Hörmann H3-D többfunkciós ajtó:
tűz- és betörésgátló
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• beépítésre kész ajt ő elem
• t ű zgátló (T30 = 30 perc)

• h ő szigetelt: U=1 ‚7W/m 2 K
• tégla-, beton- és pórusbeton
falhoz, valamint szerelt falhoz
-.-------

Kiegészitésként akár
• füstgátló változatban is
• hanggátló
• betörésgátló
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A fontos ajtó
a garázs és a ház között

Komplett, fokkal
Az ajtólap és a tok horganyzott
és porszórt bevonatú. RAL 9002
törtfehér szín ű .
Ajtólap: Duplafalú, 45 mm vastag,
3 olcalon falcolt. lemezvastagság
1,0 mm. Ásványgyapotszigeteléssel, acélerősítéssel ás acél
biztonsági csappal.
Vasalatok: A zár és a kilincsgarnitúra
hengerzárhoz (PZ), ás szakállas
kulcshoz (BB) használható.
Az ajtóval egy BB-kulcsot szállítunk.
Tok: Rendszer-saroktok 2,0 mm
vastag. 3 oldalon EPDM-tömitéssel.
Könnyű szerelés a fali
csaprögzit ővel.

A 1H13-D többcélú ajtó tűzgátló
(T30 = 30 perc)
U = 1.7 W1m 2 K

hangszigetelt DIN EN ISO 717.1
Ezzel a kiegészít ő felszereltséggel a
következ ő hangszigetelés érhet ő el:
• pad lószigetelés
Rw 32 dB
• alumínium lezáróprofil Rw 39 dB
• ütközősín
Rw 42 dB
A hangszigetelési értékek teljes
tömör, nem üvegezett, és nem
pórusbeton falba épített ajtókra
vonatkoznak.

A tüzveszóly miatt itt t űzgátió ajtó ajánlott, vagy akár törvény szerint
előírt. Az ajtó -a lehetséges füstgázok miatt- lehet őleg füstgátló
és -az indítsi zaj miatt- hangszigetelt Is legyen. És gondoljon a
biztonságra is. Gyakran áll nyitva a garázskapu napközben, szinte
várva a betör őt.

Betörésgátlás
DIN EN V 1627 WK2
Kiegészít ő felszereltség:
• 2 biztonsági csap járulékosan
• zárhenger DIN 18252, P-3-BS,
felfúrúsvédelemmel
• alumínium biztonsági ütköz ő
DIN 18257, ESi osztály
A WK2 ellenállás-osztály üvegezés
nélküli, és nem szerelt falba épített
ajtókra érvényes.
Füstgátlás DIN 18095 szerint
Kiegészítő felszerelésekkel:
• Süllyeszthet ő padlótömités vagy
alumínium lezáróprofil tömítéssel
• Felsö atócsuk5val és hengerzárral
A H3-D ajtók gyárilag jelöltek ás
gyári igazolást kapnak füstgátló
tulajdonságukról.

Kivánságra F30 átlátszó
tűzgátló üvegezéssel
Kérjük vegye figyelembe;
Az üvegezett ajtók felsö ajtócsukót
igényelnek. Üvegezések:
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