
 

 

THERMOD FRYSRUMSDÖRR FD  

FD dörren är konstruerad  för temperaturområde ner  till -25° C. Kombinationen av  vär-

mekabeln i karmen samt den brutna köldbryggan garanterar en is och kondens fri dörr. 

Dörrbladet har mycket bra termiska egenskaper med isolering av CFC-fri polyuretan.  

Dörrens konstruktion resulterar i en lätt och slitstark dörr okänslig för väta. Dörrblad och 

karm uppfyller högsta tänkbara hygienkrav, helt utan smutssamlande ytor. 

Dörrbladet är av glasfiberarmerad polyester och 100 mm polyuretan. Thermod FD leve-
reras med karm i natureloxerad aluminium. Ett sinnrikt karmsystem gör att karmarna bil-

dar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på väggtjocklek.  

Tack vare en värmekabel i karmen fryser inte dörren fast och ingen kondens bildas. Kon-
struktionen har bruten köldbrygga. FD-dörren kan alltid öppnas inifrån. Ingen risk att bli 

inlåst tack vare nödöppningsfunktionen, som är standard på FD-dörren. 
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TEKNISKA DATA 

KARM 

Naturanodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga. 

Självreglerande värmekabel 230V (5-15W/m). 

Foderbildande från 75-200mm väggtjocklek. Körbar trös-

kel med värme i. 

———————————————–——————— 

DÖRRBLAD 

Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven. Dörr-

bladstjocklek 100mm. U-värde 0,24W/m2*K. Ytskikt i glas-

fiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010 vit). 

Kantprofil i naturanodiserad aluminium. Kärna av CFC fri 

polyuretan. Släplist under dörrblad som tätar mot tröskel. 

———————————————–——————— 

BESLAGNING 

Gångjärn ASSA 3228. 

Lås Fermod typ 621 med invändig nödöppningsfunktion. 

———————————————–——————— 

TILLVAL 

Dörrblad i rostfritt utförande. 

Övriga laminatkulörer RAL7005, RAL7035, RAL7038 och 

RAL9002 (övriga kulörer kan lackas i RAL eller NCS). 

Sparkskydd. 

THERMOD FD 

Modell Karmdagmått 

i mm 

Håltagnings-

mått i mm 

 A x B W x H 

7 x 21 
8 x 21 
9 x 21 
10 x 21 
11 x 21 
12 x 21 

13 x 21 

590 x 2037 
690 x 2037 
790 x 2037 
890 x 2037 
990 x 2037 

1090 x 2037 

1190 x 2037 

700 x 2100 
800 x 2100 
900 x 2100 

1000 x 2100 
1100 x 2100 
1200 x 2100 

1300 x 2100 

Foderytter-

mått i mm 

C x D 

770 x 2138 
870 x 2138 
970 x 2138 

1070 x 2138 
1170 x 2138 
1270 x 2138 

1370 x 2138 

STANDARD DIMENSIONER 


