DAN-doors Rullportar
AR0051K (Kyl)

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“.
DAN-doors – Intelligent solutions.

DAN-doors Rullportar
AR0051K (Kyl)

DAN-doors automatiska rullport AR0051K för kylrum är en mycket modern lösning och den är skräddarsydd för kunder som har mycket trafik med truck in i kylrummet, med tanke på dess konstruktion och
snabbhet. Rullporten är utrustad med en 7 mm kraftig dubbel duk med isolering emellan. Den fungerar
som den perfekta köldbryggan och ser till att hålla den kalla luften inne i kylrummet under den dagliga
driften. Rullporten bidrar samtidigt till att säkerställa en optimal och säker logistik på platsen, då den
höga öppnings- och stängningshastigheten bidrar till att säkerställa ett optimalt flöde i arbetsrutinen.
AR0051K kräver minimalt med underhåll och gör att kunden kan fokusera på produktionsoptimering.
Rullportens duk finns i flera olika färger, och kan vid vissa tillfällen tas fram i specialfärger enligt kundens anvisningar.

Dimensioner
Tillverkas efter önskemål, dock max.
B 4000 x 4000 mm.
Portduk
7 mm består av 2 x 1 mm armerad duk,
duken är sammansatt i en sandwichkonstruktion med 5 mmthermoduk som
monterats på en rostfri bom därmed
uppnås en bättre isoleringsförmåga.
Hastighet
Levereras som standard med en öppningshastighet på 1,6 m/sek. och
en stängningshastighet på 0,3 m/sek.
Karmben
Rostfria stålprofiler i 2,5 mm utförande, B
x D 130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

Toppavskärmning
1 mm armerad duk.
Styrning av portduk
Bom/duk styrs i spår i karmben med
sidostyring i bom. Bommen återställs
manuellt efter påkörning.
El-automatik
Levereras med professionell automatik
som inkluderar möjligheten att ställa in
hastigheten av porten via frekvensomvandlare. Porten levereras med allt
ledningsarbete färdigställt och klart för
anslutning till 1 x 230 V, 50/60 Hz max.
16A. Portar över 10 m² ska anslutas till
3 x 400 V, 50/60 Hz, 3 x10A. 2 st. Reläutgångar till extern utrustning. Automatikskåpet placeras företrädesvis på samma
sida som portaren.

Säkerhet
Vid aktivering av kantsäkring i bottentätningen stannar porten och återgår till
öppet läge. Dessutom har fotocell byggts
in i båda karmbenen på 250 mm höjd.
Motorn har ett integrerat nödhandtag
som kan aktiveras i händelse av strömavbrott, så att porten kan rullas upp
manuellt.
Manöverstyrning
Öppna-stopp-stäng funktionen är
standard samt 2 st. tryckknappslådor.
Möjlighet till dragströmbrytare med
handtag, radiostyrning och radar m.m.
som extrautrustning.
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