
DAN-doors’ automatiske vertikale 
rulleport AVR0801F til frostrum er 
en yderst moderne løsning, rul-
leporten er i kraft af sin konstruk-
tion og hurtighed skræddersyet til 
kunder, der har meget trafik med 
truck ind i deres fryserum.

AVR0801F 
Vertikal rulleport til frost



AVR0801F 
Vertikal rulleport til frost

Max. dimensioner
3500 x 3500 mm

Portdug
80 mm Isoleret portdug  
(2x40 mm Neopren isolering) 

Hastighed
Åbnehastighed = 1,5 m/sek. -  
Lukkehastighed = 0,5 m/sek.

Karmben
2.0 mm Slebet Rustfri stål.  
Karm dimension 150 x 380 mm 

Topafskærmning
1 mm Rustfri stål.

Føring af portdug
Portblad føres i spor på karmben med 
sidestyr i bom. Manuel reparation af 
portblad, der genpositioneres i karmben 
efter påkørsel. 

Varmearrangement
Leveres med varmelegemer i karmben.
Varmelegemerne er tilsluttet justerbar fø-
ler – forsyningsspænding 400V – 50/60 Hz.

El-automatik
Leveres med professionel dørstyring, 
der inkluderer positioneringsmuligheder 
samt hastighedsstyring via frekvensom-
former. Forsyning 3x400V. 10A. 4 stk.  
Potentialfri relæudgang til ekstern udstyr.

Sikkerhed
Lysgitter med dynamisk blankning er 
monteret i lysning. Ved precensdetektion 
stopper porten og returnerer til åben 
position. Motoren har indbygget nød-
håndtag. I tilfælde af strømafbrydelse 
aktiveres håndtaget og portdugen kan 
efterfølgende rulles op manuelt.

Manøvreudstyr
Åben/lukke/Stop funktion standard i 
styring. Mulighed for truckkontakter, 
radiostyring og radar m.m. som ekstra-
udstyr. 

Rulleporten er udstyret med en 80 mm tyk dug, som kører vertikalt op, hvilket betyder at den er plads-
besparende og ikke fylder ret meget ud i rummet, som en mere traditionel rulleport. Dette giver vores 
kunder en større frihed, til at placere reoler, og andre elementer i fryserummet.  Udover den vertikale 
fordel så har AVR0801F en høj isoleringsevne og reducerer kuldetabet til et minimum under den daglige 
drift, grundet den 80 mm isolerede dug.

Rulleporten sikrer samtidig en optimal og sikker logistik på arbejdspladsen grundet åbne og lukkeha-
stigheden. Den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener med træk, støv- og støj, og 
konstruktionen sikrer at rulleporten kræver et minimum af vedligehold, hvilket giver kunden mulighed 
for at fokusere på produktions flow, og optimering.
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