
Samozamykacz drzwiowy

Samozamykacz OTS 210

Zalety:
n Jednolite szablony nawierceń do wszystkich wielkości 

samozamykaczy
n Regulowana siła zamykania poprzez przestawienie  

zamykacza i obrót wspornika ramienia
n Bezproblemowy montaż w drzwiach z drewna, PCV, 

aluminium lub stali
n Regulacja zaworów z przodu
 – prędkości 
 – docisku

Wszystkie funkcje w OTS 210 wbudowane są seryjnie
n Estetyczna, kompaktowa budowa samozamykacza 

z aluminiową przykrywką zaworów regulacyjnych

Zastosowanie
OTS 210 jest uniwersalnym samozamykaczem, stosowanym 
do drzwi z drewna, PCV, aluminium i stali.
Można go stosować do drzwi lewych i prawych. Rodzaj 
montażu: normalny i górny. Montaż normalny następuje po 
stronie zawiasów, górny - po przeciwnej stronie zawiasów.

Zakres stosowania
Wielkość 2* = szerokość skrzydła drzwi do  850 mm
Wielkość 3* = szerokość skrzydła drzwi do  950 mm
Wielkość 4* = szerokość skrzydła drzwi do  1100 mm

*Wielkości wg DIN EN 1154



Wersja
OTS 210 Wielkość 2,3,4 Pow. zewn.         Numer zamówienia
Ramię normalne srebrna K-15710-00-0-1
 ciemno-brązowa  K-15710-00-0-5
 biała (RAL 9016) K-15710-00-0-7
Ramię z blokadą srebrna K-15711-00-0-1
 ciemno-brązowa  K-15711-00-0-5
 biała (RAL 9016) K-15711-00-0-7
Płytka montażowa srebrna K-15714-00-0-1
z otworowaniem DIN ciemno-brązowa K-15714-00-0-5
(tylko dla wielkości 3 i 4) biała (RAL 9016) K-15714-00-0-7

Opakowanie
1 szt. OTS 210 w kartonie, z wkrętami mocującymi, instrukcją 
okuwania i szablonem.

Dane techniczne
n Kąt otwierania i zamykania 180°.
n Kontrola zamknięć z każdego kąta otwarcia
n Zawór bezpieczeństwa chroniący przed przeciążeniami
n Do wyboru: z ramieniem z blokadą

Obszar ustawień blokady zawarty pomiędzy kątem otwarcia  
drzwi 70° i 150° 

Dane o produkcie
Samozamykacz drzwiowy z mechanizmem zębatkowym 
OTS 210 z regulowaną siłą zamykania, poprzez przestawienie 
zamykacza i obrót wspornika ramienia; z regulacją docisku 
za pomocą oddzielnego zaworu.
Wielkości 2–4, kolor srebrny, ciemno-brązowy, biały (RAL 9016), 
z ramieniem normalnym. Do wyboru samozamykacze z ramieniem 
z blokadą; obszar ustawień blokady zawarty między kątem 
otwarcia drzwi  70° i 150°.

Obszar regulacji
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