
DATABLAD MS0651B
Manuel 65 mm 1-fløjet brandskydeport (BS60)

DAN-doors’ 1-fløjet BS60 brandskydedør er godkendt til 60 minutter i henhold til DS 1052-2. 

Døren er som standard udstyret med labyrintfalse i R/S stål og testet med henvisning til 
rapport nr. F6933 og F7008, som erklærer branddøren modstandsdygtig i 60 minutters brand 
i henhold til BS476 Part 22. 1987 (DS 1052.2). Brandskydeporte, som primært anvendes til 
persongennemgang er endnu ikke omfattet den europæiske standard og må dermed stadig 
gerne leveres i henhold til den nationale standard DS 1052.2.
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DATABLAD MS0651B

FORDELE ▪  Lever op til de strengeste krav indenfor fødevareindustrien.

▪  Isolering med 50 mm brandbatts samt 15 mm gipsplader sikrer lavt energiforbrug.

▪  Sikrer optimal logistik på arbejdspladsen.

▪  Certificeret efter DS-1052.2.

▪  Kræver minimal vedligeholdelse.

DIMENSIONER ▪  Max. bredde: 4800 mm. 

▪  Max højde: 3600 mm.

KARM ▪  1,5 mm rustfri stål. 
▪  Karmen er isoleret med brandbatts (uorganisk materiale). 

DØRBLAD ▪  Dørtykkelse: 65 mm
▪  1 mm rustfri stål AISI304 (slebet, cirkelpoleret eller mønstervalset)
▪  1 mm galvaniseret stål.
▪  1 mm hvid PVC (food safe).
▪  Isolering: 50 mm brandbatts + 15 mm Fireboard (gipsplader).

KØRESKINNE ▪  Rustfri stål AISI 304

KØREHJUL ▪  Rustfri stål AISI 304 (64 mm eller 80 mm).

MAGNETHOLD ▪  Magnethold bestående af magnet og ankerplade.

FALDLODSKASSE ELLER 
WIRETROMLE

▪  Udført i rustfrit stål. 
▪  Døren kan lukkes fra enhver åben position. 
▪  Dørbladet kan ved større døre bremses af en hvirvelstrømsbremse monteret på kørehjul.

HÅNDTAG ▪  Forside - kraftigt rustfrit DAN-doors bøjlegreb.
▪  Bagside - rustfrit skålegreb.

BUNDSTYR ▪  Bundstyrsskinne og styreruller er udført i rustfri stål AISI304.
▪  Bundstyrsbeslag er udført i rustfri stål AISI304 til påskruning direkte i gulvet.
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EKSTRAUDSTYR TIL MS0651B

LÅSE ▪  Hængelåsbeslag med eller uden nødåbning udført i rustfrit stål – AISI 304 (Kan aflåses fra for- eller bagside.) 

ABDL-CENTRAL TYPE SS400 ▪  Bestående af 2 stk. røgdetektorer, og 1 stk. kontrolenhed inkl. strømforsyning.

SPECIEL FALDLODSDÆMPER ▪  Der kan leveres faldlodsdæmper for hele døråbningen.

KØRESKINNEAFSKÆRMNING ▪  Kan leveres i dørbladets materialer.

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)
▪  Træksnore
▪  Fjernbetjening og modtager
▪  Radar
▪  Trykpaneler
▪  Kontakt os, hvis I ønsker en anden betjening.


