AR0081F
Snabbrullportar för frysrum

Precis som alla produkter från DAN-doors
kännetecknas våra snabbrullportar av
att de på ett omisskännligt sätt förenar
kvalitet, precis bearbetning och gedigen
hantverksskicklighet med elegant, tidlös
design.
Våra dörrar uppfyller kraven i direktiv
93/43/EEG om livsmedelshygien.

AR0081F

Snabbrullportar för frysrum

AR0081F har ett 80 mm tjockt isolerat portblad och är vår traditionella lösning för snabbrullportar i frysrum.
Snabbrullportarna för frysrum är mycket avancerade och har hög öppnings- och stängningshastighet
som garanterar ett smidigare arbetsflöde på arbetsplatsen. Snabbportarna har också avancerad design
som ger effektivt skydd mot luftdrag, damm, buller och bidrar till en bättre arbetsmiljö. En isolerad
snabbrullport är en värdefull investering tack vare den kvalitetstestade konstruktionen som garanterar
lång livslängd för produkten. AR0081F-portarnas konstruktion är baserad på många års utveckling och
de är lätta att underhålla, mycket tillförlitliga och minskar samtidigt värme- och kylförlusterna. AR0081F
har en normal öppningshastighet på 1,5 m/s och en stängningshastighet på 0,5 m/s.

Max dimensioner:
B 4000 x H 4000 mm
Vänligen kontakta DAN-doors för speciallösningar som överskrider maxmått.
Portblad:
Isolerat portblad, 80 mm
Isolerat med PE-skum LD15
Hastighet:
Öppningshastighet = Upp till 1,5 m/s
Stängningshastighet = Upp till 0,5 m/s
Karm:
1 mm tjock profil av rostfritt stål
Värmeslingor (230 V) i karmbenen
Toppavskärmning:
Förstärkt kanvas, 1 mm
Styrning av portblad:
Portbladet har styrning i respektive
karmben och manövreras med hjälp av
en styrenhet som sitter bredvid porten.
Vid eventuell påkörning kan portbladet
återställas till rätt läge manuellt.

Automatik:
Levereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering
och hastighetsreglering via frekvensomvandlare.
Styrskåpets anslutning 3 x 400 V, 50/60
Hz, 3 x 10 A. Styrskåpet bör monteras
vid sidan av porten.
Säkerhet:
Ljusridå placerad upp till en höjd på
2500 mm i båda karmbenen.
När ljusridån blockeras stoppar porten
och återgår till öppet läge. I händelse
av strömavbrott kan porten öppnas
manuellt med ett nödhandtag som sitter
vid motorn.
Automatisk manövrering:
Försedd med två tryckknappar som
standard.
Som standard är styrskåpet försett med
tryckknapp för öppning/stängning och
stopp.

Extrautrustning:
Dragsnören med omkopplare
Fjärrkontroll och mottagare
Radar
Induktionsslingor
System för reservström
System för belysning och signalering
Förreglingsfunktion

