Datablad – AV1001F
Automatisk 100 mm vertikal frysrumsdörr

Teknisk data - Översikt
Std. Max. Bredd och höjd

3000 mm x 3500 mm

Automatik

1 x 230 V / 50 Hz

Karm

1,5 mm eller 2 mm rostfritt stål

Isolering

Högisolerande polyuretanskum

Löpskena

Rostfritt stål

Dörrtjocklek

100 mm

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

Komponent

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 anodiserad aluminium

•

Karm är isolerad

Löpskena och Löphjul

•

Löpskena och löphjul i rostfritt stål – AISI 304

Nedfall

•

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

Dörrblad

Karm

och golv.
•

Tillverkade i livsmedelsgodkännt gummi

•

Monterade i anodiserade stängda aluminiumprofiler.

•

Framsida – Kraftigt rostfri DAN-doors kanthandtag

•

Baksida – Momentgrepp i rostfritt stål både till manuell och automatisk

Motvikt

•

Komplett motviktskonstruktion som är utbalanserad i förhållande till dörrbladets vikt.

Automatik

Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz)

Tätningslister

Handtag

Värme

•

Tryckpaneler

•

Dragsnöresbrytare

•

Radar

•

Sändare och mottagare

•

Levereras med värmekabel i både karm/tröskel och dörrblad. Tröskel är tillverkad som
anodiserad aluminium, nedgjutes i golv som inte har inlagd värme.
Som alternativ då inte tröskel ingår läggs 3-dubbel värmekabel i underkant dörrblad.
På dörrbladet är värmekabel och tätningslister monterade i samma aluminiumprofil
och samlas på bakkant av dörrbladet som på karm.
Värmekablar är ansluten till 230 V/50 Hz och kan levereras för annan spänning. Effekt
är ca 30 W/meter.

Rekommendation: Värme i golv.

Tillval
Lås

Hänglåsbeslag med eller utan nödöppning utförs i rostfritt material

Fönster

Standardstorlek

Fönsterram

•

150 x 300 mm

•

400 x 600 mm

•

500 x 600 mm

•

Anodiserat aluminium

•

Rostfritt stål

Glas

Minimum 2-glas termoglas

Nödlucka eller gångdörr

•

Nödlucka levereras i storlek 600 x 1000 mm

•

Gångdörr levereras i storlek 800 x 1800 mm

Sparkplåt

Material – Rostfritt stål AISI 304
•

Dörrbredd x 300 mm (standard)

•

Dörrbredd x 800 mm (standard)

