Brandskjutportar BS60
- Industri och Kylrum
Godkänd till 60 minuter

DAN-doors brandskjutportar 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“.

Brandskjutportar BS60
- Industri och Kylrum
Godkänd till 60 minuter

DAN-doors brandportar är BS60 godkända enligt DS 1052-2. Enligt denna kan DAN-dors branddörr motstå en 60 minuters brand test. Porten levereras som standard med labyrintfalls i rostfritt stål.
DAN-doors brandskjutportar kan beställas som 1- eller 2-flygliga i olika storlekar.

Dörrtjocklek
65 mm.

skiva/mutter är utförd i rostfritt stål –
AISI 304.

Dimensioner
Tillverkas efter kundens önskemål, dock
max. bredd 4800 mm x höjd 3600 mm.

Handtag
Utvändigt, rostfritt DAN-doors handtag,
invändigt, rostfritt skålformat handtag,
för att skjutporten ska vara lätt att öppna/stänga.

Isoleringsmaterial
Icke-organiskt material med goda isoleringsegenskaper.
Dörrblad
Plastisolbelagt, galvaniserat stål eller
rostfritt stål i slipat, cirkelpolerat eller
möstervalsat utförande. Lätt att rengöra
och god hygienstandard.
Karm
1,0 mm profi l i slipat rostfritt stål med
monteringshål och tillhörande täckplugg. Karmen är isolerad med icke-organiskt material.
Löpskenearrangemang
Rostfritt stål – AISI 304.

Bottenstyrning
Bottenstyrskenan och styrklackar är utförd i rostfritt stål – AISI304. Styrklackarna monteras de på golvet.
Fallodslåda
Utförs i rostfritt stål. Fallodet stänger
porten från alla öppna positioner. Vid
större portar bromsar porten av en virvelströmsbroms monterad på löphjulen.
Smältsäkring eller magnethåll
Dörren levereras med smältsäkring för
70° C eller alternativt magnethåll bestående av magnet och ankare.

johnsen.dk

Löphjul
Löphjulen är utförda i rostfritt stål – AISI
304. Löphjulskonsoll samt bult/spänn-

Tätningslist
Brandhämmande gummi med Intumex
uppskummande brandpastalist (expanderar vid värmepåverkan).

Tillval
Kan levereras med kuggremsautomatik,
löphjulsavskärmning i samma materiel
som posten, hänglåsbeslag med eller
utan nödöppning levereras i rostfritt
stål AISI 30, speciell fallodsdämpare,
ABDL-central som består av 2 st rökdetektorer samt 1 st kontrollenhet inkl.
kontrollenhet med strömanslutning.
Nödlucka B 600 mm x H 1000 mm eller
gångdörr B 800 mm x H 1800 mm samt
sparkplåt i H 300 mm eller H 800 mm.
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