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Velkommen hos record, din internationale partner til 
automatiske dørsystemer.

Hos record forenes al viden om bygning af automa-
tiske dørsystemer hos en udbyder: Lige fra udvikling 
og produktion af både mekaniske og elektroniske 
komponenter, installation af dørsystemer til repara-
tions- og vedligeholdelsesarbejde. Datterselskaber i 
14 lande og mere end 200 distributionsforhandlere 
tager sig af vores kunder i hele verden og installerer 
hvert år ca. 75 000 nye døranlæg og styresystemer 
i meget forskellig udførelse.

record programmet tilbyder et stort udvalg af auto-
matiske døre og periferiapparater til mange former 
for anvendelser. Kerneprodukter er automatiske 
skydedøre i lineær og radial udførelse, styresy-
stemer til sidehængte døre, foldedøre, karruseldøre, 
indbrudshæmmende døre, sikkerhedsdøre til brug i 
flugt- og redningsveje samt til brandmodstandsprøv-
ning. Disse suppleres af specialprodukter som f.eks. 
døre til hygiejnisk krævende anvendelser, lufttætte 
døre, hurtigporte og envejs-gennemgangssystemer.

Vores datterselskab KOS Spezialtüren GmbH fra 
Tyskland er siden 2001 kendt på markedet for 
dets dørkonstruk-
tioner, som det 
selv udvikler og 
producerer. KOS 
er specialiseret 
i hermetisk 
tætsluttende skydedøre til brug under rene rum som 
f.eks. operationssale eller nogle produktionsanlæg. 
Med integreringen af KOS Spezialtüren GmbH 
i record-Group er vi nu i stand til at kunne levere 
automatiske dørsystemer fuldstændigt fra vores 
egen produktion for at leve op til de behov, der 
hersker på sygehuse, i lægepraksisser og på 
andre institutioner, hvor der stilles hygiejniske krav. 
Herved profiterer du som kunde dels af en ny kal-
kulationsbasis og dels er planlægning, installation 
og vedligeholdelse altid en totalløsning, der følger 
med byggeprojektet.

Lad dig inspirere! Din record-partner glæder sig til 
at høre fra dig.

Automatiske dørsystemer – det er record!

Hermetisk tæt, automatisk skydedør record CLEAN K1-A

Administration
Lyddæmpningsdør record 
CLEAN K1-A -dB

OPHOLDSRUM
Styresystem til sidehængt 
dør INVERSE

INDGANG RESTAURANT
Karruseldør

GENNEMGANG RESTAURANT / 
SERVERINGSOMRÅDE
Foldedør (2 eller 4-fløjet)

LÆSSERAMPE
Hurtigløbeport

INDGANG TIL APOTEK
Indbrudshæmmende 
skydedør (RC 2)

KONTOR IT
Styresystem til sidehængt dør 
DFA 127 FULL POWER 

KORRIDOR
Styresystem til sidehængt dør 
DFA 127 FIRE (enkelt eller dobbelt)

ADGANG TIL SYGEAFDE-
LINGEN
Lineær skydedør

BEHANDLINGSRUM
Teleskopskydedør
(en side eller begge sider)

Udførelse som flugtvej
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ADGANG TIL DET KIRUR-
GISKE OMRÅDE
Brandsikringsdør K1-A 
T30 RS

BLOMSTERFORRETNING
Prismeskydedør
(2 eller 4-fløjet)

HOVEDINDGANG
Radial skydedør

KIRURGI
Flugtdørssystem "Breakout"

AKUT MODTAGELSE/
SKADESTUE
Skydedør med sikringsglas 
og flerpunktslåsning

MEDIKAMENTLAGER
Envejs-adgangssystem 
record FlipFlow

VASKERI
Skydedør med total 
åbningssystem (TOS)

KIRURGI / OP
Hermetisk tæt skydedør
record CLEAN K1-A

RØNTGENRUM
Strålebeskyttelsesdør 
record CLEAN K1-A PB

MEDIKAMENTLAGER
Sikkerhedssluse
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record CLEAN – modulopbyggede dørsystemer til brug i rene rum
record CLEAN betegner en modelserie, der 
består af automatiske døre, der bruges i 
områder, hvor der stilles klart definerede krav 
mht. hermetisk afslutning.

Specialdøre til brug i rene rum
Dette er hyppigt tilfældet i medicinske områder, 
hvor vores døre er med til at sikre, at omgivelser 
er sterile takket være den hermetiske lukning 
og den nemme rengøring. De tætsluttende 
skydedøre tilbydes som udførelse med en eller 
to sider.

Med record datterfirmaet KOS Spezialtüren 
GmbH fra Tyskland er vi nu i stand til at tilbyde 
et omfattende udvalg af selvproducerede 
døre, der dækker et bredt behovsområde. 
Grundlaget for record CLEAN-serien er dørene 
K1 som ensidet dør og K2 som dobbeltsidede 
skydedøre. Disse døre kan kombineres mht. 
materialevalg af dørpladekerne og overflade 
samt mht. formgivning af karm og paksystem på 
mange forskellige måder, hvilket giver et stort 
anvendelsesfelt.

Valgbare egenskaber
 Æ Hermetisk tætsluttende

 Æ Hygiejnevenlig overflade

 Æ Lydisolerende dørpladekerne

 Æ Strålebeskyttelsesindlæg i forskellige 
blyækvivalentværdier

 Æ Vandresistente materialer til anvendelser i 
fugtige rum

 Æ Røg- og brandsikringsfunktion

På basis af grundmønstret er det muligt at rea-
lisere mange udførelser til specialanvendelser. 
Beskyttelse mod elektron-, røntgen- og gamma-
stråler tilbydes af døre, hvor hele dørkernen, 
den indvendige side af rammeprofilerne samt 
karmen er indlagt med bly. Disse strålebeskyttel-
sesdøre leveres med blyækvivalentværdier, der 
kan vælges i trin på 0,5 mm, som skydedør på 
en eller begge sider.

Med modificerede pakninger og en varme-
absorberende dørkerne realiseres certificeret 
røgmodstandsprøvning på basis af record 
CLEAN K1. En brandhæmmende dørpla-
dekerne og ekstra, opskummende pakninger, 
der beklædes med PVC, så de lever op til de 
hygiejniske krav, forvandler denne variant til 
en brandsikringsdør iht. EI30 med kombineret 
røgbeskyttelse.
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record CLEAN – modulopbyggede dørsystemer til brug i rene rum
Standardmæssigt er vores dørplader forsynet 
med højtrykpreslaminat (HPL). Dette robuste ma-
teriale, der er nemt at holde, fås i mange farver 
og dekorative mønstre og tilbyder dermed alle 
muligheder for at integrere dørene harmonisk 
i et samlet koncept eller for at tilbyde et flot 
og kontrastfyldt design. Som option tilbydes 
ædelstålbelægning, galvaniseret stålplade, 
glasindsatser i forskellige dimensioner og endda 
modeller, der er helt i glas.

Funktion
De hermetisk tætsluttende døre ruller foroven i 
en løbeskinne, mens dørpladen på undersiden 
føres gennem tre flade knaster, der er fastgjort 
i gulvet. Knasterne kan drejes for at reducere 
friktionen og minimere lyden. Kort før døren er i 
lukket position, sænkes døren et par millimeter i 
løbeskinnen både nedad og i retning hen mod 
væggen, hvorved pakningerne rundt omkring 
døren presses hen mod pakfladerne, herefter er 
døren lukket hermetisk. Den nederste pakning 
kan indstilles, hvilket giver mulighed for at 
udligne evt. niveaufejl.

Optioner
Udover diverse overflader og tilpassede dørpla-
dekerner kan dørene tilpasses med sigtvinduer 
i forskellige størrelser og udstyr samt laserbe-
skyttelse og med integrerede persienner, så de 
lever op til de enkelte krav. Også mekaniske 
eller elektriske låse kan leveres samt forskellige 
udførelser af løftearmgreb.

Varianter
Ønskes der ingen hermetisk adskillelse, kan dø-
rene også leveres med let modificeret dørplade. 
Synlige ændringer ses på den nederste pladefø-
ring og ved dørens bevægelsesstrækning, idet 
den hermetiske lukket-position bortfalder. Ellers 
ser den næsten ud som K1 / K2-serien, hvorved 
et homogent design kan realiseres.

På basis af den ikke tætsluttende grundmodel 
K1-na integrerer vi en indløbskarm i dørens 
lukkesystem. Også denne model – der mar-
kedsføres under navnet K3 – kan leveres med 
diverse optioner og beskyttelsesegenskaber.

Programmet suppleres desuden af elegante, 
pladsbesparende teleskopskydedøre samt en- 
eller dobbeltsidede sidehængte døre, der kan 
bruges, hvis der ikke er nok plads til at anbringe 
skydedøre ved siden af gennemgangen.
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Tekniske data

Grunddata K1-A (en side) / K2-A (begge sider)

Åbningsvidde (A) op til 3 000 mm (bredere kan bestilles)

Gennemgangshøjde (G) op til 3 000 mm (højere kan bestilles)

Samlet højde G + 305 mm (stålversion 330 mm)

Beklædningsmål automatiseret

D x H uden låsemekanisme 120 mm x 252 mm

Maksimale dørfløjvægte

record 1 x 220 kg / 2 x 110 kg (større vægt ved forespørgsel)

Generelle, tekniske særpræg

Dørplade

Tykkelse 40 mm, afvigende ved specialudførelser

Omfatningsprofil Eloxeret aluminiumsprofil, forstærket efter behov

Overflade HPL-laminat eller -massivt materiale, ædelstål, lakeret eller galvaniseret 
stålplade, blyindlæg i forskellige tykkelser

Kerne Rør- eller fuldspændeplade, polystyrol-hårdtskum, ESG

Tætning Omløbende gummipakning, integreret i dørplade

Profilsæt

Beskaffenhed HPL- eller ståloverflade med aluminium-hjørnebeskyttelsesprofiler, 
ædelstål

Motorisering og motor/drev

Motoreffekt op til 500 W

Gear Snekkegear

Styresystem Tandrem

Funktionssikkerhed

Hastighed kan vælges fra 0,03 – 0,5 m / s

Standardoverensstemmelse med EN 16 005, EN 18 650, EI 30: EN 13 63-1, EN 16 34-1, EI1 30, EI1 60

Miljøbetingelser

Grunddata

Temperaturområde −15° til +50° C

Fugtighedsområde 85 % rel. fugtighed, ikke kondenserende
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record automatiske dørsystemer – vedligeholdelse og kontrol
Siden 1953 har vi markedsført vores automa-
tiske dørsystemer. Det hele startede med indu-
strianvendelser som f.eks. døråbnere i vaskerier, 
senere kom så automatiske dørstyresystemer til 
indbydende indgangssystemer med forskellige 
funktionsprincipper. Denne udvikling blev i 
starten drevet af kun et formål, nemlig at spare 
tid; senere kom så det repræsentative aspekt, 
og i dag er vores dørsystemer stildannende del 
af arkitekturen, aktivt element i sikkerhedskon-
ceptet eller anvendes som energibesparende 
komponent for at reducere varme- og klimatise-
ringsarbejdet.

Som led i denne udvikling blev vores kon-
struktioner altid mere og mere raffinerede, 
funktionerne mere og mere omfangsrige og 
betjeningen mere og mere komfortabel. Samti-
digt steg også de lovbestemte krav for at øge 
sikkerheden under driften.

Den passende servicepakke til dine 
behov
I dag findes der alene på vores hjemmemarked 
i Schweiz mere end 8 000 automatiske record 
dørsystemer, der er mere end 20 år gamle, og 
som stadigvæk værdsættes af vores kunder i 
den daglige brug. Dette er muligt, fordi der ikke 
kun fokuseres på, at konstruktion, fremstilling 
og montering er af højeste kvalitet, men også 
at vores record-egne serviceteknikere sikrer en 
bæredygtig, kompetent vedligeholdelse.

For at din automatiske dør fungerer korrekt 
i årtier, og for at sikkerhedsforskrifterne kan 
overholdes, er det nødvendigt at sørge for 
en periodisk vedligeholdelse. Nyd godt af 
de variable ydelser, som tilbydes i record 
vedligeholdelseskontrakterne, med hvilke du kan 
sænke dine egne drifts- og vedligeholdelsesom-
kostninger i stort omfang.

Den nærmeste record-partner
Temaet vedligeholdelse og kontrol har en 
særlig betydning hos os. Vores produkter er 
kvalitetsprodukter med ekstrem lang levetid, 
Det medføre at det i løbet af levetiden vil være 
hensigtsmæssigt at opgradere til tidssvarende 
sikkerhedsstandard. Vores servicekontakter 
holder deres anlæg opdateret med den nyeste 
software og er væsentlige for overholdelse af 
krav til flugtveje og personsikkerhed.

Vores rådgivere finder sammen med dig den 
servicepakke, der bedst passer til dine behov.

Din record-partner glæder sig til at høre fra dig!
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 Î Danmark
recordBMT – Høvedstensvej 33 – DK - 2650 Hvidovre

tlf.: 3678 2300 – e-mail: salg@recordbmt.dk – www.recordbmt.dk

 Î record global export
agtatec ag – Allmendstrasse 24 – 8320 Fehraltorf – Switzerland

tel.: + 41 44 954 91 91 – e-mail: export@record.global – www.record.global

 Î Hovedsæde
agtatec ag – Allmendstrasse 24 – CH - 8320 Fehraltorf

tlf.: + 41 44 954 91 91 – e-mail: info@record.group – www.record.group
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