
         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN  2 / 3 / 4
- Za vrata do 1.100 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva z premikanjem zapirala
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 56 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za lažja vrata (pisarne, učilnice, sanitarije
  sobe itd.)

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-14 EN
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

2/3/4

214
41
56

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.100 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-14    Vratno zapiralo s standardno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 2 / 3 / 5
- Za vrata do 1.250 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva s premikanjme zapirala 
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 56 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za srednje težka vrata objektov z velikim
  pretokom ljudi (izobraževalne ustanove, podjetja,
  tovarne, zdravstveni objekti, večstanovanjski objekti
  itd.)

- ECOunity: ECO Newton zapirala pokrivajo vse 
  dimenzije vrat
- ECOclic: Pokrov zapirala iz nerjavečega jekla pokrije
  aluminijsto telo s pomočjo jeklenih vzmeti in skrije vse
  nastavljive elemente, ter tako zaščiti zapiralo pred
  nepooblaščenim dostopom
- ECOvalve: Enostavne, natančne in trajne nastavitve
  vseh parametrov z ključem
- ECOcover2: Pokrov iz nerjavečega jekla za
  ECO Newton zapirala.

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-20
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

2/3/5

243
41
56

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.250 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-20    Vratno zapiralo s standardno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Po  EN 1154

Back-check
(konstanten)

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 2-6
- Za vrata do 1.400 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva z ključem
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 56 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za glavne vhode objektov z velikim 
  pretokom ljudi (izobraževalne ustanove, podjetja, 
  tovarne, zdravstveni objekti, večstanovanjski objekti
  itd.)

- ECOunity: ECO Newton zapirala pokrivajo vse 
  dimenzije vrat
- ECOclic: Pokrov zapirala iz nerjavečega jekla pokrije
  aluminijsto telo s pomočjo jeklenih vzmeti in skrije vse
  nastavljive elemente, ter tako zaščiti zapiralo pred
  nepooblaščenim dostopom
- ECOvalve: Enostavne, natančne in trajne nastavitve
  vseh parametrov z ključem
- ECOgreen: Pametna sestava in previdno načrtovana
  uporaba materialov ustvarja naravi prijazno rešitev
- ECOmount*: Opcijska montažna plošča po EN 1154
- ECOcover2: Pokrov iz nerjavečega jekla za
  ECO Newton zapirala.

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-50
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

2-6

243
41
56

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.400 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-50    Vratno zapiralo s standardno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Po  EN 1154

Back-check
(konstanten)

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 1/ 2 - Za vrata do 800 mm
  širine
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 56 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za lažja vrata (pisarne, učilnice, sanitarije
  sobe itd.)

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-15
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

1/2

209
38
56

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 800 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-15    Vratno zapiralo z drsno roko GS B

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Drsna roka GS B



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 1-4
- Za vrata do 1.100 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva s premikanjem zapirala 
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 56 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za zasilne izhode in prehode namenjene 
  ljudem z gibalnimi ovirami (izobraževalne ustanove,  
  varstveno delovni centri, zdravstveni objekti,
  večstanovanjski objekti, domovi starejših itd.)

- ECOunity: ECO Newton zapirala pokrivajo vse 
  dimenzije vrat
- ECOclic: Pokrov zapirala iz nerjavečega jekla pokrije
  aluminijsto telo s pomočjo jeklenih vzmeti in skrije vse
  nastavljive elemente, ter tako zaščiti zapiralo pred
  nepooblaščenim dostopom
- ECOvalve: Enostavne, natančne in trajne nastavitve
  vseh parametrov z ključem
- ECOgreen: Pametna sestava in previdno načrtovana
  uporaba materialov ustvarja naravi prijazno rešitev
- ECOmount*: Opcijska montažna plošča po EN 1154
- ECOcover2: Pokrov iz nerjavečega jekla za
  ECO Newton zapirala.

* Opcijsko

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-41
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

1-4

243
41
56

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.100 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-41    Vratno zapiralo s drsno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Po  EN 1154

Back-check
(konstanten)

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih

Lahko odpiranje
(primerno za osebe z gibalnimi omejitvami)



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 2-5
- Za vrata do 1.250 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva s s klučem
- Hitrost zapiranja in zaklepanja ter back-check ročno
  nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 62 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 180°
- Primerno za zasilne izhode in prehode namenjene 
  ljudem z gibalnimi ovirami (izobraževalne ustanove,  
  varstveno delovni centri, zdravstveni objekti,
  večstanovanjski objekti, domovi starejših itd.)

- ECOunity: ECO Newton zapirala pokrivajo vse 
  dimenzije vrat
- ECOclic: Pokrov zapirala iz nerjavečega jekla pokrije
  aluminijsto telo s pomočjo jeklenih vzmeti in skrije vse
  nastavljive elemente, ter tako zaščiti zapiralo pred
  nepooblaščenim dostopom
- ECOvalve: Enostavne, natančne in trajne nastavitve
  vseh parametrov z ključem
- ECOgreen: Pametna sestava in previdno načrtovana
  uporaba materialov ustvarja naravi prijazno rešitev
- ECOmount*: Opcijska montažna plošča po EN 1154
- ECOcover2: Pokrov iz nerjavečega jekla za
  ECO Newton zapirala.

* Opcijsko

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-61
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

2-5

287
49
62

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.250 mm

Moč po EN

(nastavljivo s strani)

(nastavljivo s strani)

    ECO Newton TS-61    Vratno zapiralo s drsno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Po  EN 1154

Back-check
(konstanten)

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih

Lahko odpiranje
(primerno za osebe z gibalnimi omejitvami)



         Specifikacije artikla

Moč zapiranja

    Možnosti izvedbe v različnih barvah

Srebrna RAL 9006 Bela RAL 9016 Črna RAL 9005

- Moč zapiranja po EN 2-5
- Za vrata do 1.250 mm širine
- Moč zapiranja nastavljiva s ključem
- Hitrost in zakasnjenost zapiranja in zaklepanja ter
  back-check ročno nastavljivi s strani
- Enaka izvedba za DIN-L / D
- Montažna višina le 62 mm
- Max. kot odpiranja vrat: 175°
- Zaradi doseganja najvišjih standardov lahkega
  odpiranja (PMR, ERP. DIN 18040, DIN SPEC 1104) 
  proizvajalec produkt priporoča predvsem za
  varstveno-izobraževalne ustanove, domove ostarelih,
  zdravstvene ustanove ter vse objekte prilagojene za
  ljudi z gibalnimi ovirami.

- ECOunity: ECO Newton zapirala pokrivajo vse 
  dimenzije vrat
- ECOclic: Pokrov zapirala iz nerjavečega jekla pokrije
  aluminijsto telo s pomočjo jeklenih vzmeti in skrije vse
  nastavljive elemente, ter tako zaščiti zapiralo pred
  nepooblaščenim dostopom
- ECOvalve: Enostavne, natančne in trajne nastavitve
  vseh parametrov z ključem
- ECOgreen: Pametna sestava in previdno načrtovana
  uporaba materialov ustvarja naravi prijazno rešitev
- ECOmount*: Opcijska montažna plošča po EN 1154
- ECOcover2: Pokrov iz nerjavečega jekla za
  ECO Newton zapirala.

* Opcijsko

HWA-RANG d.o.o.  tel.: +386 (0) 3 752 0300
Cesta na Roglo 11J  mail.: info@hwarang.si
3214 Zreče   web.: https://www.hwarang.si

NewtonTS-62
EC

O

Širina vrat

Dimenzije

Montažna plošča

Montaža na vratno krilo ali okvir

DIN-L / D

Hitrost zapiranja

Hitrost zaklepanja

Lesena vrata Jeklena vrata Profilna vrata

Da

Opcijsko

Ne

2-5

267
49
62

Dolžina v mm
Globina v mm
Višina v mm

≥ 1.250 mm

Moč po EN

(nastavljivo)

(nastavljivo)

    ECO Newton TS-62    Vratno zapiralo s drsno roko

LASTNOSTI IZDELKA

Rjava RAL 8014

Po  EN 1154

Back-check
(nastavljivo)

Certificirano po EN

Primerno za dimna in požarna vrata

Certificirano po EU-normativih

Zakasnjeno zapiranje
(nastavljivo)


