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DS290 Rullport
DS290
Door Systems rullpor t DS290 är utvecklad för industriområden med måttliga hygienkrav. Dock kan den som tillval
levereras i rostritt stål som uppfyller strängare krav.

Portar:

0,6 eller upp till 2 mm duk

Storlek:

3,0 x 3,0 m.

Färger:

Standardfärg: Mörkblå
(fås i specialfärger enligt avtal)

Intäckning:

1 mm galvaniserad stålplatta, lackerad
(tillval i rostfri eller lackerad)

DS290 är tillverkad i maximal storlek: Bredd 3,0 x höjd 3,0.
Materialen som är valda är galvaniserade och karmarna är
lackerade. Duken är en 0,6 m industriduk eller en upp till
2 pansarduk. Styrningen är som standard monterad med
frekvensomformare och en rad indställningsmöjligheter, som
det normalt ﬁnns behov för. T.ex. tidsinställning för öppet- och
stängtider.

Karmar:

2 mm galvaniserad stålplatta, lackerad
(tillval i rostfri eller lackerad)

Bottenskena:

Galvaniserat stål
(tillval i rostfri eller lackerad)

Säkerhet:

• Bottenskena med kantsäkring

DS290 har:
• Mönsterskyddad säkring mot
påkörning samt vindsäkring.
• Enkel styrning med frekvensomvanldare så att öppnings- och
stängningstiderna kan ställas in
efter behov.

• Fotocell i karmar
• Påkörselsäkring
• Vindsäkring
Öppningshastighet:

Variabel, fabriksinställd till 1,6 m/sek.

Stängningshastighet:

0,3 - 0,5 m/sek.

El:

230 V, 16 Amp motor: 230 V, 0,75 kw

Styrning:

Dator med inbyggd felindikator, tidsrelä, inställning för persongenomgång,
frekvensomvandlare, etc.

Impulsgivare:

1 st. pekskärm samt tryckknappar med
nödstopp i styrbox.

Övriga:

Mot extra kostnad levereras DS290
med:
• Dragkontakter
• Radar
• Radiostyrning

• Uppfyller de nyaste säkerhetskraven, bl.a. med säkring i
bommen.

• Fotocellsstyring
• Induktionsfjäder
• Fönster
• Flugnät

• Marknadens största standardutrustning
Enkel konstruktion
Rullport DS290 är enkelt konstruerad med mycket få
slitdelar. Det innebär låga underhållsomkostnader. Den enkla
påkörselsäkringen gör det lätt för er egen personal att få
porten på rätt spår igen efter en eventuell påkörning. DS290
kan ingå i kombination med andra automatiska installationer,
t.ex. transportband, lastramper, slussar och andra portar.
Om det händer en olycka informerar styrningen var
problemet ﬁnns någonstans och i de ﬂesta fall kan ett
telefonsamtal lösa problemet och porten är i drift igen.
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