
D 501 

D 501 Super rullporten 
Inomhus / utomhus 

 
Nu är den färdig... Super rullporten. 
 
Föregångaren som installerats i 10.000 tal har nu fått en 
värdig efterträdare. 
D501 är en inomhus / utomhusport som arbetar med push 
and pull technology. En unik kombination av total säkerhet, 
självlagande automation, vind resistent, hög täthet, snabb 
öppningsfart och enastående pålitlighet. 
 
Porten öppnas och stängs med motorkraft fördelat ut till sido– 
spåren, detta innebär att porten saknar bottenbalk och 
förstyvningslister.  
Det är därför som portduken tål att köras på, och sedan kan 
laga sig själv. 
 
Den nya porten har bara skalet kvar från tidigare, drivband 
återställningsbeslag, valsar och kuggdrift är helt ny teknologi. 
Den nya porten är samtidigt mycket tystare. 
 
Producerad av Dynaco med årlig volym över 13.000 portar. 
Se video på: www.snabbrullport.se 
 
För leverans från Januari 2009 

Superstarkt sidoförband 

Återföringsbeslaget, för automatisk 
lagning av påkörd duk. 

Direktdrift av portduken, 
Push and Pull teknologi. 



Industriell snabbrullport för stora öppningar samt utomhusmiljö.  
Extremt god täthet runt om öppningen. 
 
Dörrbladet:  Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m2. Beständighetsbehandlad mot UV ljus.  
  Portduken kopplas direkt till rullen. Automatisk återställning efter ev. påkörning.  
  Finns i 8 olika standard RAL kulörer. Tillval, transparenta pvc fönster 640 x 580 mm. 
Karmen:  Galvaniserad stålplåt. Finns även i målat utförande. Tillval, kåpa för motor och rulle. 
Funktion:  Unik drift genom att portduken skjuts upp och ned direktväxlat från motorn. 
  Inga vikter som får duken att falla ned, = Ingen bottenbalk som kan skada eller  
  skadas. Portbladet rullas smidigt upp ovanför portöppningen. 
  Som öppningsaktivering kan styrskåpet ta emot impuls från alla på marknaden  
  förekommande aktiveringar. En beröringsfri passage med mycket hög tätning mot  
  luft, buller, damm, kyla etc. 
Styrning:  CE godkänt styrskåp, 380 x 380 x 210 mm. IP54. 
  Frekvens: 50-60 Hz. 
Motor:   240 V  IP54. 1,55 kW - 2,2 kW 
Hastighet:  Öppningshastighet   :   2,4 m/sek. upp till 20 m2 
      2,0 m/sek. upp till 24 m2 
      1,6 m/sek. över     24 m2    
  Stängningshastighet : Ställbart 
Säkerhet:  Mjuk portduk utan bottenbalk eller förstyvningsprofiler. 
  Automatisk återställning av portbladet vid ev. påkörning.  
  Fotocell reverserar porten ifall ljusstrålen bryts och stänger inte förrän sikten blir  
  fri igen. Inbyggd, trådlös reverseringslist vänder vid minsta motstånd. 
  Nödstopps knapp på styrskåpet. 
Vindlast: D501 Standard   Klass 2 *       Portar upp till 4500 x 5500 mm  Klass 3 
  D501 Power      Klass 3 *       Portar upp till 4000 x 5500 mm  Klass 4 
      
Maxmått: B x H   5500 x 5500 mm 
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Box 1066      Fax: 08 - 514 103 01 
186 26 Vallentuna     E-mail: info@maingate-door.com 
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*   6 50 med kåpa och H > 4000 
**  6 50 med kåpa och H > 4000
*** 650 med kåpa och H > 4000

Beslaget som drifts- och 
ekonomicheferna älskar. 


