Hermetisk skjutdörr SDH-P50 Hermetic
Den hermetiska skjutdörren SDH-P50 finns i manuellt eller automatiskt utförande.
Den finns som enkeldörr i hermetisk klass 6, och som dubbeldörr i hermetisk
klass 4, enligt EN 12426.
Dörrbladet består av 4mm HPL-laminat, alternativt borstat rostfritt stål.
Skjutdörren har en stöttålig dörrbladskant av aluminium, samt en kärna av
PIR-skum. Dörrbladet är försett med tätningslist och bottenstyrning.
Foderdelen består av pulverlackerad aluminium eller rostfritt stål och är fritt från
synliga skruvar. Fodret kan beställas i valfri RAL-kulör. Det finns även möjlighet
att klä in hela väggöppningen för ett snyggt slutresultat.
Tack vare att dörrbladet faller ner mot golvet och samtidigt tycks in mot karmen i
stängt läge, säkerställer detta en god tätning runt om hela dörrbladet.
En hermetisk dörr ska inte bara vara tät nog utan också vara lätt att hålla ren. I
sjukhusmiljöer och laboratoriemiljöer är det därför av nödvändigt att
konstruktionen har minimalt med smutssamlande ytor. Dörren ska dessutom tåla
att tvättas obegränsat.
SDH-P50 dörren levereras normalt sett med automatik men erbjuds även i
manuellt utförande. Den elektroniska automatiken är förprogrammerad och har
de funktioner som krävs både vad det gäller säkerhet och funktionalitet.
Automatiken är försedd med dubbla direktdrivna motorer för en tyst och
vibrationsfri gång.
De hermetiska dörrarna kan även förses med slussfunktion, elektrisk låsning,
IR-detektorer, fotoceller samt ingång från fastighetens brandlarm.
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Teknisk data
Karm/Foder
■

Pulverlackerad aluminium alternativt rostfritt stål. Kan beställas i
valfri RAL kulör.

■

Kan beställas foderbildande för väggens båda sidor,
väggtjocklek 70 - 500 mm.

■

Saknar helt synliga skruvar och täckplugg.

■

Dagöppning enkeldörr max bredd 1800mm. (min 1100mm)

■

Dagöppning dubbeldörr max bredd 2660mm. (min 1400mm)

■

Dagöppning höjd max 2400mm.

Dörrblad
■

Dörrbladstjocklek 50 mm.

■

Ytskikt av 4mm HPL laminat alternativt rostfri stålplåt.

■

Kantprofil i strängpressad anodiserad aluminium.

■

Kärna av PIR skum.

■

Tätningslist mot foder och mot golv.

■

Levereras med rostfritt draghandtag på utsida samt dragskål på
insidan.

■

Standardkulörer Fundermax code 0085 Vit, 0703 ljusblå, 0236
ljusgrön och 0627 beige.

Beslagning
■

Dörren levereras komplett med skensystem inklusive täckkåpa.

■

Dörren kan levereras i manuellt utförande.

Tillval
■

Se under fliken tillval.
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