
DATABLAD MH1002F
Hængslet 100 mm 2-fløjet frostrumsdør

Med MH1002F får I en frostrumsdør af høj kvalitet med mange anvendelsesmuligheder. 

Det er en hængslet dør udført i ekstremt slidstærke materialer og kendetegnet ved at repræsentere 
en robusthed og driftssikkerhed ud over det sædvanlige. Døren er af høj kvalitet og har en meget 
lang levetid, selv under ekstremt krævende forhold. Frostdøren er isoleret med CFC-skum og har 
tætninger fremstillet af levnedsmiddelgodkendt gummi, og den kan tilpasses, så den efterlever 
de krav, der stilles i forbindelse med anvendelse i krævende miljøer, som for eksempel fødevare 
og renrum. 

Denne dør er skræddersyet til virksomheder, som:

✓  Vil have en robust dør med meget høj sikkerhed

✓  Prioriterer høj kvalitet og lang levetid 

✓  Vil have en driftssikker og vedligeholdelsesfri dør
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DATABLAD MH1002F

FORDELE ▪  Isoleret med 100 mm højisolerende og brandhæmmende ployisocyanurat skum. 

▪  Levnedsmiddelgodkendte tætninger på både karm og dørblad.

▪  Karmen er isoleret med mineraluld for optimal isolering.

▪  Varmekabler i både karm og dørblad.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 2800 mm. 

▪  Max højde: 2500 mm.

▪  Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles.
  Kontakt os for at undersøge mulighederne.

KARM ▪  1,5 mm eller 2 mm rustfri stål AISI 304. 
▪  2 mm anodiseret aluminium.
▪  Karmen er altid isoleret. 

DØRBLAD ▪  Rengøringsvenlig / høj hygiejnestandard.
▪  1 mm rustfri stål AISI 304.
▪  1 mm galvaniseret stål.

▪  1 mm hvid PVC (Food safe). 

▪  Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

HÆNGSLER ▪  Højde- og sidejusterbare hængsler i rustfri stål med friktionsfrie bøsninger.

TÆTNINGSLISTER ▪  Udført i TPE-gummikvalitet eller silicone, der er godkendt til levnedsmiddelbrug. 
▪  Tætningslister monteres direkte i karmen og kan udskiftes uden brug af værktøj.

PASKVIL ▪  2-fløjede døre leveres med paskvil (espagnolette)

HÅNDTAG OG LÅSEKASSER ▪  Fermod 920 uden aflåsning eller 921 med aflåsning 
▪  D-greb med langskilt i rustfrit stål
▪  DD-greb – 1- punktsgreb, 2-punktsgreb eller 3-punktsgreb 
▪  Bøjlegreb og trykplade
▪  Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

VARMEARRANGEMENT ▪  Leveres med varmekabel i karm, dørblad og bundskinne.
▪  Bundskinnen er udført i saltvandsbestandig, anodiseret aluminium, som nedstøbes i gulvet.
▪  Døren kan alternativt leveres uden bundskinne, men med ekstra varmekabler i dørbladet.
▪  Varmekablerne for tilslutning er 230V / 50 Hz. 
▪  Energiforbrug pr. meter varmekabel er cirka 30 W.
▪  OBS: Det anbefales altid at have varme i det nedstøbte gulv omkring døren. 
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EKSTRAUDSTYR TIL MH1002F

VANDNÆSE ▪  Anbefales til udvendige døre. 

DØRPUMPE ▪  Dørpumpe Geze 4000 med arm.
▪  Geze 5000 med glideskinne.
▪  Automatik -Geze Powerturn med sikkerhedslister for-og bagside.

▪  Kontakt os, hvis I ønsker en anden løsning.

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


