




Alkalmazás

Alkalmazás

Az ST-típusú alacsony szivárgású acélajtók elválasztó elemként használhatóak üzemi helyiségekhez, tárolóhelyiségekhez, légkezelő egységekhez vagy
gépészeti elektronikus berendezések szekrényeihez.
Robosztus felépítés nagyon alacsony szivárgással, még nagy nyomáskülönbség esetén is
Porszórt szerkezet, jobban ellenáll a korróziónak
A nyitási oldalon a maximális nyomás 1000 Pa (2000 Pa megerősített szerkezet esetén)

Különleges ismérvek

További hangszigetelő béléssel ellátott változatok (X szerkezetű változatok), jó hangelnyelést biztosítanak
U-érték: 1,02 W/(m²K) 8 W/(m²K)-nál beltérben (nincs légmozgás) és 25 W/(m²K) kültéren (van légmozgás)
Opcionális ajtókeret, rögzítőfülek nélkül (-21), de peremfuratokkal

Leírás

ST

EGY- ÉS KÉTSZÁRNYÚ CSUKLÓPÁNTOS AJTÓK, ÜZEMI
HELYISÉGEKHEZ, TÁROLÓHELYISÉGEKHEZ,
LÉGKEZELŐ EGYSÉGEKHEZ VAGY GÉPÉSZETI
ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK SZEKRÉNYEIHEZ.

Négyszög alakú egy- vagy kétszárnyú ajtók, melyek robosztusak és minimális
szivárgást engednek nagy nyomáskülönbség esetén is.

Maximális szélesség 1100 mm, maximális magasság 2115 mm
Maximális nyomásterhelés 1000 Pa, a zárás irányába, megerősített
szerkezettel max. 2000 Pa
Légszivárgási érték kb. 0,6 l/mp vagy 2 m³/óra 1000 Pa nyomásnál
(ajtószárnyanként)
Megerősített ajtószárny nagyobb nyomásterheléshez
Kétrétegű ajtószárny horganyzott acéllemezből, ásványgyapot béléssel
Az ajtókeret profilokból vagy U-csatorna elemekből készül
Két kettős karú zárszerkezet, melyek mindkét oldalról működtethetőek
APT gumitömítés, hőálló, legfeljebb 90 °C-ig
Elérhető standard méretekben és számos köztes méretben

Opcionális tartozékok és kiegészítők

Hangszigetelő bélés
Hengerzár, bevésőzár, nyomáscsökkentő szelep, megfigyelőablak és
eltávolítható külső zárókarok tetszőleges kombinációjával
Porszórt kivitelben kültéri beépítéshez
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Változatok

ST: Alacsony szivárgású acélajtó
ST-V: Alacsony szivárgású acélajtó megerősített szárnnyal
ST-X: Alacsony szivárgású acélajtó hangszigetelő béléssel
ST-X-V: Alacsony szivárgású acélajtó hangszigetelő béléssel, és megerősítő elemekkel
ST-D: Kétszárnyú alacsony szivárgású acélajtó
ST-D-V: Alacsony szivárgású kétszárnyú acélajtó megerősített szárnyakkal
ST-D-X: Alacsony szivárgású kétszárnyú acélajtó hangszigetelő béléssel
ST-D-X-V: Alacsony szivárgású kétszárnyú acélajtó hangszigetelő béléssel, és megerősítő elemekkel
R: Jobboldali csuklópánt
L: Baloldali csuklópánt

Tartozékok

11: Profilos keret, hegesztett rögzítőfülekkel
13: U-csatornás keret 115 × 40 × 4 mm
15: U-csatornás keret 240 × 40 × 4 mm, hegesztett rögzítőfülekkel
21: Profilos keret, rögzítőfülek nélkül
Zárak, megfigyelőablak, nyomáscsökkentő szelep, első zárókar: a minél széleskörűbb alkalmazhatóságért

Anyagok és felületek

Az ajtószárny és merevítők horganyzott acélból készültek
A hangelnyelő anyag ásványgyapot
Horganyzott acél ajtókeret
A kétkaros zárak alumínium présöntvényből készültek
APT gumitömítés
Hangelnyelő Bitumen K 57 lemezek
P1: Porszórt, RAL CLASSIC szín
PS: Porszórt, NCS vagy DB szín

Ásványgyapot

A DIN 4102 alapján, A2 tűzvédelmi osztály, nem gyúlékony
RAL minőségjelzés: RAL-GZ 388
Biológiailag lebomló, ezért higiénikusnak minősül a német TRGS 905 (veszélyes anyagok műszaki szabályozása) és a 97/69/EK EU irányelv alapján
Nem segíti elő a gombák és a baktériumok szaporodását

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK
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