DO SEC
Korgdörr

DO SEC korgdörr

Konstruerad för enkel anpassning
Schindler DO SEC kan enkelt installeras på mycket
kort tid. Ett smart och ekonomiskt alternativ om
man väljer att inte göra en komplett uppgradering.
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Mekaniskt
material

DO SEC passar alla typer av beﬁntliga slagdörrar och
kräver endast ett minimum av utrymme. Den självlärande elektroniken på DO SEC optimerar öppningsoch stängningscykeln redan vid installationen.
Hastigheten för öppning och stängning kan justeras
oberoende av varandra. T.o.m det miljövänliga standby-läget kan skräddarsys efter era behov.

FI
Knappar och
tablåer

Byggd för lång livslängd
Med DO SEC har vi lagt fokus på hög driftsäkerhet.
En gedigen och modern konstruktion med tåliga
material garanterar maximal tillförlitlighet.

CA
Hisskorg

Förbättra säkerheten
För att hålla kostnaden nere och spara utrymme
byggde man tidigare hissar utan korgdörrar. De nya
europeiska riktlinjerna EN 81-80 (SNEL, Safety Norm
for Existing Lifts) föreskriver nu att en korgdörr
installeras på beﬁntliga hissar för att skydda passagerare och gods från säkerhetsrisker. En bra anledning
att modernisera din hiss med DO SEC från Schindler.

DO
Dörrar

Säkra fördelar
– Uppfyller gällande säkerhetsregler
– Robust byggd, går mjukt och tyst
– Passar alla beﬁntliga slagdörrar
– Kräver minimalt utrymme
– Snabb och enkel installation

KT
Kits

Säker och hållbar, år efter år

Gediget byggda dörrblad

Passar alla slagdörrar

Schindler Modernisering

Robust konstruktion och säker drift
Schindler DO FEF dörrmaskin är elektroniskt reglerad
vilket garanterar en snabb och tyst dörrmanövrering.
Den mekaniska medbringaren är stabil vilket ger en
mjuk linjär rörelse av korgdörrarna och en tyst gång.
Korgdörren öppnar och tar med sig slagdörren
säkert enligt EN 81-1/2. Robusta rullstyrningar, ett
överstycke i stål och en förstärkt tröskel ger en väl
kontrollerad rörelse.

Smart formgivning
Schindler DO SEC ﬁnns i ﬂera modeller och med
olika ytskikt. Dörrbladen kan fås i rostfritt stål,
RAL-färger eller grundmålade (RAL 7032). Du
kommer att ﬁnna precis det ytskikt du önskar.

De robusta dörrbladen stannar automatiskt och går
tillbaka vid minsta kontakt med ett hinder.

Kombinerar nytt och gammalt, en ekonomisk investering

Garanterat mjuk dörrmanövrering:
Robusta rullstyrningar

Tekniska data
Modeller

4 dörrblad, centrumöppnande
3 dörrblad, teleskopöppnande

Dörröppning bredd (BT)

600 till 1400 mm, i steg om 50 mm

Dörröppning höjd (HT)

2000 till 2300 mm, i steg om 100 mm

Ytskikt

Rostfritt stål i olika strukturer
RAL-färger
Grundmålad (RAL 7032)

Dörrtröskel

Aluminium

Dörrmaskin

Elektroniskt styrd

Snygg design i rostfritt stål och RAL-färger

Schindler DO SEC korgdörr – en tillförlitlig och säker
lösning för många år framåt.
Våra specialister hjälper dig gärna att hitta den
bästa lösningen för er.
För mer information eller närmaste kontor:
www.schindler.se
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Enkel att installera

