Vikport
Crawford FD2150P

The global leader in
door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems

Robust vikport med
aluminiumram
Crawford FD2150P är konstruerad för att vara en stark,
stabil och robust vikport. Den levererar en unik blandning
av säkerhet, tillförlitlighet, enkel öppning och optimal
utrymmesbesparing. Denna smarta sidovikport är väldigt
lätt att öppna, även efter lång tid. Crawford FD2150P
är det rätta valet för de unika behoven i jordbruks-,
byggnads- fabriks- och bilindustrierna.
Crawford FD2150P är tät, välisolerad och har ett högt
vindlastmotstånd för att klara vilket väder som helst.
Denna smarta och ekonomiska vikport ger dig lugn och
ro och det skydd du behöver.
Eftersom den är byggd för lokaler med begränsat
utrymme runt porten passar Crawford FD2150P perfekt.
Porten finns i en mängd format, konfigurationer, med
olika öppningar, lås, viknings- och färgalternativ.
Den tillverkas i tåliga material och har en aluminiumram
med få rörliga delar. Den här porten är ett utmärkt val för
många års tillförlitlig och säker tjänst.

Låga underhållskostnader
Crawfords vikportar innehåller få rörliga delar, vilket
betyder mindre förslitning och följaktligen
mindre underhåll.
Hög säkerhet
Hela portöppningsprocessen är synlig, vilket
minskar risken för onödiga kollisioner. Gångdörr kan
integreras i vilken sektion som helst i huvudporten.
Manuella portar levereras med en inbyggd
spanjolettlåsning och dörrhandtag som tillval.
Cylinderlås finns som tillval.
Arbetsmiljö och ergonomi
Portens säkerhetsfunktioner i kombination med
effektiv isolering, bidrar till en säker och god
arbetsmiljö. Manuella portar är enkla att hantera, tack
vare den ergonomiska utformningen även i de
små detaljerna.

Teknisk information
Standardstorlek upp till (B x H)1

5000 x 5000 mm

Portbladstjocklek

50 mm

Fönster

rektangulär,
i 3 olika format

Färger
standard
tillval

5
obegränsat

Gångdörr (tillval)

inbyggt portblad
portblad som en
gångdörr

Värmetransmission, EN 124282

1,6 W/ (m2K)

Vindlast, EN 12424

klass 5

Luftgenomsläpplighet, EN 12426

klass 4

Vattengenomsläpplighet, EN 12425

klass 3

3

1) Andra storlekar på begäran
2) 4000 x 4000 mm, 2 + 2
3) 5000 x 5000 mm, 2 + 2
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Dimensionella
specifikationer

Manuellt
SL

SR

OH

0+2

105

230

130

2+0

230

105

130

1 + 2, 2 + 1

230

230

130

2+2

230

230

130

Fönster

Alla fönster har dubbelt isolerat härdat glas.
Fönsterrammen är tillverkad av svart polykarbonat och är inbrottssäker.
Olika storlekar tillgängliga:
- 410 x 505 mm
- 410 x 1105 mm
- 245 x 555 mm
- 260 x 405 mm (för gångdörr)
- 260 x 1005 mm (för gångdörr)

Handtag
och lås

Q1.0-2015

För Crawford FD2150P kan ett handtag och ett spanjolettlås användas.
Spanjolettlåset fungerar utan nyckel, men cylinder kan installeras för
extra säkerhet.
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Konfiguration

Tekniska data kan ändras utan föregående meddelande.

DLW = Dagerbredd
DLH = Dagerhöjd
OH = Överhöjd
SL = Sidoutrymme, vänster
SR = Sidoutrymme, höger
D = Djup

Tillgängliga
standardfärger
för utsidan

Röd
RAL 3002

Blå
RAL 5010

Gråvit
RAL 9002

Ljusgrå
RAL 9006

Antracitgrå
RAL 7016

ASSA ABLOY, Besam, Crawford, Megadoor och Albany, som ord och logotyper, är exempel på varumärken som ägs av
ASSA ABLOY Entrance Systems eller företag inom ASSA ABLOY Group.

På
begäran

Annan
färg
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