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Polycarbonatsvingdør med mange anvendelsesmuligheder. 

Med en polycarbonatsvingdør fra DAN-doors får I optimale arbejdsbetingelser, smidig work flow og høj effektivitet 
i områder med meget trafik. Dørene kan leveres med forskellige karmvarianter og slidplader i forskellige RAL-farver, 
så I får den løsning, der passer til netop jeres behov. 

Polycabonatsvingdørene reducerer træk og støv og produceres med levnedsmiddelgodkendte tætninger, hvilket 
gør dem ideelle som rumadskiller i blandt andet produktionslokaler, levnedsmiddelindustrien, supermarkeder og 
lagerlokaler. Dørene er vedligeholdelsesfrie og fås i modellerne D eller B. 

B-Modellen har et knæk i toppen, hvilket giver et stærkere dørblad.

Automatisk 1-fløjet PC-svingdør
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FORDELE ▪  Reducerer træk, støv og støj. 

▪  Levnedsmiddelgodkendte tætningslister.

▪  Bred vifte af karmløsninger.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Kræver ingen (eller minimal) vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 1500 mm. 

▪  Max højde: 3000 mm.

KARM ▪  1 mm rustfri stål eller PVC-belagt stål

DØRBLAD ▪  Transparent slagfast 5 mm polycarbonat.
▪  Gummiforstærkning i toppen af dørbladet.
▪  3 mm forstærkning af saltvandsbestandig anodiseret aluminiumsprofil monteret i bagkant af dørbladet.

SLIDPLADER ▪  1,5 mm polycarbonat.

▪  Standardfarver (kontakt os, hvis I ønsker andre farver): 

▪  Standardhøjde: 1200 mm, men kan tilpasses kundens ønske.

HÆNGSLER ▪  Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfrit stål. 
▪  Dørene kan leveres med fasthold i åben stilling 90 grader. 
▪  Hængslerne er smørefrie.

AUTOMATIK ▪  Kan leveres med automatik for svingning begge veje.
▪  Automatikken er en færdig enhed til direkte montering og tilslutning til 3 x 380V / 50 HZ.
▪  Gearmotor: 3-faset motor forsynet med en 24V magnetkobling (en motor for hvert dørblad).
▪  Dørene åbnes af motor og lukker automatisk ved hjælp af hængslerne.
▪  Døren kan altid benyttes som en manuel dør, da motoren kun er indkoblet under automatisk åbning. 
▪   Trykpaneler
▪  Træksnore
▪  Radar
▪  Fotocelleanlæg.

Blå  
RAL 5010

Gul
RAL 1003

Grå
RAL 7037

Sort
RAL 9004
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EKSTRAUDSTYR TIL AL0051D

HÆNGSLER ▪  Kan leveres med 360 grader svingled (for åbning omkring hjørner). 

KLEMSIKRING  ▪  Kan leveres med levnedsmiddelgodkendte tætningslister på bagkant af dørblad.

STØDBØJLER ▪  Fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm.


