Taitto-ovi
ASSA ABLOY FD2050FCW

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Oikea taitto-ovi autopesuhalleihin
Vakaa ASSA ABLOY FD2050FCW on suunniteltu erityisesti
autopesuhallien ja vastaavien kohteiden vaativaan ja
kosteaan ympäristöön.
Ovi on valmistettu eloksoiduista alumiiniputkiprofiileista,
joissa on erityinen ruosteenestokäsittely. Ovessa on
alumiinitäyte tai lasi-ikkunat. Ruosteenestokäsittelyn ja
korkean päivänvalon läpäisykyvyn ansiosta tämä ovi on
ihanteellinen ratkaisu autopesuhalleihin, joissa on oltava
mahdollisimman paljon valoa.
Ovi asennetaan ulkoseinän ulkopuolelle, mikä mahdollistaa
autopesuhallin mahdollisimman tehokkaan tilankäytön ja
estää vesipisaroiden tippumisen puhtaan auton pinnoille.
Laajasta valikoimasta löydät aina rakennuksen julkisivuun
sopivan vaihtoehdon.

Luotettava
ASSA ABLOYin taitto-ovet on kehitetty ISO 9001
-laatujärjestelmän ja ISO 14001 -ympäristöjärjestelmän
mukaisesti.

Tekniset tiedot

Alhaiset ylläpitokustannukset
ASSA ABLOY taitto-ovissa on vain vähän liikkuvia osia,
toisin sanoen vähemmän kuluvia osia, mikä merkitsee
pienempää huoltotarvetta. Sähkökäyttöisten ovien
pehmeä liikkeellelähtö ja pysähtyminen ovat myös
ominaisuuksia, jotka pidentävät oven käyttöikää ja
vähentävät huoltotarvetta.
Korkea turvallisuus
Ovet ovat näkyvissä koko ajan avautuessaan, mikä
vähentää tarpeettomien törmäysten riskiä. Käyntioven voi
sijoittaa mihin tahansa pääoven osaan. Käyntiovi voidaan
varustaa hätäpoistumistieksi. Käsikäyttöisten ovien
mukana toimitetaan vakiovarusteena kiinteä salpalukko ja
sisäkahva. Sylinterilukot ovat saatavana lisävarusteena.
Työympäristö ja ergonomia
Oven turvallisuusominaisuudet, yhdessä hyvän
eristyksen kanssa, varmistavat turvallisen ja miellyttävän
työympäristön. Käsikäyttöisiä ovia on helppo käyttää,
pienimpienkin yksityiskohtien ergonomisen
muotoilun ansiosta.
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Vakiokoko enintään (W x H)1

5020 x 5000 mm

Rungon paksuus

50 mm

Täyte

lasi/paneelit

Värit

eloksoitu RAL 9006

Käyntiovi (valinnainen)

sisäänrakennettu
ovilehteen

Lämmönläpäisy, EN 124282

3,75 W/ (m2K)

Tuulikuorma, EN 124243

luokka 2

Ilman läpäisevyys, EN 12426

luokka 2

Veden läpäisevyys, EN 12425

luokka 2

1) Muita kokoja saatavilla tilauksesta 2) 3000 x 3000 mm, 2 + 2,
2 ikkunariviä, tyyppi DH4S 3) Korkeampi tuulikuorma
saatavilla tilauksesta

DLH

OH

Mittatiedot

DLW = oviaukon leveys
DLH = oviaukon korkeus
OH = tila oviaukon yläpuolella
SL = vapaa tila vasemmalla sivulla
SR = vapaa tila oikealla sivulla
D = syvyys
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Sähkötoiminen

Minimisyvyys (SW 553 - 1253) + 180

Vasemmalle sijoitettu koneisto

Oikealle sijoitettu koneisto

Keskellä oleva koneisto

Ilman suojusta

Ilman suojusta

Ilman suojusta

Sis. suojuksen

Sis. suojuksen

SL

SR

OH

SL

SR

OH

SL

SR

OH

SL

SR

OH

SL

SR

OH

SL

SR

OH

SL

SR

OH

185

185

150

440

85

235

460

150

270

300

215

235

300

240

270

300

300

300

300

375

395

Paneelivaihtoehdot

Ikkunat
Ikkunavaihtoehdot:
- Kaksinkertainen karkaistu lasi
- Yksinkertainen karkaistu lasi

Lisävarusteet
kulunvalvonta
ja automatiikka

Täytteet
Valittavissa erilaiset
ulko- ja sisämateriaalit:
- Stucco + stucco alumiini
- Stucco + tasainen alumiini
- Tasainen pinta + tasainen alumiini

Käsikäyttöisiin oviin on saatavilla käsikahva ja salpalukko. Salpalukko
toimii ilman avainta, mutta lisävarusteena on saatavilla lisäksi erillinen
avain ja sylinterilukko.

Painike
Vetokytkin

Kauko-ohjaus

Magneettisilmukat

Valokennot

Tutka

Sähkötoimisten ovien viereen asennetaan ohjauskeskus.
Saatavilla on lisäksi automaattisia järjestelmiä, kuten tutka,
kauko-ohjaus, automaattinen sulku, liikennevalot jne.

Vakiovärit
ulkopuolelle

Vaaleanharmaa
RAL 9006

ASSA ABLOY tekstinä sekä logona ovat tuotemerkkejä jotka kuuluvat ASSA ABLOY Groupille.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Sis. suojuksen

Kaikki mitat millimetreinä
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