
DANspeed frostrumsrulleport
- AR0051F

Som alle DAN-doors produkter bærer 
DANspeed rulleporten det umiskende-
lige præg af kvalitet, præcis forarbejd-
ning og gedigen håndværksmæssig ud-
førsel med et elegant og tidløst design.

Vore døre opfylder kravene i ”Foodstuffs 
Hygiene Directive 93/43/EEC”.
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Dimensioner
Udføres efter ønske, dog max. 4000 x 
4000 mm.

Portdug
7 mm; bestående af 2 x 1 mm presen-
ningsdug, Blå RAL 5007, sammensat 
i sandwichkonstruktion med 5 mm 
thermo dug monteret på rustfri bom, 
hvorved bedre isoleringsevne opnås.

Kuldetab
AR0051F har ca. 4-5 gange bedre isole-
ringsevne end vores standard rulleport.

Hastighed
Leveres som standard med en åbnehas-
tighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastig-
hed på 0,3 m/sek.

Karmben
Rustfri stålprofiler i 2,5 mm udførelse, 
B x D 130 mm x 110 mm – 745 x 517 mm.

Topafskærmning
1 mm presenningsdug Blå RAL 5007.
Føring af portdug Bom/dug føres i spor 
på karmben med sidestyr i bom.  

Bommen genpositioneres manuelt i 
karmben efter påkørsel.

Varmearrangement
Leveres med varmelegemer i karmben.
Varmelegemerne er tilsluttet justerbar 
føler – forsyningsspænding 230/380V – 
50/60 Hz.

El-automatik
Leveres med professionel dørstyring, 
der inkluderer positioneringsindstil-
lingsmuligheder samt hastighedsstyring 
via frekvensomformer. Forsyning 1 x 
230 V, max. 13A. Porte over 10 m2 skal 
tilsluttes 3 x 400V, 50/60 Hz, 10A. 2 stk. 
potentialfrie relæudgange til eksternt 
udstyr.

Sikkerhed
Ved aktivering af kantsikring i bundtæt-
ning stopper porten og returnerer til 
åben position. Der er indbygget fotocelle 
i begge karmben i 250 mm højde. Moto-
ren er forsynet med indbygget nød-
håndtag, der kan aktiveres i tilfælde af 
strømafbrydelse, således at portdugen 
kan rulles op manuelt.

Manøvreudstyr
Åbne/lukke/stop funktion standard i 
styring. 2 stk. trykpaneler. Mulighed for 
truckkontakter, radiostyring og radar 
m.m. som ekstraudstyr.

Ekstra tilvalg
Mulighed for 24 V varmekabel i bom 
samt mulighed for varme bag dug – pa-
nelkasse med 220 V varmekabel (bruges 
ved mulig is/rimdannelse bag rullepor-
ten).

DANspeed frostrumsrulleport er en moderne konstruktion, der i kraft af sit lynhurtige funktionsprincip 
giver en mere smidig trafik på arbejdspladsen. Frostrumsrulleporten medvirker samtidigt til et bedre 
arbejdsmiljø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og 
støjgener.
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