Højhastighedsrulleport
Fryserum - isoleret 80 mm

Som alle DAN-doors produkter bærer
højhastighedsrulleporten det umiskendelige præg af kvalitet, præcis forarbejd
ning og gedigen håndværksmæssig udførsel med et elegant og tidløst design
og lever dermed op til levnedsmiddel
industriens høje krav.
Vore døre opfylder kravene i ”Foodstuffs
Hygiene Directive 93/43/EEC”.

Højhastighedsrulleport
Fryserum - isoleret 80 mm

Rulleporten til frostrum 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.
Mange års udvikling har resulteret i en pålidelig løsning, som kræver minimum af vedligehold, og et design som reducerer kulde- og varmetab. Højhastighedsrulleporten leveres med en åbningshastighed på
1,6 m/sek. og en lukningshastighed på 0,3 m/sek.

Dimensioner
Udføres efter ønske, dog max. 4000 x
4000 mm.
Portdug
Isoleret 80 mm portdug, blå RAL 5007.
U-værdi på 0,5 W/m2 x k.
Hastighed
Leveres som standard med en åbnehas
tighed på 1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,3 m/sek.
Karmben
Rustfri stålprofiler i 2,0 mm udførelse,
B x D 210 x 300 mm – 745 x 517 mm.
Topafskærmning
1 mm presenningsdug Blå RAL 5007.
Føring af portdug
Dug føres i spor på karmben med sidestyr i bom.

Varmearrangement
Leveres med varmelegemer i karmben.
Varmelegemerne er tilsluttet justerbar
føler – forsyningsspænding 400V – 50/60
Hz.
El-automatik
Leveres med professionel dørstyring,
der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt hastighedsstyring
via frekvensomformer. Kontrolpanel skal
tilsluttes 3 x 400V, 50/60 Hz, 3 x 10A.
Sikkerhed
Lyssensorer i karmben op til 2500 mm.
Manøvreudstyr
Åbne/lukke/stop funktion standard i
styring. 2 stk. trykpaneler. Mulighed for
truckkontakter, radiostyring og radar
m.m. som ekstraudstyr.
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