
DATABLAD MH0601B 60 MIN
Hængslet 60 mm 1-fløjet BS60 branddør (tung industri)

En højkvalitets branddør til indendørs brug, godkendt til 60 minutters brand. 

DAN-doors hængslede branddøre til tung industri er godkendt i henhold til DS 1052.2. 
Det betyder, at dørene er godkendt i henhold til dansk standard og modstandsdygtige 
over for brand i 60 minutter.

Dørenes stærke konstruktion sikrer, at de kan bruges i særligt udfordrende miljøer, 
som for eksempel mejeri og slagteri, og fordi dørene er isoleret med brandbatts og 
fireboard, bidrager de til et lavere energiforbrug. 
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DATABLAD MH0601B

FORDELE ▪  Isoleret med 45 mm brandbatts og 15 mm fireboard (gipsplader). 

▪  Minimerer energitabet.

▪  Brandtætningslister monteret på både karm og dørblad.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

▪  Certificeret efter DS-1052.2

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 1100 mm. 

▪  Max højde: 2200 mm.

KARM ▪  1 mm rustfri stål (AISI 304, slebet korn 220). 
▪  Karmtype 12 og 13 tilbydes i mønstervalset.

DØRBLAD ▪  Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard (food safe).
▪  1 mm rustfri stål AISI 304.
▪  1 mm galvaniseret stål.

▪  1 mm hvid PVC (Food safe). 

▪  Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

DØRPUMPE ▪  Tilpasset den enkelte dør.
▪  Kraftig udførsel.
▪  Standard dørpumpe: Geze 4000.
▪  Kan leveres med rustfri kappe og arm.

HÆNGSLER ▪  Rustfri stål med bronzebøsninger.

CERTIFICERING ▪  Døren må kun bruges til persongennemgang.

HÅNDTAG OG LÅSEKASSER ▪  Greb samt langskilt i rustfrit stål med bronzeleje. 
▪  Låsekasse med rustfri stolpe leveres forberedt for cylinder. 
▪  Leveres standard med langskilt eller langskilt for låsecylinder.
▪  M-U 1216 låsekasse m. greb/langskilte (u. aflåsning)(1498). 
▪  M-U 1222 låsekasse m. greb/langskilte (smæklås) (560).

▪  Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.
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EKSTRAUDSTYR TIL MH0601B

VANDNÆSE ▪  Anbefales til udvendige døre. 

BRANDVINDUE 
MED RS RAMME

  Standardstørrelser: 
▪  150 x 300 mm.
▪  400 x 600 mm.
▪  500 x 600 mm.
▪  Ved vindue frafalder certificeringen

DØRTRIN  ▪  Rustfri stål.

SPARKEPLADER     Materiale - rustfri stål AISI 304.
▪  Dørbredde x 300 mm (standard).
▪  Dørbredde x 800 mm (standard).


