY

Zastosowanie:
- Do stosowania w drzwiach przylgowych i bezprzylgowych
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Regulowany zapadka umożliwiajaca optymalne dopasowanie do różnych 
konstrukcji drzwi

Napięcie znamionowe: 12V DC

nr esco j.m. DIN

24-733032 szt. L+R
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-843067 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700

10.08

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-688460 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Blachy zaczepowe

stan: 03/2010

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-475319 szt. L+R 24mm 2.5mm
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SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Klamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010
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KLAMKA DRZWIOWA U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843431 szt. L
30-843440 szt. P

Uwaga:
Rozetka w komplecie.

10.10
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KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843458 kpl. L+R

Uwaga:
Rozetki w komplecie.



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Klamki

stan: 03/2010

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubość skrzydła drzwi od 40 do 65mm
Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598984 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych

10.11

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubooeæ skrzyd≥a drzwi od 40 do 65mm

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598976 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Trzpienie

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN a

30-253774 szt. L+R 100 mm
30-115231 szt. L+R 110 mm
30-144851 szt. L+R 120 mm

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-857700

10.12

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm stosowanych do
zamków na trzpień 9mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN L

30-115240 szt. L+R

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-115240



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Rygle

stan: 03/2010

RYGIEL CAPRI

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- jednostronnego działania
- obsługa rygla przy pomocy dźwigni
- skok pręta ryglującego 17 mm
- z gwintem wewnętrznym do prętów M8
- montaż niewidoczny w profilu
- wykonanie: stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN

40-595713 szt. L+R

10.13



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 2000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250mm
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem
hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

21-241423 szt. L+R srebrny bez blokady
16-241431 szt. L+R brązowy bez blokady
16-254525 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.14

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS2000VBC

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- stałe mechaniczne tłumienie otwierania od 80°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-574309 szt. L+R srebrny bez blokady
16-557447 szt. L+R brązowy bez blokady
16-557455 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 4000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada termozawory oraz wskaźnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-207900 szt. L+R srebrny bez blokady
16-207918 szt. L+R brązowy bez blokady
16-252751 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.15

TS 4000IS TS 4000

Kompletacja do drzwi dwuskrzydłowych

Montaż samozamykaczy po stronie zawias
na skrzydle drzwiowym

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS4000 IS

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi dwuskrzydłowych przymy-
kowych zewnętrznych i wewnętrznych z zaworem ustalającym kolejność 
zamykania
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada: 
   termozawory 
   wskażnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor

16-235776 szt. L+R srebrny
16-235784 szt. L+R brązowy
16-645818 szt. L+R RAL 9016

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS71

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnętrznych i 
zewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN  3 / 4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg
  ( przy zachowaniu szerokości skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525693 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525707 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525715 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

10.16

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS72

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN  2-4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525634 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525642 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525650 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83
bez blokady położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730068 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730076 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730084 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-254487 szt. L+R srebrny EN 7
16-254509 szt. L+R brązowy EN 7
16-331848 szt. L+R RAL 9016 EN 7

10.17

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83 RF
z wyłączalną blokadą położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie ) 
- mechaniczna blokada położenia otwartego w ramieniu od 70° do 150°

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730092 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730106 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730114 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM GR200 BCA

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 3 / 4 / 5  wg EN 1154:96+A1:2002
- posiada znak CE
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowane zaworem tłumienie otwierania od 70º
- regulowana prędkość zamykania termozaworem 
  hydraulicznymw zakresie:
  180º - 15º 
  15º - 0º 
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- zakres pracy samozamykacza od -15ºC do +40ºC
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego
 ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-720100 szt. L+R srebrny bez blokady
16-720119 szt. L+R brązowy bez blokady
16-720127 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.18

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
GR200 BCA

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza GR200 BCA
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-720160 szt. L+R srebrny
16-720178 szt. L+R brązowy
16-720186 szt. L+R RAL 9016



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Płyty montażowe

stan: 03/2010

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS2000 V, TS2000 V BC

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V BC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

16-241466 szt. L+R

10.19

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS4000, TS4000 IS

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 IS
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-207969 szt. L+R srebrny
16-207977 szt. L+R brązowy
16-252778 szt. L+R RAL 9016

68
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PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS71, TS72

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-718211 szt. L+R srebrny
16-529990 szt. L+R brązowy
16-530000 szt. L+R RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS83, TS83 RF

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730181 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730190 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730203 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
TM75EI - Listwy uszczelniające

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

LISTWA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI A0551

Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i sta-
lowych i PCV
- automatyczna listwa uszczelniajĄca zapewnia trwałą barierę dla hałasu, 
dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po
zamknięciu drzwi max. o 13 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego do 100 mm

nr esco j.m. DIN wariant

16-597368 szt. L+R 400mm
16-559512 szt. L+R 500mm
16-559938 szt. L+R 600mm
16-595691 szt. L+R 700mm
16-595705 szt. L+R 800mm
16-575429 szt. L+R 900mm
16-575437 szt. L+R 1000mm
16-575445 szt. L+R 1100mm
16-575453 szt. L+R 1200mm

Uwaga:
Przy długości listwy 400 mm możliwość skrócenia jednostronnego o 50 mm
Max. dostępna długość 1500 mm.
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SYSTEMY PPOŻ.
Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

stan: 03/2010



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

15

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

nr esco j.m. kolor A B C D

10-413275 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416118 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416126 szt. AL.-
c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416134 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-204013
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-283916 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283924 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283940 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-285404 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-528242 szt. RAL 9010 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-528218 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-283932 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.23



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-572560 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416533 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416541 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416550 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-254720
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-284033 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284041 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284068 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284050 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Zamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

8

A S
D

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z OPUSZCZANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel opadający
- jednostopniowe opuszczanie rygla

nr esco j.m. DIN A D S

21-843075 szt. L+R 27mm 35mm 24mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-843067

10.26

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel wysuwany

nr esco j.m. DIN A D

21-688444 szt. L+R 27mm 35mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-688460



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Elektrozaczepy

stan: 03/2010
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ELEKTROZACZEP PRZECIWPOŻAROWY

Zastosowanie:
- Do stosowania w drzwiach przylgowych i bezprzylgowych
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Regulowany zapadka umożliwiajaca optymalne dopasowanie do różnych 
konstrukcji drzwi

Napięcie znamionowe: 12V DC

nr esco j.m. DIN

24-733032 szt. L+R
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-843067 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700

10.28

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-688460 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Blachy zaczepowe

stan: 03/2010

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-475319 szt. L+R 24mm 2.5mm
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Klamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010
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KLAMKA DRZWIOWA U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843431 szt. L
30-843440 szt. P

Uwaga:
Rozetka w komplecie.

10.30
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KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843458 kpl. L+R

Uwaga:
Rozetki w komplecie.



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Klamki

stan: 03/2010

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubość skrzydła drzwi od 40 do 65mm
Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598984 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych

10.31

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubooeæ skrzyd≥a drzwi od 40 do 65mm

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598976 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Trzpienie

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN a

30-253774 szt. L+R 100 mm
30-115231 szt. L+R 110 mm
30-144851 szt. L+R 120 mm

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-857700

10.32

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm stosowanych do
zamków na trzpień 9mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN L

30-115240 szt. L+R

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-115240



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Rygle

stan: 03/2010

RYGIEL CAPRI

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- jednostronnego działania
- obsługa rygla przy pomocy dźwigni
- skok pręta ryglującego 17 mm
- z gwintem wewnętrznym do prętów M8
- montaż niewidoczny w profilu
- wykonanie: stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN

40-595713 szt. L+R
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SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 2000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250mm
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem
hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

21-241423 szt. L+R srebrny bez blokady
16-241431 szt. L+R brązowy bez blokady
16-254525 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.34

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS2000VBC

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- stałe mechaniczne tłumienie otwierania od 80°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-574309 szt. L+R srebrny bez blokady
16-557447 szt. L+R brązowy bez blokady
16-557455 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 4000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada termozawory oraz wskaźnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-207900 szt. L+R srebrny bez blokady
16-207918 szt. L+R brązowy bez blokady
16-252751 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.35

TS 4000IS TS 4000

Kompletacja do drzwi dwuskrzydłowych

Montaż samozamykaczy po stronie zawias
na skrzydle drzwiowym

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS4000 IS

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi dwuskrzydłowych przymy-
kowych zewnętrznych i wewnętrznych z zaworem ustalającym kolejność 
zamykania
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada: 
   termozawory 
   wskażnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor

16-235776 szt. L+R srebrny
16-235784 szt. L+R brązowy
16-645818 szt. L+R RAL 9016

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS71

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnętrznych i 
zewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN  3 / 4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg
  ( przy zachowaniu szerokości skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525693 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525707 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525715 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

10.36

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS72

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN  2-4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525634 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525642 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525650 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83
bez blokady położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730068 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730076 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730084 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-254487 szt. L+R srebrny EN 7
16-254509 szt. L+R brązowy EN 7
16-331848 szt. L+R RAL 9016 EN 7

10.37

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83 RF
z wyłączalną blokadą położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie ) 
- mechaniczna blokada położenia otwartego w ramieniu od 70° do 150°

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730092 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730106 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730114 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM GR200 BCA

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 3 / 4 / 5  wg EN 1154:96+A1:2002
- posiada znak CE
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowane zaworem tłumienie otwierania od 70º
- regulowana prędkość zamykania termozaworem 
  hydraulicznymw zakresie:
  180º - 15º 
  15º - 0º 
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- zakres pracy samozamykacza od -15ºC do +40ºC
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego
 ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-720100 szt. L+R srebrny bez blokady
16-720119 szt. L+R brązowy bez blokady
16-720127 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.38

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
GR200 BCA

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza GR200 BCA
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-720160 szt. L+R srebrny
16-720178 szt. L+R brązowy
16-720186 szt. L+R RAL 9016



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Płyty montażowe

stan: 03/2010

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS2000 V, TS2000 V BC

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V BC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

16-241466 szt. L+R

10.39

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS4000, TS4000 IS

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 IS
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-207969 szt. L+R srebrny
16-207977 szt. L+R brązowy
16-252778 szt. L+R RAL 9016

68

232

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS71, TS72

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-718211 szt. L+R srebrny
16-529990 szt. L+R brązowy
16-530000 szt. L+R RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS83, TS83 RF

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730181 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730190 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730203 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
MB78I - Listwy uszczelniające

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

LISTWA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI A0551

Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i sta-
lowych i PCV
- automatyczna listwa uszczelniajĄca zapewnia trwałą barierę dla hałasu, 
dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po
zamknięciu drzwi max. o 13 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego do 100 mm

nr esco j.m. DIN wariant

16-597368 szt. L+R 400mm
16-559512 szt. L+R 500mm
16-559938 szt. L+R 600mm
16-595691 szt. L+R 700mm
16-595705 szt. L+R 800mm
16-575429 szt. L+R 900mm
16-575437 szt. L+R 1000mm
16-575445 szt. L+R 1100mm
16-575453 szt. L+R 1200mm

Uwaga:
Przy długości listwy 400 mm możliwość skrócenia jednostronnego o 50 mm
Max. dostępna długość 1500 mm.

10.40



SYSTEMY PPOŻ.
Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

stan: 03/2010



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

15

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 140kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

nr esco j.m. kolor A B C D

10-413275 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416118 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416126 szt. AL.-
c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

10-416134 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Tuleja mimośrodowa nr: 20-528854
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-204013

10.42



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
2-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 150kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-283916 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283924 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-283940 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-285404 szt. RAL 8019 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-528242 szt. RAL 9010 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-528218 szt. czarna 
anoda 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

10-283932 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.43



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Zawiasy

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2 mm
  w pionie +3mm /-2 mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 220kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-572560 szt. surowy 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416533 szt. Al.-EV1 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416541 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm
10-416550 szt. RAL 9016 20,5mm 42mm 62,5mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-254720

10.44



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Zawiasy

stan: 03/2010

ZAWIAS SAVIO MECHANICA
3-częściowy

Zastosowanie:
- zawias drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych zlicowanych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- niezależna regulacja w 3 płaszczyznach:
  w poziomie +/- 2,5 mm
  w pionie +3mm
  w płaszczyźnie docisku uszczelki +/- 0,5 mm
- maksymalne obciążenie do 180kg ( w zależności od wykonania profili )
- z płytkami mocującymi 15 mm i śrubami montażowymi

Uwaga:
Istnieje możliwość dostarczenia zawiasów „ Mechanica ”
w wykonaniu specjalnym:
- z powłoką PVD H - złota anoda
- z powłoką PVD X - imitacja stali nierdzewnej
 

nr esco j.m. kolor A B C D

10-284033 szt. surowy 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284041 szt. Al.-EV1 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284068 szt. Al.-c.brąz 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm
10-284050 szt. RAL 9016 20,5mm 46,5mm 67mm 20mm

Uwaga:
Szablon wiertarski do zawiasu: 91-476048

10.45



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Zamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

8

A S
D

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z OPUSZCZANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel opadający
- jednostopniowe opuszczanie rygla

nr esco j.m. DIN A D S

21-843075 szt. L+R 27mm 35mm 24mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-843067

10.46

ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY
Z WYSUWANYM RYGLEM

Zastosowanie:
- zamek drzwiowy stosowany do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- blacha czołowa zamka płaska  
- rygiel wysuwany

nr esco j.m. DIN A D

21-688444 szt. L+R 27mm 35mm

Uwaga:
Współpracuje z blachą zaczepową: 21-688460



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Elektrozaczepy

stan: 03/2010
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ELEKTROZACZEP PRZECIWPOŻAROWY

Zastosowanie:
- Do stosowania w drzwiach przylgowych i bezprzylgowych
- Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Regulowany zapadka umożliwiajaca optymalne dopasowanie do różnych 
konstrukcji drzwi

Napięcie znamionowe: 12V DC

nr esco j.m. DIN

24-733032 szt. L+R

10.47



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Blachy zaczepowe

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-843067 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700

10.48

BLACHA ZACZEPOWA

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

21-688460 szt. L+R

Uwaga:
Współpracuje z zamkiem: 21-857700



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Blachy zaczepowe

stan: 03/2010

BLACHA DO ZAMKA ZAPADKOWO-RYGLOWEGO
z wysuwanym ryglem

Zastosowanie:
- blacha zaczepowa stosowana do drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- do elektorzaczepów
- do zamków zapadkowo-ryglowych

nr esco j.m. DIN A B

21-475319 szt. L+R 24mm 2.5mm

10.49



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Klamki

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010
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9

KLAMKA DRZWIOWA U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843431 szt. L
30-843440 szt. P

Uwaga:
Rozetka w komplecie.

10.50
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KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH U-FORM

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN

30-843458 kpl. L+R

Uwaga:
Rozetki w komplecie.



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Klamki

stan: 03/2010

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubość skrzydła drzwi od 40 do 65mm
Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598984 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych

10.51

KOMPLET KLAMEK DRZWIOWYCH Z ROZETKAMI PZ

Zastosowanie:
- do drzwi z profili aluminiowych, stalowych i PVC
- grubooeæ skrzyd≥a drzwi od 40 do 65mm

Własności:
- z mechanizmem powrotnym
- osadzona obrotowo na rozetce owalnej
- zamaskowane śruby montażowe
- na trzpień kwadratowy 8mm

nr esco j.m. DIN kolor

30-598976 kpl. L+R stal nierd-
zewna

Uwaga w skład kompletu wchodzą:
• klamka drzwiowa - 2 szt
• rozety na wkładkę cylindryczną PZ - 2 szt.
• trzpień 8x8 mm L=120mm - 1 szt.
• śruby montażowe
• klucz imbusowy do śrub montażowych



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Trzpienie

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN a

30-253774 szt. L+R 100 mm
30-115231 szt. L+R 110 mm
30-144851 szt. L+R 120 mm

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-857700

10.52

TRZPIEŃ KWADRATOWY

Zastosowanie:
- do klamek z gniazdem na trzpień 8mm stosowanych do
zamków na trzpień 9mm

Własności:
- stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN L

30-115240 szt. L+R

Uwaga:
Stosować z zamkiem 21-115240



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Rygle

stan: 03/2010

RYGIEL CAPRI

Zastosowanie:
- rygiel stosowany do ryglowania drzwi z profili aluminiowych i stalowych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- jednostronnego działania
- obsługa rygla przy pomocy dźwigni
- skok pręta ryglującego 17 mm
- z gwintem wewnętrznym do prętów M8
- montaż niewidoczny w profilu
- wykonanie: stal ocynkowana

nr esco j.m. DIN

40-595713 szt. L+R

10.53



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 2000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250mm
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem
hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

21-241423 szt. L+R srebrny bez blokady
16-241431 szt. L+R brązowy bez blokady
16-254525 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.54

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS2000VBC

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 4 / 5 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- stałe mechaniczne tłumienie otwierania od 80°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-574309 szt. L+R srebrny bez blokady
16-557447 szt. L+R brązowy bez blokady
16-557455 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS 4000 V

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada termozawory oraz wskaźnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-207900 szt. L+R srebrny bez blokady
16-207918 szt. L+R brązowy bez blokady
16-252751 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.55

TS 4000IS TS 4000

Kompletacja do drzwi dwuskrzydłowych

Montaż samozamykaczy po stronie zawias
na skrzydle drzwiowym

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS4000 IS

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi dwuskrzydłowych przymy-
kowych zewnętrznych i wewnętrznych z zaworem ustalającym kolejność 
zamykania
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN 1-6 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1400 mm
- posiada: 
   termozawory 
   wskażnik optyczny siły zamykania
- regulowane zaworem tłumienie otwierania 
- regulowana od przodu prędkość zamykania zaworem 
  hydraulicznym w zakresie pracy samozamykacza
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor

16-235776 szt. L+R srebrny
16-235784 szt. L+R brązowy
16-645818 szt. L+R RAL 9016

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS71

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych wewnętrznych i 
zewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN  3 / 4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg
  ( przy zachowaniu szerokości skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525693 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525707 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525715 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

10.56

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS72

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- regulowana siła zamykania EN  2-4 wg EN 1154:99
- do szerokości skrzydła: 1100 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 80 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-525634 szt. L+R srebrny bez blokady
16-525642 szt. L+R brązowy bez blokady
16-525650 szt. L+R RAL 9016 bez blokady
16-525669 szt. L+R srebrny z blokadą
16-525677 szt. L+R brązowy z blokadą
16-525685 szt. L+R RAL 9016 z blokadą

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Samozamykacze

stan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83
bez blokady położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie )
 

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730068 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730076 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730084 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-254487 szt. L+R srebrny EN 7
16-254509 szt. L+R brązowy EN 7
16-331848 szt. L+R RAL 9016 EN 7

10.57

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM TS83 RF
z wyłączalną blokadą położenia otwartego

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych 
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- do szerokości skrzydła:
   1400 mm przy EN 3-6
   1600 mm przy EN 7 
- montaż podstawowy po stronie zawias
- montaż odwrócony po strnie przeciwnej do zawias
- regulowana siła zamykania wg EN 1154:99
- regulowane tłumienie otwierania zaworem hydraulicznym od 70° - 130°
- regulowana prędkość zamykania zaworem hydraulicznym w zakresie:
  180° - 15° 
  15° - 0° ( dobicie ) 
- mechaniczna blokada położenia otwartego w ramieniu od 70° do 150°

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730092 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730106 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730114 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Samozamykacze

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

SAMOZAMYKACZ GÓRNY Z RAMIENIEM GR200 BCA

Zastosowanie:
- samozamykacz górny stosowany do drzwi przymykowych zewnętrznych i 
wewnętrznych
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- stała siła zamykania EN 2 / 3 / 4 / 5  wg EN 1154:96+A1:2002
- posiada znak CE
- do szerokości skrzydła: 1250 mm
- do ciężaru skrzydła drzwiowego 100 kg ( przy zachowaniu szerokości 
skrzydła )
- regulowane zaworem tłumienie otwierania od 70º
- regulowana prędkość zamykania termozaworem 
  hydraulicznymw zakresie:
  180º - 15º 
  15º - 0º 
- regulowane dobicie po przez zmianę kąta ramienia  
- zakres pracy samozamykacza od -15ºC do +40ºC
- możliwość stosowania ramienia z blokadą położenia otwartego
 ( opcja )
- płyta montażowa ( opcja )

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-720100 szt. L+R srebrny bez blokady
16-720119 szt. L+R brązowy bez blokady
16-720127 szt. L+R RAL 9016 bez blokady

Uwaga:
Do drzwi ppoż wymaga się ustawienia siły co najmniej EN 3

10.58

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
GR200 BCA

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza GR200 BCA
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-720160 szt. L+R srebrny
16-720178 szt. L+R brązowy
16-720186 szt. L+R RAL 9016



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Płyty montażowe

stan: 03/2010

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS2000 V, TS2000 V BC

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 2000 V BC
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN

16-241466 szt. L+R

10.59

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS4000, TS4000 IS

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 V
- stosowana do montażu samozamykacza TS 4000 IS
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-207969 szt. L+R srebrny
16-207977 szt. L+R brązowy
16-252778 szt. L+R RAL 9016

68

232

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS71, TS72

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor

16-718211 szt. L+R srebrny
16-529990 szt. L+R brązowy
16-530000 szt. L+R RAL 9016

PŁYTA MONTAŻOWA DO SAMOZAMYKACZA
TS83, TS83 RF

Zastosowanie:
- stosowana do montażu samozamykacza TS 71
- stosowana do montażu samozamykacza TS 72
- uniwersalna do drzwi prawych i lewych

nr esco j.m. DIN kolor wariant

16-730181 szt. L+R srebrny EN 3-6
16-730190 szt. L+R brązowy EN 3-6
16-730203 szt. L+R RAL 9016 EN 3-6
16-244422 szt. L+R srebrny EN 7
16-244430 szt. L+R brązowy EN 7
16-291200 szt. L+R RAL 9016 EN 7



SYSTEMY PPOŻ.
NT78EI - Listwy uszczelniające

www.esco.com.pl
e-mail: esco@esco.com.plstan: 03/2010

LISTWA USZCZELNIAJĄCA DO DRZWI A0551

Zastosowanie:
- uszczelka stosowana do drzwi z profili aluminiowych, drewnianych i sta-
lowych i PCV
- automatyczna listwa uszczelniajĄca zapewnia trwałą barierę dla hałasu, 
dymu, ognia oraz zapobiega utracie energi cieplnej
- uniwersalny do drzwi prawych i lewych
- mechanizm uszczelki umożliwia opuszczenie listwy po
zamknięciu drzwi max. o 13 mm
- możliwość skrócenia jednostronnego do 100 mm

nr esco j.m. DIN wariant

16-597368 szt. L+R 400mm
16-559512 szt. L+R 500mm
16-559938 szt. L+R 600mm
16-595691 szt. L+R 700mm
16-595705 szt. L+R 800mm
16-575429 szt. L+R 900mm
16-575437 szt. L+R 1000mm
16-575445 szt. L+R 1100mm
16-575453 szt. L+R 1200mm

Uwaga:
Przy długości listwy 400 mm możliwość skrócenia jednostronnego o 50 mm
Max. dostępna długość 1500 mm.

10.60


