
Isolerede rulleporte
fra DAN-doors





Optimering af produktionsprocesserne
På baggrund af mange års erfaring har vi hos DAN-doors  
udviklet moderne, isolerede rulleporte i et unikt design, 
der giver jer mulighed for at effektivisere og optimere 
virksomhedens arbejdsprocesser.

Isolerede  
rulleporte  
fra DAN-doors



Som alle vores andre produkter er  
rulleportene fra DAN-doors kendetegnet 
ved en høj kvalitet, grundig forarbejdning 
og gedigent håndværk i et elegant og 
tidløst design.

Vores døre opfylder alle krav i henhold  
til direktiv 93/43/EØF om levnedsmiddel-
hygiejne.

AR0081F
Rulleport til fryserum



AR0081F
Rulleport til fryserum

AR0081F er udstyret med en 80 mm isoleret port blad, og er vores traditionelle rulleports løsning til 
frostrum. 

Rulleportene til fryserum opfylder de nyeste tekniske standarder, og den effektive funktion sikrer en
optimal afvikling af arbejdsgangene på arbejdspladsen. Derudover bidrager rulleportene til et bedre
arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og
støjgener. Rulleportene er en god investering. Konstruktionen er udviklet på baggrund af mange års
erfaring, og produkterne er vedligeholdelsesvenlige og driftssikre og minimerer samtidig varme- eller
kuldetab. AR0081F åbner som standard med en hastighed på op til 1,5 m/s og lukker med en hastighed
på 0,5 m/s.

Maks. Dimensioner: 
B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger 
maks. dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:
Isoleret 80 mm port blad.
Isoleret med PE skum LD15. 

Hastighed:
Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek. 
Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:
1 mm kraftig rustfri stålprofil.
230V varmekabel i karm ben. 

Øvre afskærmning:
1 mm forstærket port dug

Føring af port blad:
Port bladet føres i hver side af karmen, 
og betjenes via betjeningsenhed i siden. 
Manuel reparation af port blad, som 
efter påkørsel indsættes manuelt i 
karmen.  

Automatik:
Leveres med professionel styring, f.eks. 
mulighed for indstilling af position og 
hastighed via frekvensomformer.  
Betjeningspanelet forsynes med 3 x 400 
V, 50/60 Hz, 3 x 10 A. 
Betjeningsenheden skal anbringes ved 
siden af døren.

Sikkerhed: 
Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm. Ved 
signal om blokering af lysgitteret stop-
per døren og kører til åben position. Ved 
strømsvigt kan porten åbnes manuelt 
med nødhåndtag, som er placeret ved 
motoren. 

Automatisk betjening: 
Leveres standard med trykpaneler.
Åbne-/lukke-/stopfunktion som stan-
dard i betjeningen.

Ekstra tilbehør:
Truckkontakter inkl. 8 m træksnor
Fjernbetjening og modtager
Radar
Induktionsloop
Nødstrømsanlæg
Lys- og signalanlæg
Slusefunktion



DAN-doors’ automatiske vertikale 
rulleport AVR0801F til fryserum er 
en moderne løsning. Rulleporten 
kan takket være sin konstruktion 
og hurtighed skræddersyes til 
kunder, der har meget trafik med 
truck ind i fryserummet. 

AVR0801F 
Vertikal rulleport til fryserum



AVR0801F har en kraftig 80 mm isoleret port blad der åbner lodret opad. Hvilket giver yderligere plads-
besparelse i forhold til en traditionel rulleport. Grundet den vertikale løsning vil vores kunder opnå 
fleksibilitet med hensyn til indretning af fryserummet og opstilling af reolsystemer. Ud over fordelene 
ved det vertikale design har AVR0801Fhurtig porten en kraftig 80 mm port blad med høj isoleringsevne, 
så varmetabet ved det daglige arbejde reduceres til et minimum.

Den optimale åbne- og lukkehastighed sikrer hurtig porten en optimal logistik og høj sikkerhed på ar-
bejdspladsen. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv og støj. 
AVR0801F kræver et minimum af vedligeholdelse og giver kunden mulighed for at fokusere på optime-
ring af arbejdsgangene i produktionen.

Maks. Dimensioner: 
B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger 
maks. Dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:
Isoleret 80 mm port blad.
Isoleret med PE skum LD15.
 
Hastighed:
Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek. 
Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:
1 mm kraftig rustfri stålprofil.
230V varmekabel i karm ben. 

Føring af port blad:
Port bladet føres i hver side af karmen, 
og betjenes via betjeningsenhed i siden. 
Manuel reparation af port blad, som 
efter påkørsel indsættes manuelt i 
karmen.  

Automatik:
Leveres med professionel styring, f.eks. 
mulighed for indstilling af position og 
hastighed via frekvensomformer.
Betjeningspanelet leveres med 3 x 400 V, 
50/60 Hz, 3 x 10 A.
Betjeningsenheden skal anbringes
ved siden af døren.

Sikkerhed: 
Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm.
Ved signal om bevægelse stopper døren 
og kører til åben position. Motoren er 
forsynet med nødhåndtag. Ved strøm-
svigt aktiveres håndtag og port blad, så 
porten kan åbnes manuelt.

Automatisk betjening: 
Leveres standard med trykpaneler.
Åbne-/lukke-/stopfunktion som stan-
dard i betjeningen.

Afskærmning:
1mm rustfri afskærmning for motor og 
centerrør. 

Ekstra tilbehør:
Truckkontakter inkl. 8 m træksnor
Fjernbetjening og modtager
Radar
Induktionsloop
Nødstrømsanlæg
Lys- og signalanlæg
Slusefunktion

AVR0801F 
Vertikal rulleport til fryserum



DAN-doors’ automatiske rulleport 
AVR1601F til fryserum er en  
moderne løsning. Rulleporten er 
via sin konstruktion og høje åbne- 
og lukkehastighed specialudviklet 
til kunder, der har meget trafik  
ud og ind af kølerummet. 

AVR1601F 
Vertikal rulleport til fryserum



AVR1601F har en 160 mm kraftig isoleret port blad, der åbner vertikalt opad. Hvilket giver yderligere plads-
besparelse i forhold til en traditionel rulleport. Grundet den vertikale løsning vil vores kunder opnå flek-
sibilitet med hensyn til indretning af fryserummet og opstilling af reolsystemer. Ud over fordelene ved det 
vertikale design har AVR1601F hurtig porten et kraftig 160 mm port blad som er isoleret med PE skum som 
sikrer en høj isoleringsevne, så varmetabet ved det daglige arbejde reduceres til et minimum.

Den optimale åbne- og lukkehastighed sikrer hurtig porten en optimal logistik og høj sikkerhed på arbejds- 
pladsen. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv og støj. 
AVR1601F kræver et minimum af vedligeholdelse og giver kunden mulighed for at fokusere på optimering 
af arbejdsgangene i produktionen.

Maks. Dimensioner: 
B 4000 x H 4000 mm

Ved ønske om specialmål der overstiger 
maks. Dimensioner kontaktes DAN-doors

Port blad:
Isoleret 160 mm port blad.
Isoleret med PE skum LD15. 

Hastighed:
Åbnehastighed = op til 1,5 m/sek. 
Lukkehastighed = op til 0,5 m/sek.

Karm:
1 mm kraftig rustfri stålprofil.
230V varmekabel i karm ben. 

Føring af port blad:
Port bladet føres i hver side af karmen, 
og betjenes via betjeningsenhed i siden. 
Manuel reparation af port blad, som 
efter påkørsel indsættes manuelt i 
karmen.  

Automatik:
Leveres med professionel styring, f.eks. 
mulighed for indstilling af position og 
hastighed via frekvensomformer.
Betjeningspanelet leveres med 3 x 400 V, 
50/60 Hz, 3 x 10 A.
Betjeningsenheden skal anbringes
ved siden af døren.

Sikkerhed: 
Lysgitter i karm ben op til 2.500 mm.
Ved signal om bevægelse stopper døren 
og kører til åben position. Motoren er 
forsynet med nødhåndtag. Ved strøm-
svigt aktiveres håndtag og port blad, så 
porten kan åbnes manuelt.

Automatisk betjening: 
Leveres standard med trykpaneler.
Åbne-/lukke-/stopfunktion som stan-
dard i betjeningen.

Afskærmning:
1mm rustfri afskærmning for motor og 
centerrør. 

Ekstra tilbehør:
Truckkontakter inkl. 8 m træksnor
Fjernbetjening og modtager
Radar
Induktionsloop
Nødstrømsanlæg
Lys- og signalanlæg
Slusefunktion

AVR1601F 
Vertikal rulleport til fryserum



Energibesparende og skræddersyede løsninger

Isolerede rulleporte fra DAN-doors er den optimale løsning til virksom-
heder med høj trafikbelastning i fryserummet. Den høje isoleringsevne 
og den korte åbningshastighed på op til 1,5 m/s sikrer, at kuldetabet 
reduceres til et minimum, så arbejdsgangene i logistikprocesserne 
optimeres.

Alle rulleporte fremstilles af rustfrit kvalitetsstål og er designet og kon-
strueret, så arbejdsmiljø og individuelle behov tilgodeses. De moderne 
rulleporte har en ekstremt lang levetid og kræver kun et minimum af 
vedligeholdelse.

Med en rulleport fra DAN-doors reduceres gener fra støj, træk og støv 
til et minimum. Samtidig er rulleportene en pladsbesparende løsning 
sammenlignet med skydedøre. Port bladet rulles op over døren, så 
gulvpladsen i rummet kan udnyttes optimalt.

Du er altid velkommen til at kontakte os vedrørende rådgivning. Vi 
tilbyder en helt uforpligtende rådgivning om, hvordan I kan løse de 
særlige udfordringer i jeres virksomhed bedst muligt og optimere både 
arbejdsgange og effektivitet.
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