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TEKNISK BESKRIVNING:

Dörrtyp:

Dörrblad:

Plåt

-

MV0601K - MV1001K / AV0601K - AV1001K
MV1001F - MV1501F / AV1001F – AV1501F

-

0,8 mm rostfritt 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, 100 mm och 150 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 -

Löpskenearrangemang:

-

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

Löpskena är utförd i saltvattenbeständig
anodiserad aluminium.
Löphjul är utförd i nylon. Löphjulskonsoll samt
bult/spännskiva/mutter är utförd i rostfritt stål.
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Tätningslister:

-

Utförd i livsmedelgodkänd TPE gummi och
monterad i saltvattenbeständig anodiserad,
stängda aluminiumprofiler.

Handtag:

-

Utvändigt:

Bygelhandtag av rostfritt stål.

Invändigt:

Infällt skålat handtag av
rostfritt stål.

Motvikt:

-

Komplett motviktssystem som är utbalanserat i
förhållande till dörrbladets vikt.

-

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
3-dubbel värmekabel 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:

Lås:

-

Speciellt hänglåsbeslag till vertikala skjutfortar.

Fönster:

-

Standardstorlek är 150 x 300 mm. Fönster har 3glas termofönster och ram av aluminium eller
rostfritt stål.
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El-automatik:

-

Levereras som kuggstångsautomatik.
Automatiken är påmonterad dörrkarmen vid
leverans och all intern kabeldragning är klar för
anslutning till 3 x 380 V / 50 Hz i en CEstickkontakt (anslutning av annan spänning är
möjlig). Styrspänning är 24 V.
Med andra ord är en el-automatisk skjutport
tillverkad lika komplett och färdig som en manuell
skjutport.
Snäckväxelmotorn är monterad i en speciell
konsoll av rostfritt stål och utrustad med en 24 V
magnetglidkoppling.

Säkerhet:

-

Dörrbladets underkant är försedd med
pneumatisk klämlist enligt de anvisningar som
föreligger. Då den påverkas stannar och
reverserar dörren till öppet läge.
Mot pristillägg, kan fotocell erhållas i
karmsidostycke som extra säkerhet.
Standardhöjd över golv är 300 mm.

Manöverutrustning:

-

Som standard medföljer:
2 st tryckknappslådor (öppna-stopp-stäng)
Som extrautrustning kan levereras:
- Dragsnörekontakter inkl. 8 meter nylonlina med
handtag.
- Radiostyrning.
- Induktiv styrning.
- Fotoceller.
- Radar.

