HÆNGSLEDE DØRE

KØL/FROST

TEKNISK BESKRIVELSE:
Dørtype:

-

MH0601 - MH0602
MH1001 – MH1002
MH1501 – MH1502

Dørblad:

-

0,8 mm rustfrit stål - AISI 304.
Kan leveres i følgende overflader:
• slebet korn 220
• mønstervalset
eller

-

0,8 mm galv. stål – plastisolbelagt.
Kan leveres i følgende overflader:
• hvid
• rød
• blå
(Andre kvaliteter og farver kan leveres.)

Tykkelse:

-

60 mm, 100 mm og 150 mm.

Isolering:

-

Højtisolerende, CFC-fri skum.

2-fløjede:

-

Leveres med paskvil (espangnolette på stående
dør).

-

1,5 mm eller 2 mm rustfri stål (slebet korn 220).

Karm:

eller
2 mm saltvandsbestandig anodiseret aluminium.
(Ved frost max -25°, aldrig til indfrysning.)
Isolering:

-

Karm er altid isoleret med mineraluld.

Tætningslister:

-

Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi.

Hængsler:

-

Leveres med hængsler i rustfri stål – AISI 304 –
med ”non-friction” bøsning.
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Håndtag:
60 mm dør

100 mm –
150 mm dør

-

Greb i D-design i rustfrit stål med bronzeleje.
Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt
for cylinder. Valgmulighed for gennemgående
langskilt eller langskilt forberedt for cylinder i
rustfrit stål.

-

DAN-doors Type 2000® håndtag i rustfrit stål.
Håndtaget er aflåseligt og med nødåbning.

-

DAN-doors Type 2 greb i rustfrit stål.
Håndtaget er aflåseligt.

-

DAN-doors Type 2000® håndtag i rustfrit stål.
Håndtaget er aflåseligt og med nødåbning.

-

DAN-doors Type 2 greb i rustfrit stål.
Håndtaget er aflåseligt.

Min./Max. størrelse:

1-fl. B x H: 800 x 2000 mm/1400 x 2500 mm
2 fl. B x H: 1400 x 2000 mm/2800 x 2500 mm

Ved større eller mindre døre kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s.

VED FROSTRUMSDØRE:
Varmearrangement:

-

Leveres med varmekabel i karm og bundskinne.
Denne bundskinne, som er udført i
saltvandsbestandigt, anodiseret aluminium,
nedstøbes i gulvet.
Døren kan alternativt leveres uden bundskinne.
Der er da ekstra varme i bund af dørblad.
Varmekablerne er for tilslutning til 230 V/50 Hz
(kan leveres til anden spænding).

Effektforbrug pr. meter varmekabel ca. 30 W.
Bemærk

-

Det anbefales altid at have varme i det støbte
gulv omkring døren.
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EKSTRAUDSTYR:
Vandnæse:-

Anbefales til udvendige døre.

Sparkeplader:

-

Dørbredde x højde 300 mm (standard)
eller
Dørbredde x højde 800 mm (max.).

Vindue:

-

Standardstørrelse:
• 150 x 300 mm
• 400 x 600 mm
• 500 x 600 mm
(Monteres kun i kølerumsdøre.)

Ramme:

-

Leveres i rustfrit stål – AISI 304.
eller
Saltvandsbestandigt anodiseret aluminium.

Rude:

-

Minimum 2-lags termoglas.

60 mm dør

-

Leveres i kraftig udførelse tilpasset den enkelte
dør.

Dørpumpe:

Kan leveres med rustfri kappe og arm.
Indfrysning:

-

Frostdøre kan leveres som indfrysningsmodel.

Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors a-s.
Retten til tekniske forbedringer forbeholdes.
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