Brytskydd ståldörrrar
Dalocs branddörr S 60 utrustad med
brytskydd förhindrar effektivt inbrott
i t ex källar- och vindsförråd. Även
dörrar för sektionsindelning av förråd bör utrustas med brytskydd. För
ytterligare höjd säkerhet, t ex butiker
m m, rekommenderas säkerhetsdörr
S 63 eller någon av våra högsäker
hetsdörrar S 93, S 94 och S 95.
Fakta: Brytskyddet levereras som standard
grundmålat. Brytskydd finns för såväl anslagssom gångjärnssidan till enkel- och pardörrar.
MONTERING: Brytskyddet för nytillverkade
dörrar monteras i sin helhet på fabrik. För
befintliga dörrar kan brytskyddssats levereras
separat.
ALLMÄNT: Branddörr S 60 med brytskydd
lämpar sig väl till allmänna utrymmen i t ex fler
bostadshus och andra utrymmen där risk för
inbrott finns. Dörren utgör ett effektivt inbrotts
skydd och har fördelar även ur förvaltningssynpunkt.
   Dalocs brytskydd till dörr S 60 är konstruerat
för att fungera ihop med dubbelfallås. För utåt
gående dörrar bildar dubbar, som löper in i kar
men, ett svårforcerat förband mellan dörrblad
och karm. Karmen klossas enkelt och effektivt
mot vägg med den i säkerhetsslutblecket integrerade ställskruven som låser ut mot vägg.
   Som standard levereras en brytskyddsförsedd
dörr ihop med ett ovalcylinderskydd som säkrar själva låscylindern mot angrepp. Alternativt
kan rund säkerhetscylinder användas.
ÖVRIGT: Branddörr S 60 med brytskydd
uppfyller i allt väsentligt det som föreskrivs
i Bo Tryggt 05, se även www.botryggt.se
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Branddörr typ S 60 med brytskydd på gångjärnssidan.
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Brytskydd på gångjärnssida
för foderbildande (31) karm.

Brytskydd på gångjärnssida för icke
foderbildande karm. Dörren bör
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Branddörr typ S 60 med brytskydd på anslagssidan.
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