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TILAUSESIMERKKI:  KD9 - 400x400 

TYYPPIMERKKI

AUKON KOKO (b x h)

400x400 TAI 400x600

ZONADOR 9
tarkastus- ja huoltoluukku

KEHYKSEN
AUKON KOKO

bxh
n k1 k2

AUKKO 
SEINÄÄN

LEV x KORK

PAINO
[kg]

400x400 1 150 150 400x400 8.5

400x600 3 150 100 400x600 11.7

 Specyfikacja wymiarowa

Wymiary wewn.
     ramy (mm)  b (mm) h (mm) n k1(mm) k2(mm)

Otwór w 
  ścianie (mm) 

Waga 
(kg) Material

Numer
produktu

400 x 400 400 400 1 150 150 400 x 400 16  Stal ocynkowana (HDG) 128600

400 x 400 400 400 1 150 150 400 x 400 16 Stal malowana 128601

400 x 400 400 400 1 150 150 400 x 400 16 Stal nierdzewna 128602

400 x 600 400 600 3 150 100 400 x 600 24  Stal ocynkowana (HDG) 128603

400 x 600 400 600 3 150 100 400 x 600 24 Stal malowana 128604

400 x 600 400 600 3 150 100 400 x 600 24 Stal nierdzewna 128605

Drzwiczki rewizyjne Zonador 9
Solidnie zbudowane drzwiczki rewizyjne 
Zonador 9 mają zastosowanie w maszynach 
i urządzeniach zaopatrzonych w osłony 
ochronne, lecz jednocześnie posiadających 
pewne elementy, które muszą być stale 
dostępne do inspekcji, regulacji lub konser-
wacji. 
Udoskonalony model drzwiczek Zonador 9 
jest w stanie wytrzymać  nawet ciężkie 
warunki pracy. Został zaprojektowany w 
oparciu o wieloletnie doświadczenie użyt-
kowe.

Drzwiczki rewizyjne Zonador 9 zostały zaprojektowane 
tak, aby można je było zamontować na obudowie 
ochronnej maszyny.
Ich standardowe wymiary wynoszą 400 x 400 mm i 400 
x 600 mm, ze standardowym rozstawem śrub w ramie.
Typowe miejsca, w których montowane są drzwiczki 
rewizyjne, to maszyny i urządzenia wymagające częstego 
dostępu w celu inspekcji, np. przenośniki taśmowe lub 
systemy przetwarzania paliw stałych lub biomasy.
W standardzie drzwiczki rewizyjne Zonador 9 wykonane 
są ze stali S355/DC01. Solidność ZD 9 zapewniają herme-
tyczne drzwiczki, mocny mechanizm ryglowy i zastoso-
wanie materiału o odpowiedniej wytrzymałości.

Galwanizowane na gorąco drzwiczki wytrzymują temperatury rzędu 300°C oraz nagłe wzrosty ciśnienia w 
ograniczonym zakresie. Do ich otwarcia nie są wymagane żadne narzędzia, niemniej potrzebne są one w 
przypadku demontażu ochronnej kratki stalowej znajdującej się za drzwiczkami. Kratka ochronna ze stali 
nierdzewnej ma wymiary zapewniające standardową odległość bezpieczeństwa równą 25 mm. Przed 
zdjęciem kratki ochronnej należy zatrzymać pracę wszelkich urządzeń mogących stanowić zagrożenie. 
Jeśli jest to wymagane, drzwiczki Zonador 9 mogą zostać wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa. 
Zonador jest przykładem przemyślanego i ergonomicznego fińskiego projektowania. Opcje wykończenia 
powierzchni obejmują galwanizowanie na gorąco lub malowanie. Drzwiczki są również dostępne w wersji 
ze stali nierdzewnej.

Dane kontaktowe:
Jetmasters Oy, Pakkastie 5, 
FI-87500 Kajaani, Finland
Tel.: +358 500 482 243
www.zonador.com, sales@jetmasters.fi
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