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DS700 har utvecklats med tanke på att ge största möjliga hastighet
och driftssäkerhet under alla tänkbara förhållanden. Porten kan tillverkas i storlekar på upp till 7x6 meter och kan i standardversionen hålla
för kraftig vindbelastning vilket gör den mycket lämplig som utvändig port.
Man kan köpa till ytterligare vindsäkring som gör porten motståndskraftig upp till vindklass 3.

Portblad:

2 mm pansarduk.
Option med horisontella eller
vertikala fönster.

Dimension:

Upp till b x h: 7 x 6 meter

Färger:

Portblad standard mörkblå (Andra färger
levereras efter överenskommelse)

Intäckning:

1 mm rostfritt stål AISI 304

Det unika påkörningsskyddet gör att det är snabbt och
enkelt att få igång porten igen efter en påkörning.

Sidoben:

3 mm rostfritt stål AISI 304

Bottenskena:

2 mm rostfritt stål AISI 304

DS700 är en vidareutveckling av Door Systems mycket
enkla koncept med maximal prestationsförmåga och
minimalt med slitdelar.
Porten är så praktiskt tillverkad så att specialverktyg inte
behövs, och de fl esta driftsstörningar som påkörningsskador kan kundens egna medarbetare klara av.

Säkerhet:

Bottenskena med kantsäkring
Fotoceller i sidoben
Påkörningssäkring
Vindsäkring 18 m/sek
(Option vindklass 3)

Öppningshastighet: Varierande upp till 2,0 m/sek
Stängningshastighet: Varrierande

Door System tillverkar alla sina produkter i egen fabrik i Danmark och
uppfyller alla gällande krav och standarder.

El.:

230 V, 16 Amp. HPFI Relä 0,3 A.

Motor:

230 V, 1,5 kW

DS700 uppfyller alla krav som ställs inom livsmedelsindustrin och den
farmaceutiska industrin. De stränga krav som ställs i dessa branscher
på materialval och ytbehandling kan verka överväldigande jämfört
med andra väl så kritiska branscher, men hos Door System kompromissar vi inte med kvaliteten – det man sparar på att välja det näst
bästa materialet motsvarar inte alls kvalitetsförsämringen och den
minskade säkerheten.

Styrning:

CPU Uppbyggd med felindikator. tidrelä,
inställning för persongenomgång,
frekvensomformare m.m.

Impulsgivare:

Standard 2 tryckpaneler med nödstopp.

Övrigt:

DS700 kan levereras med
följande extrautrustning:
• Tryckkontakt
• Radar
• Radiostyring
• Fotocellestyrning
• Induktionsslinga
• Fönster
• Extra vindsäkring

En port som inte står i vägen…
Passagehastighet, logistik och flexibilitet är väsentliga parametrar i industrin.
Att ta en port ur drift kan medföra mycket stora störningar och
förluster som gör portens pris till en blygsam kostnad.
Styrning
Door System har själv utvecklat styrningen, och även här är det fråga
om en styrning som har alla de funktioner som är nödvändiga för en
modern industriverksamhet. Alla kontroller har inbyggd frekvensomformare som gör det möjligt att ställa in en hastighet som är anpassad
till trafiken och samtidigt ger en smidig drift med minimalt slitage.
Speciella funktioner för sammanbyggning med andra portlösningar
finns som standard och ska bara ställas in vid montering.
För ytterligare information om DS700 kontakta vår försäljningsavdelning på te. 86 92 11 71. Samtidigt kan vi komma överens om
en tid för demonstration av DS700 i omgivningar som motsvarar er
verksamhet.
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