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Isoleret svingdør til kølerum med meget trafik. 

DAN-doors’ isolerede svingdøre har mange anvendelsesmuligheder og er ideel til at optimere arbejdsprocesser og 
effektivitet i områder med meget trafik. Dørene er udstyret med 40 mm isolering og  levnedsmiddelgodkendte 
tætninger, som gør den skræddersyet til områder med høje hygiejnekrav, som for eksempel supermarkeder, 
slagterier, mejerier og logistikbygninger.

Med vores isolerede svingdøre får I frihed til at vælge den konfiguration, der passer til jeres behov. Dørene fås blandt 
andet med forskellige overflader og med forskellige tilkøbsmuligheder, som eksempelvis vindue, lås, sparkeplader  
og forskellige former for automatisk betjening. 

40 mm 1-fløjet isoleret svingdør
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FORDELE ▪  Isoleret med højisolerende og brandhæmmende polyisocyanuratskum. 

▪  Udviklet til områder med høje hygiejnekrav. 

▪  Ideel til områder meget trafik.

▪  Robust konstruktion med meget lang levetid.

▪  Vedligeholdelsesfri.

▪  Levnedsmiddelgodkendt tætning i bagkanten af dørbladet.

▪  Smørefri hængsler.

▪  Bred vifte af karmvarianter.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 1200 mm. 

▪  Max højde: 2400 mm.

KARM ▪  1 mm rustfri stål.

DØRBLAD ▪  40 mm PIR isolering.
▪  1 mm rustfri stål AISI 304.
▪  1 mm galvaniseret stål.
▪  1 mm hvid PVC (food safe).
▪  Kontakt os, hvis I ønsker andre overflader.

KLEMSIKRING ▪  Udført i levnedsmiddelgodkendt gummi, der monteres direkte i for- og bagkant af dørblad.

HÆNGSLER ▪  Fremstillet i saltvandsbestandigt anodiseret aluminium og rustfri stål. 
▪  Kan leveres med fasthold i åben position. 
▪  Hængslerne er smørefrie. 
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EKSTRAUDSTYR TIL MI0401I

VINDUE ▪  150 x 300 mm.
▪  400 x 600 mm
▪  500 x 600 mm
▪  Vinduesramme i rustfri stål eller anodiseret aluminium
▪  2-lags thermoglas

LÅS ▪   Kan leveres med låsekasse (forberedt for cylinderlås) som monteres i overkant af dørblad.

GREB ▪   Skubbeplader i rustfri stål eller bøjlegreb.

SPARKEPLADER ▪   Dørbredde x 300 mm (højde)
▪   Dørbredde x 800 mm (højde) 

STØDBØJLER ▪   Kan leveres med stødbøjler fremstillet i sort polyethylen – højde 300 mm

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.


