Anslagsdörrar Brand BS60
– Industri och Kylrum
Godkänd till 60 minuter

DAN-doors branddörrar kombinerar
den omisskännliga känslan av kvalitet,
noggrann bearbetning och gediget
hantverksmässigt tillverkning med en
elegant och tidlös design och uppfyller
därmed livsmedelsindustrins höga
krav.
Våra portar uppfyller kraven i “Foodstuffs Hygiene Directive 93/43/EEC“.

Anslagsdörrar Brand BS60
– Industri och Kylrum
Godkänd till 60 minuter

DAN-doors anslagsdörr för brand är godkänd i enlighet med DS 1052-1. Enligt denna kan DAN-doors
branddörr motstå en 60 minuters brand test. För kylrum är dörren som standard utrustad med tätningslister för kyla samt en uppskumningslist som förreglar dörren vid händelse av brand. För industri finns
dörren utan tätningar. DAN-doors anslagsdörr brand kan levereras med olika ytmaterial och finns både
som enkeldörr och pardörr.

Dörrtjocklek
60 mm och 62 mm.
Dimensioner
Tillverkas efter kundens önskemål, dock
med max B 1100 mm x H 2200 mm för
enkeldörr och max B 2200 mm x 2200
mm för pardörr.

anpassat för brandkrav och godkända för
användning inom livsmedelsindustrin.
Tätningslisten kan bytas enkelt utan
användning av verktyg.
Gångjärn
Rostfritt stål med bronsbussning.

Isoleringsmaterial
Icke organiskt material med god isoleringsegenskaper.

Handtag
Trycke och beslag inkl. långskylt i rost
fritt stål. Låskista med rostfri stolpe
levereras förberedd för cylinder.

Dörrblad
Plastisolbelagt, galvaniserat eller rost-
fritt stål. I slipat, cirkelpolerat eller
mönstervalsat utförande. Lätt att ren
göra och god hygienstandard.

Dörrstängare
Dörrstängare i kraftigt utförande an
passade för varje enskild dörr. Två
dörrstängare och synkronbeslag på
pardörrar.

Karm
1,0 mm (60 mm dörrtjocklek) och 1,5
mm (62 mm dörrtjocklek) i rostfritt stål
med monteringshål och tillhörande
plugg. Karmen är isolerad med icke
organiskt material.

Brandskyddslist
Expanderande brandpastalist - 62 mm.

Tätningslister
I kylrum, tillverkade av silikongummi,

Extra utrustning
Tröskel i rostfritt stål, droppnäsa till
ytterdörr, låscylinder samt sparkplåt i
H 300 mm eller H 800 mm.

Pardörrar
Levereras med rostfri spanjolett på
stående dörrblad. levereras med synkronbeslag för stängning av stående
dörrblad först samt extra dörrstängare
på stående dörrblad.
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