
Anvendelse

Anvendelse

Lufttætte døre fra serien BS til lufttæt lukning af ventilationsanlæg, filterkamre, klimaanlæg og lignende
Stabil udførelse med meget lav lækageluftstrøm, selv ved høje trykdifferenser
Pulverlakeret udførelse med øget korrosionsbestandighed
Maksimalt tryk på åbningssiden er 1000 Pa, op til nominel størrelse 600 × 600 mm 2000 Pa

Særlige egenskaber

U-værdi: 1,02 W/m²K ved 8 W/m²K indendørs (luft i bero) og 25 W/m²K udendørs (luft i bevægelse)
Kan valgfrit leveres med indfatning uden muranker (-21) og flangeboring

Nominelle størrelser

B: 500, 600 mm (mellemstørrelser: 300 – 800 mm, i intervaller på 1 mm)
H: 500, 600 mm (mellemstørrelser: 300 – 800 mm, i intervaller på 1 mm)
Enhver kombination af B × H

BS

DØRE TIL VENTILATIONSANLÆG, FILTERKAMRE OG
KLIMAANLÆG

De stabile, firkantede døre garanterer en meget lav lækage selv ved høje
trykdifferenser

Minimumsbredde på 300 mm, minimumshøjde på 300 mm
Maksimal bredde 800 mm, maksimal højde 800 mm
Maksimal trykbelastning 1000 Pa, i lukkeretning, op til nominel størrelse
600 × 600 mm 2000 Pa
Luftlækage på ca. 0,6 l/s eller 2 m³/h ved 1000 Pa, op til nominel størrelse
600 × 600 mm ca. 1,1 l/s eller 4 m³/h ved 2000 Pa
Dobbeltvægget dørblad af galvaniseret stål og mineraluldsisolering
Indfatning af vinkelprofil
Med dobbeltgrebslukning, som kan betjenes fra begge sider
Tætning af APT-kautsjuk, varmeresistent op til 90 °C
Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser

Valgfrit udstyr og tilbehør

Cylinder-rigellås, indstik-rigellås, skueglas og aftageligt frontgreb
Pulverlakeret til udendørs brug
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Beskrivelse

Varianter

R: anslagsside til højre
L: anslagsside til venstre

Komponenter og egenskaber

Dørblad med omløbende tætning
Dobbeltgrebslukninger
Absorptionsmateriale
Hængsler
Indfatninger

Påbygningsdele

Låse, skueglas, frontgreb

Konstruktionsegenskaber

Dobbeltvægget dørblad bestående af dørkasser (materialetykkelse 1 mm) og åbningsfladevæg (materialetykkelse 1,25 mm)
Afstivninger på højde med dobbeltgrebslukningen
Dobbeltgrebslukning, som kan betjenes fra begge sider
Tætning varmeresistent op til 90 °C
Maksimal trykbelastning på 1000 Pa (i lukkeretning), op til nominel størrelse 600 × 600 mm 2000 Pa; luftlækage på ca. 0,6 l/s eller 2 m³/h ved 1000 Pa, op til
nominel størrelse 600 × 600 mm ca. 1,1 l/s eller 4 m³/h ved 2000 Pa

Materialer og overflader

Dørblad og afstivninger i galvaniseret stål
Absorptionsmateriale mineraluld
Dørindfatninger af galvaniseret stål
Dobbeltgrebslås i aluminium-trykstøbning
Tætning af APT-kautsjuk
P1: Pulverlakeret iht. RAL CLASSIC
PS: pulverlakeret, farve iht. NCS eller DB

Mineraluld

I henhold til DIN 4102, klasse A2, ikke brændbart
RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
Bioopløselig iht. TRGS 905 samt EU-direktiv 97/69/EF
Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst

Vedligeholdelse

Vedligeholdelsesfri, da konstruktion og materialer ikke udsættes for slitage
Forurening bør fjernes, da den kan føre til korrosion og øget luftlækage i lukkede døre

TEKNISKE INFORMATIONER

Funktion, Teknisk data, Specifikationstekst, Ordrekode

Funktionsbeskrivelse

Inspektionsdøre med lavt lækage er adskillelseselementer med lavt lækage til rum eller andre indelukninger.

Når døren lukkes, dvs. når de dobbelte låsehåndtag drejes, er perimeterforseglingen presset helt mod rammen. Som følge heraf er luftlækageniveauet
ekstremt lavt, selv ved høje differenstryk.

Schematic illustration of BS

① Door



② Frame (angle section 50 × 50 × 4 mm)
③ Absorption material
④ Seal
⑤ Double lever locking device

Nominal sizes 300 × 300 – 800 × 800 mm

Maximum pressure on the opening side 1000 Pa, up to nominal size 600 × 600 mm 2000 Pa

Weighted sound reduction index 43 – 46  dB

Weighted sound reduction index

Centre frequency fm [Hz]

125 250 500 1000 2000

RW

dB

26 38 44 46 46

Inspektionsdøre med lav lækage som adskillelseselementer til ventilationsaggregater, filterkamre eller lukninger til maskiner eller elektrisk udstyr.

Komponent, der er klar til montering, og som består af et dørblad med dobbelt håndtagslås, absorptionsmateriale, tætning og hængsler samt en ramme.

Luftlækage på åbningssiden er ca. 0,6 l/s eller 2 m³/h ved 2000 Pa.

Særlige egenskaber

U-værdi: 1,02 W/m²K ved 8 W/m²K indendørs (luft i bero) og 25 W/m²K udendørs (luft i bevægelse)
Kan valgfrit leveres med indfatning uden muranker (-21) og flangeboring

Materialer og overflader

Dørblad og afstivninger i galvaniseret stål
Absorptionsmateriale mineraluld
Dørindfatninger af galvaniseret stål
Dobbeltgrebslås i aluminium-trykstøbning
Tætning af APT-kautsjuk
P1: Pulverlakeret iht. RAL CLASSIC
PS: pulverlakeret, farve iht. NCS eller DB

Mineraluld

I henhold til DIN 4102, klasse A2, ikke brændbart
RAL-kvalitetsmærke RAL-GZ 388
Bioopløselig iht. TRGS 905 samt EU-direktiv 97/69/EF
Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst

Teknisk data

Nominelle størrelser: 300 × 300 – 800 × 800 mm
Maksimalt tryk på åbningssiden er 1000 Pa, op til nominel størrelse 600 × 600 mm 2000 Pa
Vægtet lydreduktionsindeks: 43 - 46 dB

Denne specifikationstekst beskriver produktets generelle egenskaber. Tekster til varianter kan genereres med vores designprogram; Easy Product Finder.







Dimensioner og vægt, Produktdetaljer

Installationsdetaljer

Order example: BS–L/500×650/Z03

Variant Left hinge

Nominal size 500 × 650 mm

Attachments With inspection window

Surface Standard construction

 Type

BS       Low-leakage inspection access door

 Construction

R       Right side
L       Left side

 Nominal size [mm]

       B × H

 

 Attachments

       No entry: none
Z01 – Z03 
Z05 

 Surface

       No entry: standard construction
P1       Powder-coated,       RAL CLASSIC colour
PS       Powder-coated, DB colour
       Gloss level
       RAL 9010 50 %
       RAL 9006 30 %
       All other RAL colours 70 %

BS, weights

H
B [mm]

400 500 600 800

mm kg

400 12 15 18 24

500 13 16 19 25

600 13 17 20 26

800 14 18 21 27

BS

Illustration shows right hinge

Installation og idriftsættelse
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Installation og idriftsættelse

Rammen skal være præcist tilpasset, før den mørtles
Når døren er lukket, skal perimeterforseglingen være i fuld kontakt med rammen

Antal fastgørelsesfaner i hver side

Sizes n

mm Qty

300 – 499 1

500 – 800 2

Wall installation

① Frame
② Opening side
③ Fixing tab
Illustration shows right hinge

Installation into an enclosure

① Frame
② Enclosure, e. g. filter chamber
③ Opening side
Illustration shows right hinge
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