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Som alle DAN-doors produkter bærer 
DANspeed rulleporten det umiskende-
lige præg af kvalitet, præcis forarbejd-
ning og gedigen håndværksmæssig 
udførelse med et elegant og tidløst 
design.
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Dimensioner
Max. B 3000 x H 2700 mm. 

Dørblad
2 mm panserdug m. rustfri bom  
– fås i flere forskellige farver.

Føring af portdug
Tvangsstyret ved hjælp af bundbom  
med styr i karmben. Portdugen holdes 
stram af dugens egenvægt samt bund-
bommens vægt.

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. Porte over  
10 m2 skal tilsluttes 3 x 400V 50/60 Hz.
El-styringen tilstræbes placeret på sam-
me side som porten.

Sikkerhed
Kantsikring i dugens bundskinne sikrer, 
at porten under lukning stopper og 
returnerer, hvis den møder modstand. 
Desuden er der indbygget fotocelle i 
begge karmben i 250 mm højde.  
Motoren er forsynet med indbygget nød-
håndtag, der kan aktiveres i tilfælde af 
strømafbrydelse, således at portdugen 
kan rulles manuelt op. Kan også leveres 
med nødstrømsanlæg. Desuden er  
rulleporten forsynet med påkørsels-
sikring indbygget i bom.

Manøvreudstyr
2 stk. trykpaneler med nødstop  
(standard). Mulighed for truckkontakter, 
radiosttyring og radar m.m. som  
ekstra udstyr.

DAN-doors’ automatiske rulleport AR0031L er en yderst moderne løsning, der i kraft af sin lave  
konstruktion er specialdesignet til områder, hvor der er lavt til loftet. AR0031L er udstyret med en 2 mm 
kraftig panseret dug, der fungerer som den perfekte kuldebryder og sørger for at holde den kolde luft 
inde i kølerummet i den daglige drift. Rulleportens åbne- og lukkehastighed sikrer en optimal og sikker 
logistik på pladsen, og den gennemarbejdede konstruktion minimerer eventuelle gener ved træk, støv 
og støj. AR0031L kræver et minimum af vedligehold, hvilket sikrer, at kunden ikke skal bruge unødige 
ressourcer på at vedligeholde rulleporten. Rulleporten leveres som standard med en åbnehastighed på  
1,6 m/sek. og en lukkehastighed på 0,6 m/sek.
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