
Det luner på budgettet, når du får installeret en DS800-termo-
port med høj isoleringsevne og høj rullehastighed fra Door Sy-
stem. 75.000 kWh: Det var besparelsen pr. år, vi beregnede for 
Claus Sørensen A/S, der ville skifte sin rulleport til frostrum-
met ud med DS800. Tre år senere beregnede Teknologisk Insti-
tut, at den reelle besparelse er tæt på 90.000 kWh.

DS800 er bygget til at blive brugt i et frostrum med sin spe-
cialudviklede portdug, der holder kulden ude. Portdugen på 
DS800 er hele 43 mm tyk og har en særlig indbygget stabi-
lisering, der sikrer en særdeles god isolering. Samtidig giver 
den en god modstandsevne overfor vindpres. DS800 har et 
specielt tætningssystem, der sikrer at kold og varm luft ikke 
mødes og skaber kondens og is. 

DS800
RULLEPORT

Door System har specialudviklet DS800 til frostrum og 
har beskyttet produktet gennem en række patenter 
på bl.a. portdugen og det specielle tætningssystem. Vi 
fremstiller alle vores produkter på egen fabrik i Østjyl-
land og opfylder alle gældende krav og standarder. 
DS800 kan fremstilles i størrelser op til  4 x 3,5 meter.  

DS800 ER UDVIKLET 
SPECIFIKT TIL FROSTRUM,  
SÅ HØJ ISOLERINGSEVNE 
OG RULLEHASTIGHED  
KAN SPARE ENERGI.  
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 DS800RULLEPORT

75.000 kWh
ISOLERING 

43 mm
SPAR ENERGI, KWH/ÅR



Spar kolde kontanter i frostrummet
Kuldetab er pengetab. Derfor luner det på budgettet, når du 
får installeret vores DS800-termoport i frostrummet. Tanken 
bag porten er ganske enkel: Det handler om at kombinere høj 
hastighed med høj isoleringsevne.
DS800-porten sikrer et minimalt kuldetab og mindsker ”åb-
netiden” mærkbart. I forhold til kendte isolerede døre, viser 
beregninger, at der kan spares flere hundrede timer ”åbne 
porte” på årsbasis.
Porten er bygget til at blive brugt i frostrum med masser af 
gennemkørsler. Det kan eksempelvis være på frostlagre i føde-
vareindustrien. Den specialudviklede portdug isolerer effektivt 
og holder kulden indendøre.
DS800 er fremstillet i kraftigt og rustfrit stål, der udover en ren-
gøringsvenlig overflade giver størst mulig styrke til at modstå 
de slag og stød, der altid opstår i en travl hverdag.

Enkelhed er nøgleordet
Alle porte og døre fra Door System er skabt uden dikkedarer. 
DS800 er ingen undtagelse. Den er fremstillet, så den tåler 

påkørsler og ikke medfører unødige driftsstop. Fx kan en 
påkørsel, hvor portdugen er skubbet ud af sporet, ordnes 
lynhurtigt og uden brug af værktøj.

Styr på det hele
DS800 er født med Door Systems velkendte styringssystem. 
Fejl og driftsstop kan oftest klares af jeres egne medarbejdere 
og evt. ved at ringe til Door System. Fejlindikatoren giver klar 
besked om, hvor fejlen er.

Patenter
Vi tror naturligvis 100% på vores produkter. Derfor er DS800 
beskyttet af en række patenter, bl.a. portdugen og det spe-
cielle tætningssystem, der sikrer at kold og varm luft ikke 
mødes og skaber kondens og is. Portdugen er 43 mm tyk og 
har indbygget stabilisering. Det isolerer særdeles godt og 
giver en god modstandsevne over for vindpres.
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Tekniske data:  
DS800 leveres i maksimal stør-
relse 4 x 3,5 m.

DS850 er en udbygning, der kan 
leveres i størrelse 4 x 5,5 m.

Portblad: 
Dugen er udført i 43 mm isoleret 
dug. 

Minimum isolering er 21 mm i 
samlinger.

Inddækning:  
1 mm stål

Karmben:  
2 mm rustfrit og slebet AISI 
304-stål. 

Som option kan karmben leveres 
i galvaniseret stål.

Åbnehastighed: 
Variabel 0,6 - 2,0 m/sek. 
Fra fabrik sat til 1,6 m/sek.

Lukkehastighed: 
Variabel

Motor:  
230 V, 1,5 kW

Ekstraudstyr: 
Mod merpris kan DS800 leveres 
med:

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Fotocellestyring

• Induktionssløjfe

DS800 SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at 
få et tilbud fra os.  Vi har forståelse for, at ting kan haste. Der-
for sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har  

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail 
på info@doorsystem.dk

Åbnehastighed: Fra 0,6 – 2,0 m/sek. 
Karmben: 2 mm rustfrit stål. Stor styrke. 
Nem vedligeholdelse.

Ved påkørsel: Portdugen kan nemt og  
hurtigt sættes på plads uden brug af 
værktøj.

Patenteret portdug: Holder helt tæt,  
så varm og kold luft ikke mødes og  
kondenserer.


