
DATABLAD MV1001K
Manuel 100 mm Køl

Robust og driftssikker manuel vertikal skydedør til køl. 

Denne skydedør kører vertikalt i rummet, hvilket både minimerer behovet for 
plads til selve konstruktionen og frigiver lagerplads omkring porten. Porten 
er isoleret med 100 mm højtisolerende og brandhæmmende PIR-skum, 
hvilket minimerer jeres energitab og sikrer effektiv temperatursikkerhed i 
kølerummet. Porten er manuelt betjent og udført i rustfri stål af høj kvalitet, 
og den efterlever de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

Denne port er skræddersyet til virksomheder, som:

✓  Har fokus på fødevaresikkerhed

✓  Arbejder aktivt med energibesparelser og bæredygtig drift

✓  Prioriterer høj kvalitet og lang levetid 

✓  Vil have en port, der ikke kræver vedligehold 
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DATABLAD MV1001K

FORDELE ▪  100 mm højisolerende og brandhæmmende polyisocyanurat-skum sikrer høj temperatursikkerhed. 

▪  Overholder de strengeste krav inden for fødevareindustrien.

▪  Pladsbesparende løsning.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 3000 mm. 

▪  Max højde: 3500 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. 
▪  2 mm anodiseret aluminium. 
▪  Karmen er altid isoleret. 

DØRBLADSMATERIALE ▪  1 mm rustrfri stål AISI 304.
▪  1 mm galvaniseret stål.

▪  1 mm hvid PVC (Food safe).  
 Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

KØRESKINNE OG KØREHJUL ▪  Rustfri stål AISI 304 

NEDFALD ▪  Køreskinnen er monteret med nedfald, som sikrer, at dørbladet slutter tæt mod karm og gulv.

TÆTNINGSLISTER ▪  Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi. 
▪  Monteret i anodiserede lukkede aluminiumsprofiler. 

HÅNDTAG ▪  Forside - bøjlegreb i rustfri stål
▪  Bagside - skålegreb indfældet i dørblad.

KONTRAVÆGT ▪  Komplet kontravægtarrangement afbalanceret i forhold til dørbladets vægt.
      Dette sikrer en let og funktionel dør.
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EKSTRAUDSTYR TIL MV1001K

LÅSE ▪  Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit materiale.

VINDUE   Standardstørrelser: 
▪  150 x 300 mm.
▪  400 x 600 mm
▪  500 x 600 mm

VINDUESRAMME ▪  Anodiseret aluminium 
▪  Rustrfri stål. 

RUDE ▪  Minimum 2-lags termoglas.

NØDLEM ELLER GANGDØR ▪  Nødlem leveres i 600 x 1000 mm. 
▪  Gangdør leveres i 800 x 1800 mm
    Vedrørende besætningen af gangdør eller nødlem kontaktes DAN-doors.

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

AUTOMATIK     Tandremsautomatik (1 x 230 V / 50 Hz) 
▪  Trykpaneler
▪  Træksnore
▪  Radar
▪  Fjernbetjening og modtager


