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ЗРОЗУМІЛА, ПРОСТА І ЗРУЧНА, ВОНА 
ВІДПОВІДАЄ ПОТРЕБАМ КЛІЄНТІВ І ЛЕГКО 
АДАПТУЄТЬСЯ
ДО БУДЬ-ЯКОГО ТИПУ НАВКОЛИШНЬОГО 
СЕРЕДОВИЩА ЗАВДЯКИ СВОЇЙ ЯКОСТІ ТА 
ЕСТЕТИЦІ

ПРОСТИЙ І ПОВНИЙ НАБІР ІНСТРУКЦІЙ 
РОБИТЬ УСТАНОВКУ ЛЕГКОЮ, ШВИДКОЮ 
ТА ІНТУЇТИВНО ЗРОЗУМІЛОЮ.

НОВИЙ АСОРТИМЕНТ ДВЕРНИХ 
ДОТЯГУВАЧІВ ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ТРИ 
ПРОДУКЦІЙНІ ЛІНІІ:
“ПРОДУКТИВНІСТЬ” ,”ДИЗАЙН”  
І “ДОСТУПНІСТЬ” .

ISEO 
ПРЕЗЕНТУЄ 
НОВУ 
ЛІНІЙКУ 
ДВЕРНИХ 
ДОТЯГУВАЧІВ.



      ЛІНІЯ 
“ПРОДУКТИВНІСТЬ”

ЛІНІЯ “ПРОДУКТИВНІСТЬ“ ВКЛЮЧАЄ ДВЕРНІ ДОТЯГУВАЧІ 
IS315, IS310, IS115 ТА IS110, А ТАКОЖ ВІДПОВІДАЄ 
НАЙБІЛЬШ СПЕЦИФІЧНИМ ПОТРЕБАМ РИНКУ. 

Завдяки зворотньому клапану 
двері та стіни захищені від 
раптових відкривань, вітрового 
ефекту. Деякі дверні дотягувачі 
цієї лінійки дозволяють 

також регулювати час 
закриття дверей. Вони 

п р е д с т а в л я ю т ь 
ідеальне рішення 

для комерційних 
та громадських 

б уд і в ел ь , 
де також  

мають 

доступ люди з обмеженими 
можливостями.
 У будь-якому випадку вони 
гарантують повне закриття, 
також якщо вони встановлені 
на вогнетривкі двері. Сила 
регулюється навіть тоді, 
коли дверні дотягувачі  вже 
встановлені, щоб не тільки 
задовольнити потреби клієнтів, 
але й дотримуватися чинних 
норм. Завдяки широкому 
діапазону регулювання сили, 
лише один продукт може стати 
ефективним рішенням для 
різних дверей та ситуацій. 
Маркування з CE гарантує, що 
дверні дотягувачі підходять для 

вогнетривких дверей та є 
надійним, стабільним та 

довговічним продуктом. 
Дизайн легко 

а д а п т у є т ь с я 
до будь-

якого типу 
дверей.



ПРОДУКЦІЙНА ЛІНІЯ 
“ДИЗАЙН” ВКЛЮЧАЄ 
ДВЕРНІ ДОТЯГУВАЧІ 
IS65 ТА IS60. ВОНИ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ІДЕАЛЬНЕ 
РІШЕННЯ ДЛЯ НАЙБІЛЬШ 
ПОШИРЕНИХ РОЗМІРІВ ДВЕРЕЙ.
Завдяки своїй новій конструкції та меньшого 
розміру, вони легко адаптуються до різних 
середовищ. Крім того, традиційна швидкість 
закриття та налаштування фіксації затвора 
полегшують встановлення на будь-який тип дверей. Ці 
надійні, стабільні та довговічні вироби завдяки їх естетиці та 
дизайну, представляють ідеальне рішення в будь-якій ситуації.
Також  вони підходять для встановлення  на вогнетривкі 
двері. Версії з утримуючим відкритим положенням  доступні для 
вогнетривких дверей.

  ЛІНІЯ 
“ДИЗАЙН”



ПРОДУКЦІЙНА ЛІНІЯ 
“ВХІД”  ВКЛЮЧАЄ ДВЕРНІ 

ДОТЯГУВАЧІ IS20.ВОНА Є 
НАДІЙНИМ ПРОДУКТОМ ДЛЯ 

НИЗЬКООПЛАЧУВАНОГО РИНКУ.

    ЛІНІЯ 
“ДОСТУПНІСТЬ”

Дана лінійка  
підходить для будь-

якого типу дверей зі 
стандартними розмірами. 

Це ідеальне рішення для 
дверей без особливих 
технічних вимог, які не видно 
у суспільному контексті.

Проста установка дозволяє 
заощаджувати час і на 
будівельних майданчиках. 
Завдяки своїм невеликим 
розмірам і версіям з 
утримуючим відкритим 
положенням, вона підходить 
для будь-якої ситуації.



МАРКУВАННЯ CE:

EN1154:

ВОГНЕ СТІЙКІСТЬ:

Відповідно до Положення 
про CRP, CE-маркування є 
обов’язковим для контролю 
дверних дотягувачів, придатних 
для протипожежних дверей. 
Маркування СЕ повинно бути 
видане нотифікованим органом 
після різних тестів, які визначають 
також продуктивність

кожної одиниці. Це передбачає 
щорічний аудит, проведений 
нотифікованим органом, і 
кожні 6 місяців проводиться 
випробуванням виробника, 
який проходить протягом усього 
життєвого циклу продукту. 
Це гарантує, що вимоги до 
продуктивності завжди були 
дотримані під час виготовлення 
продукту.

Це європейський стандарт, який визначає особливості та 
характеристики замикання дверей дверними дотягувачами. Шість 
критеріїв класифікують дверні дотягувачі. Вони перераховані в 
6-значній таблиці

1-а цифра: категорія використання - 2-а цифра: тривалість - 3-я 
цифра: сила потужності дверного дотягувача - 4-а цифра: придатність 
для використання у вогняних / димових дверях - 5-а цифра: безпека - 
6-а цифра: стійкість від корозіі.

Дверний дотягувач підходить 
для встановлення на вогнетривкі 
двері тільки в тому випадку, якщо 
він оснащений CE-маркуванням. 
Випробування проводяться 

відповідно до європейського 
стандарту EN1634-1 і, якщо 
потрібно до EN1634-3. Залежно 
від країни, можуть вимагатися 
додаткові вимоги.

4 4 1 1 38



iseo .com

ISEO Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
iseo@iseo.com 

co
de

 0
0

0
8
70

 - 
Pr

in
t 
0

5/
2

0
16

Недоговірний документ. З урахуванням змін.
Зображення для ілюстративних цілей.


