Skjutdörr typ IP
Användningsområde:
Sjukhus, läkemedels- och livsmedelsindustri, storkök,
lagerlokaler och övriga utrymmen där höga hygienkrav
ställs.
Dörrblad:
Formpressat dörrblad av glasﬁberarmerad polyester med
kärna av polyuretan eller polystyren. Ytskikt av Gelcoat
med jämn, tät yta.
Färg: ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y).
Dörrtjocklek: 40 mm.
Vattenabsorption: 0.
K-värde: 0,50W/m² ºC.
Värmeledningstal: 0,022 W/m ºC.
Standardbeslagning:
Komplett skjutdörrsbeslag i naturelox. aluminium, inkl. infällda handtag i rostfritt stål typ IP
(in- och utsida).
Justerbar styrklack att skruva i golv.
Extra utrustning:
Låskista ASSA 9787
Tätningslister mot golv och vägg monterat i aluminiumproﬁl
Karm
Hörnomfattning (i dagöppning)
Skyddskåpa över skena
Siktruta bxh 200x400 mm, av härdat isolerglas (glas i liv med dörrbladsyta).
Fönster av härdat isolerglas i SIS-dimension, SS817305 typ 23 eller 24, (glas i liv med dörrbladsyta).
Skjutdörrsautomatik typ Besam EMD.
Dubbelﬂyglig port
Strålskyddsutförande
Annan färg än std ljusgrå (NCS 1502-Y) eller vit (NCS 0502-Y), enligt NCS:s färgguide
Mått:
Enligt kunds önskemål, dock max 3000 x 3000 mm.
Ytterligare teknisk information kan fås på begäran.
Vi förbehåller oss rätten till tekniska förändringar.
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för skjutdörr typ IP.

1.
2.
3.

4.

Kontrollera att väggöppningsmåttet är
rätt och att väggen är av sådant material
att ordentlig skruvmöjlighet finns för
skenans upphängning.

Placera porten i väggöppningen upppallad 10 mm från golv.

5.

Skruva fast löpvagnen upptill och justera
in höjden med exenteraxeln på hjulen.

6.
7.

Mät in skenans placering enl. skiss 1
och fäst upp den med tvingar i våg.
Borra för skruv genom de förborrade
hålen och skruva fast.

Montera fast golvstyrningen i golvet.
Justera in stödhjulet mot skenans insida
= (nedstörtningsskyddet).

OBS! Vid port med tätningslist och väggomfattning gäller skiss 2, och då skall hörnomfattningen monteras
först och därefter mont eras porten enligt punkt 1-7.
Skenlängd = 2 x dörrbladsbredden + 100

Delning ca 400

Avvikande mått för dörrar med tätning.
55

Utrymme för
automatik
Se ritning nr 05 -3-296
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i vår leverans)
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Placering av hängskena
för dörrar utan tätning
F.g

Skiss nr. 1

Interdoor AB, Box 1510, 271 00 Ystad
tel. 0411-13840, fax. 0411-16172

Placering av hängskena
för dörrar med tätning
och hörnomfattning

F.g
Justerbar i sidled + - 4

Skiss nr. 2

