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Automatikdør som BD30 
For automatisk åbne- og lukkefunktion 

Opstalt, Plantegning og lodret snit 

Elementmål – se afsnit 10 

 

 

 



   

Side 49 
 

Automatikdør 
For automatisk åbne- og lukkefunktion 

Opstalt, Plantegning og lodret snit 

Det anbefales at der monteres servicelem i hele automatikkens længde, 

og som minimum ud for automatikken. 

Elementmål – se afsnit 10 
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