Datablad – AS1001K
Automatisk 100 mm 1-fløjet kølerumsdør

Teknisk data - Overblik
Standard max. bredde og
højde

3200 mm x 3600 mm

Automatik

1 x 230 V / 50 Hz

Karm

1,5 mm Rustfrit stål

Isolering

PIR

Køreskinne

Anodiseret aluminium eller rustfrit stål (AISI 304)

Dørblads tykkelse

100 mm

OBS! Ved mål der overstiger std. Max bredde og højde, kontakt venligst DAN-doors!

Komponent
Dørblads materiale

Materiale/beskrivelse
•

1.0 mm Rustfrit stål AISI304

•

1.0 mm Hvid PVC (Food safe)
Ønskes andre overflader kontaktes DAN-doors

Karm

Kørehjul

Nedfald

•

1,5 mm rustfri stål (AISI 304)

•

Karm er altid isoleret

•

Kørehjul i POM eller rustfri stål (64 mm eller 80 mm)

•

Kørehjulskonsol, pindbolt, spændskive samt møtrik i rustfrit stål

•

Køreskinne er monteret med nedfald, som sikrer at dørblad slutter tæt mod karm og
gulv.

Tætningslister

Håndtag

Bundstyr

Automatik

•

Udført i levnedsmiddel- godkendt gummi

•

Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler

•

Forside – Kraftigt rustfri DAN-doors kanthåndtag

•

Bagside – Rustfrit momentgreb både ved manuel og automatisk

•

Bundstyrsskinne og beslag leveres i anodiseret aluminium

•

Bundstyrsbeslag er påmonteret specielt slidstærkt plast

Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)
•

Trykpaneler

Ekstraudstyr
Låse

Cylinderlås med nødåbning udført i sort PEHD plast og rustfrit stål. Varmelegemer i låse til
frost. (Kan aflåses fra for- eller bagside.)
Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i sort PEHD plast. (Kan aflåses fra foreller bagside.)

Ekstraudstyr til
automatik

•

Truckkontakter med træksnore

•

Fjernbetjening og modtager

•

Radar

•

Gulvdetektor
Ønskes anden betjening kontaktes DAN-doors

Vindue

Vinduesramme

Standardstørrelser:
•

150 x 300 mm

•

400 x 600 mm

•

500 x 600 mm

•

Anodiseret aluminium

•

Rustfrit stål

Rude

Minimum 2-lags termoglas

Køreskinneafskærmning

•

Kan leveres i dørbladets materialer

Nødlem eller gangdør

•

Nødlem leveres i størrelse 600 x 1000 mm

•

Gangdør leveres i størrelse 800 x 1800 mm
Vedr. besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors

Sparkeplader

Materiale – Rustfri stål AISI 304
•

Dørbredde x 300 mm (standard)

•

Dørbredde x 800 mm (Standard

