
Brandskydedøre BS60
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Godkendt til 60 minutter

DAN-doors brandskydedøre kombine-
rer det umiskendelige præg af kvalitet, 
præcis forarbejdning og gedigen hånd-
værksmæssig udførsel med et elegant 
og tidløst design og lever dermed  op til 
levnedsmiddelindustriens høje krav.

Vores døre opfylder kravene i ”Food-
stuffs Hygiene Directive 93/43/EEC”.
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Dør tykkelse 
65 mm.

Dimensioner
Udføres efter kundeønske, dog max.
B 4800 x H 3600 mm.

Isoleringsmateriale
Uorganisk materiale med god isole-
ringsevne.

Dørblad
Plastisolbelagt, galvaniseret stål eller 
rustfri stål i slebet, cirkelpoleret eller
mønstervalset udførsel. Rengøringsven-
lig og høj hygiejnestandard – Foodsafe.

Karm 
1,0 mm rustfri med montagehuller og 
tilhørende afdækningspropper.
Karmen er isoleret med uorganisk 
materiale.

Køreskinnearrangement
Rustfri stål – AISI 304.

Kørehjul
Kørehjulet er udført i rustfri stål – AISI 
304. Kørehjulskonsol, pindbolt, spænd-

skive samt møtrik er udført i rustfri stål 
– AISI 304.

Håndtag
Rustfri DAN-doors greb udvendigt samt 
rustfri skålegreb indvendigt, hvilket gør
skydedøren let at betjene.

Bundstyr 
Bundstyreskinne og styrerulle er udført i 
rustfrit stål – AISI 304. Bundstyrbeslag
er udført i AISI 304 til påskruning direkte 
på gulv.

Faldlodskasse 
Udført i rustfri stål. Faldlod kan lukke 
dørblad fra enhver åben position.
Dørblad bremses af en hvirvelstøms-
bremse på kørehjul ved større porte.

Smelteled eller magnethold
Der leveres smelteled for 70°C eller 
som alternativ magnethold bestående af 
magnet og ankerplade.

Ekstra udstyr
Kan leveres med tandremsautomatik, 
køreskinneafskærmning i samme mate-
riale som dørblad, hængelåsbeslag med 

eller uden nødåbning udført i rustfrit 
stål AISI 30, speciel faldlodsdæmper, 
ABDL-central bestående af 2 stk. røg-
detektorer samt 1 stk. kontrolenhed inkl. 
strømforsyning, nødlem B 600 x H 1000 
mm eller gangdør B 800 x H 1800 mm 
samt sparkeplader i 300 eller 800 mm 
højde.

DAN-doors skydedøre er godkendte i henhold til DS 1052-2. Døren er som standard udstyret med laby-
rint false i R/S stål. DAN-doors døre er testet med henvisning til rapport nr. F6933 og F7008 iflg. denne 
rapport kan DAN-doors branddøre modstå 60 minutters brandtest iht. BS 476 Part 22.1987 (DS 1052.2). 
DAN-doors brandskydedøre kan leveres efter mål i forskellige overflader i 1- og 2-fløjede udgaver.
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