DS800 Rullport

Öppningshastighet
från 0,6-2,0 m/sek.

Sätt portduken på plats utan användning av
verktyg, om den blir påkörd.

Sidorna är tillverkade i 2 mm rostfritt stål,
vilket garanterar lite underhåll och hög
styrka.

Den patenterade portduken sluter till helt,
så att varm och kall luft inte möts och
kondenserar.

DS800 Rullport
Spara kalla kontanter i frysrymmet
Kylutsläpp är pengaförlust. Därför värmer det i budgeten när
du installerar vår DS800-termoport i frysrummet. Tanken
bakom porten är ganska enkel: Det handlar om att kombinera
hög hastighet med hög isoleringsförmåga.
DS800-porten lovar ett minimalt kylutsläpp och reducerar
öppningstiden märkbart. Jämfört med andra isolerade
dörrar visar undersökningar att man kan spara flera hundra
dörröppningar per år.
Porten är konstruerad för att användas i frysrum med
många genomfarter. Det kan exempelvis vara i fryslager i
matvaruindustrin. Den specialutvecklade portduken isolerar
effektivt och håller kylan inne. DS800 är tillverkad i kraftigt
rostfritt stål, och har samt en rengöringsvänlig yta som ger
största möjliga styrka mot de slag och stötar som alltid
uppstår i en stressig vardag.

Teknisk information: DS800 levereras i maximal storlek,
4 x 3,5 m., DS850 är en utbyggnad
och kan levereras i storlek 4 x 5,5 m.
Portblad:

Duken är tillverkade med 43 mm
isolerad duk. Minsta isolering är 		
21 mm i skarvarna.

Överdrag:

1 mm stål

Karmar:

2 mm rostfritt stål och slipat AISI 304stål. Som tillval kan sidorna levereras i
galvaniserat stål.

Öppningshastighet:

Varierande, 0,6 – 2,0 m/sek.
Fabriksinställd på 1,6 m/sek.

Stängningshastighet: Varierande
Motor:

230 V, 1,5 Kw

Extrautrustning:

Mot en extra kostnad kan DS800
levereras med:
• Tryckknapp			
• Radar				
• Radiostyrning			
• Fotocellstyrning			
• Induktionsslinga

Enkelhet är nyckelordet
Alla portar och dörrar från Door System är tillverkade utan
krångligheter, DS800 är inget undantag. Den är gjord så att
den klarar påkörningar och inte får onödiga driftstopp.
T.ex. kan en påkörning där portduken hoppat ur spåret fixas
blixtsnabbt utan verktyg.
Ordning och reda
DS800 är gjord med Door Systems välkända styrsystem. 		
Fel och driftstopp kan oftast avhjälpas av er egen personal och
ev. med ett samtal till Door System. Felindikatorn ger klart
besked om var felen ligger.
Patent
Vi tror naturligtvis 110 % på våra produkter. Därför är DS800
skyddad av en rad patent, bl.a. portduken och det speciella
tätningssystemet som garanterar att kall och varm luft inte
möts och skapar kondens och is. Portduken är 43 mm tjock
och har inbyggd stabilisering. Den isolerar särskilt bra och gör
inte mycket luftmotstånd.
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