
DANspeed rulleporte AR0041
- Industri

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.

DAN-doors – en verden af døre.
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Dimensioner
Udføres efter ønske, dog max. B 2000 
x H 2500 mm. Større dimensioner kan 
specialfremstilles.

Dørblad
1 mm blå pressenningsdug (mod mer-
pris med grå, orange, rød eller gul dug).

Karmben
Rustfri eller galvaniseret stålprofiler  
B 142 mm x D 110 mm.

Føring af portdug
Tvangsstyret ved hjælp af styr i karm-
ben. Portdugen holdes stram af dugens 
egenvægt samt vægten af indbyggede 
fiberstænger.

El-automatik
Leveres med programmerbar DANspeed 
automatik. Automatikdelen monteres på 
væg ved siden af karm. Porten leveres 
med alt ledningsarbejde klar til tilslut-
ning til 1 x 230V 50/60 Hz. El-styringen 
tilstræbes placeret på samme side som 
porten.

Sikkerhed
Der er indbygget fotocelle i begge karm-
ben i 250 mm højde. Motoren er forsynet 
med indbygget nødhåndtag, der kan 
aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse. 
Kan også leveres med UPS (nødstrøms-
anlæg).

Manøvreudstyr
2 stk. trykpaneler med nødstop (stan-
dard). Mulighed for truckkontakter, 
radiostyring og radar m.m. som ekstra-
udstyr.

Hastighed
Leveres som standard med en åbnehas-
tighed på 1,0 m/sek. og en lukkehastig-
hed på 0,3 m/sek.
Rulleporten fås desuden i en udførsel 
med vindsikring samt med en selvrepa-
rerende funktion ved påkørsel.

DANspeed rulleporten er en moderne konstruktion, der i kraft af sit lynhurtige funktionsprincip giver en 
mere smidig trafik på arbejdspadsen. Samtidig medvirker DANspeed rulleporten til et bedre arbejdsmil-
jø, fordi den gennemtænkte konstruktion sikrer færre problemer med træk samt støv- og støjgener.
DANspeed rulleporten fremstår desuden som en yderst attraktiv investering – ikke kun fordi den med sin 
vedligeholdelsesvenlige og driftssikre opbygning indebærer lave vedligeholdelsesomkostninger, men i 
lige så høj grad i kraft af det mindre varme-/kuldetab, der er et resultat af mange års udvikling.
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