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TEKNISK BESKRIVNING:

Dörrtyp:

Dörrblad:

Plåt

-

MH0601K - MH0602K / MH1001K - MH1002K
MH1001F - MH1002F / MH1501F - MH1502F

-

0,8 mm rostfrit stål - AISI 304. Kan levereras i
följande ytmaterial:
slipad (korn 220), mönstervalsad eller
cirkelpolerad
eller

-

0,8 mm galv. stål – plastisolbelagd. Kan
levereras i följande färger:
vit, röd, blå, gul m.fl.

Karm:

Tjocklek

-

60 mm och 100 mm

Isolering

-

Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.

Plåt

-

Kan levereras i följande ytmaterial:
saltvattenbeständig anodiserad aluminium eller
rostfritt stål (slipad - korn 220, mönstervalsad
eller cirkelpolerad) eller
plastisolbelagd: (vit, röd, blå, gul m.fl.)

Isolering

-

Utrustad med -

Högisolerande Polyuretancellplast, HCFC-fri, PUR.
Rostfria förstärkningsplåtar med montagehål till
bultar. Montagehål i karm täcks med plastplugg.

Tätningslister:

-

Utförd i livsmedelgodkänd TPE gummi.

Gångjärn:

-

Tillverkade i saltvattenbeständig anodiserad
aluminium med Ø 12 mm axeltapp i rostfritt stål
och ”non-frik” bussning. Kan ochså levereras i
rostfritt stål.
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Handtag:

-

1)

FERMOD 920 utan lås
FERMOD 921 med standardlås

2)

Rostfritt cupétrycke med ASSA 1498
låskista (ej möjlig att låsa).

Kan ochså levereras med kraftigt rostfritt DANdoors handtag.
2-flygliga dörrar:

-

Regeldörren levereras med Ø 10 mm rostfritt
espanjolett med ett kraftigt runt trycke.

-

Levereras med värmekabel i både karm/tröskel
och dörrblad. Tröskel (då den ingår), som är
tillverkad i saltvattenbeständig anodiserad
aluminium nedgjutes i golv, som inte har inlagd
värme. Som alternativ då inte tröskel ingår läggs
forstärkt värme i underkant dörrblad.

VID FRYSUTFÖRANDE:
Värme:

På dörrbladet är värmekablar och tätningslister
monterade i samma aluminiumprofil och samlas i
eldosa på bakkant av dörrbladet samt på karm.
Värmekablar är för anslutning till 220 V/50 Hz
(kan levereras för annan spänning). Effekt är ca
28 W/meter.

/////////////////////////////////

EXTRAUTRUSTNING:

Dörrstängare:

-

Levereras i ett utförande som är anpassad för
varje enskild dörr.

ANSLAGSDÖRRAR

KYL/FRYS
3/3

Lås:

-

Cupé-handtag:
ASSA låskista 565 (förberedd för låscylinder)

-

DAN-doors handtag:
ASSA låskista 8588 (förberedd för låscylinder)

Fönster:

-

Standardstorlek är 150 x 300 mm. Fönster har 2glas termofönster och ram av aluminium eller
rostfritt stål.

Avskärmning:

-

Rekommenderas till utvändigt monterade dörrar.

El-automatik:

-

Kan levereras med automatik.
Automatik till frysrumsdörrar kan inte
rekommenderas.

