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DS300 Rullport
DS300
DS300 är utvecklad för industriområden med måttliga eller
höga hygienkrav. Den passar bra som lösning mot måttligt
luftdrag samt buller och luktämnen.
DS300 levereras i storlekar upp till 5,0 x 5,0 m. Karmarna och
avtäckningen är tillverkade av galvaniserat stål (rostfri eller
lackerad ﬁnns som tillval). Styrningen med frekvensomvanldare
är marknadens mest moderna med alla tänkbara inbyggda
funktioner. Öppnings- och stängningshastighet är stegvist
variabelt.
DS300 har:

Portar:

Duken är tillverkad av upp till 2 mm
pansarduk.

Storlek:

5,0 x 5,0 m.

Färger:

Standardfärg: Mörkblå
(fås i specialfärger enligt avtal)

Intäckning:

1 mm galvaniserat stål.
(Tillval i rostfritt eller galvaniserat.)

Karmar:

2 mm galvaniserat stål.
(Tillval i rostfritt eller galvaniserat.)

Bottenskena:

2 mm galvaniserat stål.
(Tillval i 2 mm rostfritt eller galvaniserat)

Säkerhet:

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

Öppningshastighet

Variabel, fabriksinställd till 1,6 m/sek.

Stängningshastighet: Variabel

• Mönsterskyddad säkring mot
påkörning samt vindsäkring.
• Marknadens modernaste styrning
med frekvensomvandlare som
standard.
• Steglöst variabel öppningshastighet.
• Marknadens största standardutrustning.
Många olika möjligheter
Styrningen på DS300 är den modernaste på marknaden med
all de inbyggda möjligheter som ett modernt företag kan ha
behov av. På så vis kan porten byggas samman med
andra automatiska installationer, t.ex. transportband, slussar,
lastramper och andra portar. Porten blir därmed en integrerad del av ert tillverkningsﬂöde.
Om det händer en olycka informerar styrningen var problemet ﬁnns någonstans och de ﬂesta problem kan lösas med
ett telefonsamtal och en liten skruvmejsel. Så fungerar porten
igen.

El:

230 V, 16 Amp

Motor:

230 V, 1,5 Kw

Styrning:

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

Impulsgivare:

2 st. tryckpanel som standard

Övriga:

Mot en extra kostnad kan DS300
levereras med:
• Dragkontakt
• Radar
• Radiostyrning
• Fotocellsstyrning
• Induktionsfjäder
• Synfält
• Fönster
• Flugnät

Hovvejen 148
DK-8361 Hasselager
Denmark
Tel +45 86 92 11 71
Fax +45 86 92 11 81
www.doorsystem.dk
info@doorsystem.dk

