Rullportar
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DAN-doors rullportar kombinerar
den omisskännliga känslan av kvalitet,
noggrann bearbetning och gediget
hantverksmässigt tillverkning med en
elegant och tidlös design och uppfyller därmed livsmedelsindustrins höga
krav.
Våra portar uppfyller kraven i “Foodstuffs Hygiene Directive 93/43/EEC“.
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Danspeed rullport är en modern konstruktion, som tack vare sin blixtsnabba funktionsprincip ger en smi-digare
trafik på arbetsplatsen. Även arbetsmiljön förbättras, eftersom den genomtänkta konstruktionen skyddar mot drag
och fungerar ljuddämpande och dammisolerande. DANspeed rullport är dessutom en mycket god investering. Den
ger nämligen inte bara minskade underhållskostnader genom sin underhålls-vänliga och driftssäkra uppbyggnad,
utan även reducerad kyl och värmeförlust – ett resultat av många års utveckling. DANspeed rullport levereras som
standard med en öppningshastighet som är ställbar upptill 1,5 m/sek. och en stängningshastighet på 0,3 m/sek.
Rullporten är som standard utrustad med vindskydd.
Dimensioner
Tillverkas efter dina önskemål, dock max. B
3000 mm x H 3000 mm. Större dimensioner
kan specialtillverkas.
Dörrblad
1,2 mm blå PVC duk som standard. Mot
pristillägg kan också fås i orange, grå, röd
eller gul duk med siktfält.
Karmben
Galvaniserat eller rostfria stålprofiler kan
även beställas i galvaniserat utfö-rande, B
142 mm x D 110 mm.
Dukens rörelse
Styrs med hjälp av styrning i karmben.
Portduken hålls sträckt med hjälp av duken
och vikten av de inbyggda fiber-stängerna.
Automatik
Levereras med programmerbar DAN-speed
automatik. Automatikdelen monteras på
vägg bredvid karmen. Porten levereras med
allt ledningsar-bete färdigställt och klart för
anslutning till 1 x 230V 50/60 Hz.
Automatikskåpet

placeras företrädesvis på samma sida som
porten.
Säkerhet
Fotocell har byggts in i båda karmbenen på
250 mm höjd. Motorn har ett integre-rat
nödhandtag som kan aktiveras i händelse av
strömavbrott. Kan också levereras med UPS
(nödströmsanlägg-ning).
Manöverutrustning
2 st. tryckknappslådor med nödstopp
(standard). Möjlighet till dragströmbry-tare
inkl. lina med handtag, radiostyr-ning,
fotocellanläggning samt radar som
extrautrustning.
Hastighet
Levereras som standard med en öppningshastighet på 1,5 m/sek. och en
stängningshastighet på 0,3 m/sek.
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