Ease Construction

Containerdörr

Öka säkerheten och få
kontroll över svinnet på
arbetsplatsen.
Ökad kontroll.

Flexibel lösning.

Smidig administration.

till att minska svinnet på

containrar. Dörrlåset flyttas

vilka som ska ha tillträde och

En extra trygghet som bidrar
arbetsplatsen.

Justerbara väggar passar olika
enkelt mellan containrar.

Bestäm smidigt i webbtjänst

när. Inga obehöriga kommer in.

Containerdörr
Få kontroll över svinnet på arbetsplatsen. Vid stölder av utrustning och material
är det inte bara pengar som går förlorade utan även mycket tid från arbetet.
En extra vägg och gångdörr tillsammans med dörrlåset ökar kontrollen över vilka
som rör sig i containern. Med dörrlåset behöver du inte lägga någon mer tid på
att administrera nycklar. Bestäm smidigt i webbtjänsten Ease Construction vilka
som ska ha tillträde. Dörren hålls stängd och låst när ingen ska vara där. En extra
fördel är att energiåtgången minskar vintertid om containern är uppvärmd.

Uppskattad monteringstid är 1 timme. Vid leverans medföljer tak + väggskenor,
väggmodul med förmonterad dörr, anslutningsskena mot passiv dörr, fästvinklar
och skruv samt dörrsystem.
Ingår i dörrsystemet
Controlbox
Eltryckslås, robust
ID06-kortläsare med knappsats
(kompatibel med ID06 2.0)

Väggarna, som finns både som helvägg och halvvägg, byggs av slät plåt
med isolering och monteras i medföljande skenor i tak och golv. Väggarna är
justerbara så att de passar både isolerade och oisolerade containrar. Som
standard levereras väggarna som halvvägg som sluter ann mot den passiva
dörren, på så vis möjliggörs att containern är fullt isolerad medan möjligheten
finns att öppna den passiva dörren för att få in exempelvis pallar.

Produktegenskaper Halvvägg

Tryckknapp
Karmöverföring
Kontakt

Produktegenskaper Helvägg

Bredd

1180 mm (justerbar)

Bredd

2210 mm

Minsta höjdmått invändigt

2270 mm

Minsta höjdmått invändigt

2270 mm

Mått ytterdörr

900 x 2100 mm (trä)

Mått ytterdörr

900 x 2100 mm (trä)

Väggarna är byggda av 50mm plåtbeklädd cellplast. De monteras med
justerbara skenor i tak och vägg.

Väggarna är byggda av 50mm plåtbeklädd cellplast. De monteras med
justerbara skenor i tak och vägg.
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För aktuell information, prisuppgifter, offertförfrågan
samt tillbehör och reservdelar
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