Datablad - MS0601K
Manuell 60 mm 1-bladig kylrumsdörr

Teknisk data - Översikt
Std. Max. bred

3200 mm

Std. Max. höjd

3600 mm

Karm

1,5 mm rostfritt stål eller 2 mm aluminium

Isolering

PIR

Löpskena

Anodiserad aluminium eller rostfritt stål

Dörrtjocklek

60 mm

OBS! Storlek som överstiger standard. Max bredd och höjd, kontakta DAN-doors!

Komponent
Dörrblad

Karm

Löpskena och löphjul

Nedfall

Material/beskrivning
•

1.0 mm rostfritt stål AISI304

•

1.0 mm galvaniserat stål

•

1.0 mm vit PVC (Food safe)

•

1,5 mm rostfritt stål

•

2 mm anodiseret aluminium

•

Karm är isolerad

•

Löphjul i POM eller rostfritt stål (64 mm eller 80 mm)

•

Hjulkonsol, pindbolt, spännskiva och mutter i rostfritt stål

•

Löpskena är monteras med nedfall som säkerställer att dörrbladet sluter tät mot karm
och golv.

Tätningslister

Handtag

Bottenstyrning

•

Tillverkad i livsmedelsgodkänt gummi

•

Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.

•

Utsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag

•

Insida – Momentgrepp i rostfritt stål.

•

Bottenskenan och beslag levereras i anodiserad aluminium

•

Bottenbeslag är kompletterade med speciellt slitstark plast.

Tillval
Lås

Cylinderlås med nödöppning i svart PEHD plast och rostfritt stål. Värmeelement till lås i
frysutförande. (Kan låsas från ut- och insidan)
Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning i svart PEHD plast. (kan låsas från ut- och insidan)

Fönster

Fönsterram

Standard storlek:
•

150 x 300 mm

•

400 x 600 mm

•

500 x 600 mm

•

Anodiserat aluminium

•

Rostfrit stål

Glas

Minimum 2-glas termoglas

Automatik

Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)
•

Tryckpanel

•

Dragsströmbrytare

•

Radar

•

Sändare och mottagare

Löpskeneavskärmning

•

Kan fås i samma material som dörren.

Nöddörr eller gångdörr

•

Nöddörr leveras i storlek 600 x 1000 mm

•

Gångdörr leveras i storlek 800 x 1800 mm

Sparkplåt

Material – rostfritt stål AISI 304
•

Dörrbredd x 300 mm (standard)

•

Dörrbredd x 800 mm (standard)

