




Anvendelse

Anvendelse

Lufttætte ståldøre fra serien ST til lufttæt lukning af ventilationsanlæg, maskin- og lagerrum, filterkamre, klimaanlæg og lignende
Stabil udførelse med meget lav lækageluftstrøm, selv ved høje trykdifferenser
Pulverlakeret udførelse med øget korrosionsbestandighed
Tilladt tryk på åbningssiden 1000 Pa (forstærket udførelse 2000 Pa)

Særlige egenskaber

Ved varianterne med en supplerende akustisk lydisolering (X-udførelser) opnås tilmed en god lyddæmpning
U-værdi: 1,02 W/m²K ved 8 W/m²K til indendørs brug (luft i bero) og 25 W/m²K til udendørs brug (luft i bevægelse)
Kan valgfrit leveres med indfatning uden muranker (-21) og flangeboring

Beskrivelse

Varianter

ST

ENKELT- OG DOBBELTDØRE TIL VENTILATIONSANLÆG,
MASKIN- OG LAGERRUM, FILTERKAMRE OG
KLIMAANLÆG

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

Maksimal bredde 1100 mm, maksimal højde 2115 mm
Maks. trykbelastning virkende i lukkeretningen 1000 Pa, forstærket
udførelse 2000 Pa
Lækageluftmængde 0,6 l/s eller 2 m³/h ved 1000 Pa, pr. dørblad
Dørblad i forstærket udførelse til en højere trykbelastning
Dobbeltvægget dørblad af galvaniseret stål og mineraluldsisolering
Indfatning af vinkelprofil eller U-profil
Med to dobbeltgrebslukninger, som kan betjenes fra begge sider
Tætning af APT-kautsjuk, varmeresistent op til 90 °C
Udover standardstørrelserne leveres mellemstørrelser

Valgfrit udstyr og tilbehør

Lyddæmpende isolering
Cylinder-rigellås, indstik-rigellås, trykudligningsventil, skueglas og
aftageligt frontgreb; påbygningsdele kan kombineres efter behov
Pulverlakeret til udendørs brug
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ST: lufttæt ståldør
ST-V: Lufttæt ståldør, dørblad i forstærket udførelse
ST-X: lufttæt ståldør med lyddæmpning
ST-X-V: Lufttæt ståldør med lyddæmpning, dørblad i forstærket udførelse
ST-D: dobbeltfløjet lufttæt ståldør
ST-D-V: Dobbeltfløjet lufttæt ståldør, dørblade i forstærket udførelse
ST-D-X: Dobbeltfløjet lufttæt ståldør med lyddæmpning
ST-D-X-V: Dobbeltfløjet lufttæt ståldør med lyddæmpning, dørblade i forstærket udførelse
R: anslagsside til højre
L: anslagsside til venstre

Påbygningsdele

11: vinkelprofil-indfatning med påsvejsede murankre
13: U-profil-indfatning 115 × 40 × 4 mm
15: U-profil-indfatning 240 × 40 × 4 mm med påsvejsede murankre
21: Vinkelprofil-indfatning uden muranker
Låse, skueglas, trykudligningsventil, frontgreb

Materialer og overflader

Dørblad og afstivninger i galvaniseret stål
Absorptionsmateriale mineraluld
Dørindfatninger af galvaniseret stål
Dobbeltgrebslås i aluminium-trykstøbning
Tætning af APT-kautsjuk
Lyddæmpende plader af Bitumen K57
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
Hygiejnisk sikker, pga. høj bioopløselighed, i henhold til TRGS 905 og EU-direktiv 97/69/EF
Modstandsdygtig overfor svampe- og bakterievækst
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