DANSPEED RULLEPORTE

KØL/FROST

TEKNISK BESKRIVELSE:
Dør type:

-

AR0031S (Køle model 20 C)
AR0031F (Frost model -300 C)
AR0031V (Vindsikring)
•
•

Portdug:

-

Åbningshastighed = 2,0 m/sek.
Lukkehastighed = 0,3 m/sek.

2 mm panserdug monteret på rustfri bom.
Bundtætning af EPDM gummi.
Blå
Grå
Orange
Rød

Dug farver:

RAL 5007
RAL 7038
RAL 2004
RAL 3000

Karmben:

-

2.5 mm Rustfrit slebet stål.
Karm dimension: 130x110-590x300 mm.
(220 Volt varmerør i karmben på frost model)

Topafskærmning:

-

Rustfrit slebet stål.
Hvid plastisolbelagt galvaniseret stål.

Føring af portdug:

-

Bom/dug føres i spor på karmben med sidestyr i
bom.
Manuel reparerende.
Bom genpositioners manuelt i karmben
efter påkørsel.
Automatisk selvreparerende.
Bom genpositioners automatisk i karmben
efter påkørsel.
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El-automatik:

-

Leveres med professionel dørstyring der
inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder
samt hastighedsstyring via frekvensomformer.
Forsyning 1 x 230 V, max.13A.
Dog ved porte over 10 m2 skal tilsluttes 3 x 400
V, 50-60 Hz, 10A. 1 stk. potentialfri relæudgang
til eksternt udstyr.

Sikkerhed:

-

Ved aktivering af kantsikring i bundtætning
stopper porten og returnerer til åben position.
Fotocelle indbygget i karmben i en højde af
250 mm. Samme funktion som kantsikring.
Motoren har indbygget nødhåndtag.
I tilfælde af strømafbrydelse aktiveres håndtaget
og portdugen kan rulles op manuelt.

Manøvreudstyr:

-

Åben/lukke/stop funktion standard på styring
2 stk. trykpaneler.

Min. / Max. dørstørrelse: -

AR0031S / AR0031F
B x: H: 1500 x 1500 mm/4000 x 4000 mm.

Ved større døre kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors AB
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-

Rent vand.

Vindsikring:

-

Vindsikring max. vindstyrke 10-12 m/s.

Synsfelt:

-

Kan leveres med synsfelt.
(ikke muligt ved frost model)

Varme i bom:

-

24 Volt varmekabel i bom.

Varme bag dug:

-

Panelkasse med 220 Volt varmekabel
(bruges ved mulig is/rimdannelse bag rulleport)
(ikke muligt ved køle model)

-

Truckkontakter inkl. 8 meter plastline.
Radiostyring.
Radar.
Fotocelleanlæg.
Gulvdetektor.
Nødstrømsanlæg.

Rengøring:
EXTRA TILVALG:

EXTRA UDSTYR:
Manøvreudstyr:

Ved specielle løsninger kontakt venligst salgsafdelingen hos
DAN-doors AB
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