DS350 Rullport

DS350 Rullport
DS350 uppfyller de strängaste kraven
Door Systems rullport DS350 är utvecklad för att uppfylla de
stränga krav som t.ex. livsmedels- och medicinbranschen följer.

Portar:

Por ten klarar alla problem med luftdrag och buller och
är tillverkad av de bästa materialen. Med undantag av den
speciella pansarduken är porten tillverkad i rostfritt stål och
under utvecklingen av DS350 arbetade man fokuserat på att
tillverka en port med så få slitdelar som möjligt. Det gör att
driftskostnaderna hålls på ett minimum.
DS350 har:
• Mönsterskyddad säkring mot
påkörning samt vindsäkring.
• Marknadens modernaste styrning
med frekvensomvandlare som
standard.
• Steglöst variabel öppningshastighet.

Pansarduk med vertikalt eller
horisontellt synfält

Storlek:

3,5 x 3,5 m. eller enligt avtal

Färger:

Standardfärg: Mörkblå
(Fås i specialfärger enligt avtal)

Intäckning:

1 mm rostfritt stål AISI 304

Karmar:

3 mm rostfritt stål AISI 304

Bottenskena:

2 mm rostfritt stål AISI 304

Säkerhet:

• Bottenskena med kantsäkring
• Fotocell i karmar
• Påkörselsäkring
• Vindsäkring

Öppningshastighet:

Variabel, fabriksinställd till 1,6 m/sek.

Stängningshastighet: Variabel
El:

230 V, 16 Amp

Motor:

230 V, 1,5 Kw

Styrning:

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

Impulsgivare:

2 st. tryckpanel som standard

Övriga:

Mot extra kostnad levereras DS350
med:
• Dragkontakter
• Radar
• Radiostyrning
• Fotocellsstyring
• Induktionsfjäder
• Fönster

• Marknadens största standardutrustning.
Många olika lösningar
Styrningen på DS350 är förbättrad för alla tänkbara behov. På så sätt kan DS350 användas tillsammans med andra
automatiska lösningar. T.ex. transpor tband, slussar, ledhissport,
osv. Som standard kan bottenskenan sättas på plats efter en
påkörning, utan att använda verktyg.
DS350 kan också levereras till kylrum. Med kombinationen av
en isolerad skjutdörr från Door System och DS350 sparar
energi och pengar åt ert företag.
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