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Zamykacz drzwiowy wierzchni górny
z ramieniem w komplecie

Dlaczego 
S2000?
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Szerokość drzwi mm Masa drzwi kg

EN 2

EN 3

EN 4

850

60

40

1100

950

80

EN 5 1250 100

Wielkość Kąt otw.

180

180

180

125

Zastosowanie
zamykacza

Parametry
S2000

Dostępne
kolory

Zamykacz wierzchni drzwiowy S2000 jest 
przeznaczony do samoczynnego zamykania 
skrzydeł drzwiowych lewych i prawych. 

W zależności od kierunku otwierania drzwi, 
zamykacz może być mocowany zarówno na 
ościeżnicy,  jak  i na skrzydle drzwiowym.

Zamykacz LOB ma możliwość płynnej regulacji prędkości 
zamykania drzwi. Funkcja ta wykorzystywana jest w 
obiektach użyteczności publicznej, szpitalach i ośrodkach 
dla osób niepełnosprawnych. Wyposażony został w zawory 
termodynamiczne w standardzie, dzięki czemu nie ma 
konieczności regulacji sezonowej. Zamykacz S2000 
umożliwia montaż na skrzydle zarówno po stronie zawiasów, 
jak i po stronie przeciwnej. Ponadto posiada funkcję 
antywiatrową, regulowaną zaworem. Funkcja tłumienia 
otwiarania zabezpiecza drzwi przed ich gwałtownym 
otwarciem i uszkodzeniem. Funkcja ta działa jak hamulec, 
który wychamowuje zbyt gwałtowne ruchy drzwi.    

Wielkość - EN 2 / 3 / 4 / 5*
Regulacja zamykania - wkręt reg.
Regulacja domknięcia - wkręt reg.
Wymiary - 206 x 55 x 39 cm

*



WolnoSzybko
Prędkość domknięcia
Wkręt regulacyjny

Prędkość zamykania
Wkręt regulacyjny

Tłumienie otwierania
Wkręt regulacyjny
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Instrukcja ogólna

S2000

KROK 1
A. Sprawdź drzwi: lewe 
czy prawe. 
B. Wybierz typ montażu.

KROK 2
A. Zapoznaj się z instrukcją
montażu, który wybrałeś.  
B. Postępuj zgodnie 
z instrukcją, aby poprawnie
wykonać montaż i regulację.

KROK 3
A. Umieść korpus zamykacza i ramię zewnętrzne (lub mocowanie
równoległe i ramię zewnętrzne) na drzwiach i ościeżnicy, według 
rysunku.
B. Umieść główne ramię na sworzeń we właściwej pozycji, jak pokazano na 
rysunku i dokręć śrubę ramienia z podkładką zabezpieczającą.
C. Wyreguluj długość ramienia zewnętrznego, przymocuj je do ramienia 
głównego na przegubie łączącym i dokręć nakrętkę zabezpieczającą.   

KROK 4
Nałóż nakładkę na sworzeń po nieużywanej stronie i włóż gumową zatyczkę do 
jednego z nieużywanych otworów w korpusie, a następnie nasuń pokrywę.  

KROK 5

Prędkość zamykania i domknięcia reguluje się oddzielnie zaworami 1 i 2.  

 A.Obroty zgodne z ruchem wskazówek zegara zmniejszają prędkość.  
B.Obroty w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara zwiększają prędkość.

Tłumienie otwierania reguluje się zaworem 3 

TO SĄ DRZWI PRAWE

STRONA DRZWI  PRZECIWNA
DO STRONY Z ZAWIASAMI

STRONA DRZWI PO 
PO KTÓREJ SĄ ZAWIASY

STRONA ZAMYKANIA DRZWI

TO SĄ DRZWI LEWE

WYKRES DO USTALENIA: DRZWI PRAWE CZY LEWE

STRONA DRZWI  PRZECIWNA
DO STRONY Z ZAWIASAMI

STRONA DRZWI PO 
PO KTÓREJ SĄ ZAWIASY

Funkcja zabezpiecza drzwi przed gwałtownym otwarciem. Uwaga! Regulacja w zakresie do: 75 stopni

Prędkość zamykania (1)

Prędkość domknięcia (2) 

Tłumienie otwierania (3)  
(regulacja powyżej 75  ) 

12

3
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LOB S.A.
ul. Magazynowa 4
64-100 Leszno
tel.  +48 65 525 07 20
fax. +48 65 525 07 50
e-mail: lob@lob.pl

Dział sprzedaży:
tel. +48 65 525 07 48 (57/58/62/87)
e-mail: sprzedaz@lob.pl

Zdjęcia i kolory przedstawione w katalogu mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. 
Zastrzegamy sobie prawo zmian technicznych i kolorystyki. Za pomyłki i błędy w druku nie ponosimy 
odpowiedzialności.
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