Beskrivande text

Snabbrullport D-501

Snabbrullport D-501
Industriell snabbrullport för den dagliga trafiken i inomhus och utomhus utrymmen.
Porten ger en kontaktfri passage, samtidigt som den är mycket tät och därför även lämplig mot kylda
utrymmen. Porten tål påkörning och återställer sig automatiskt efter nästa öppnings cykel.
Unikt små byggmått med bara 160 mm per sida i ramverk och 450 mm ovan öppning.
Storlek

Bredd max: 5500 mm
Höjd max: 5500 mm

Byggmått

160 mm en sida / motorsida 135 mm + 170 mm för motor.

Dörrblad

Förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m2
Beständighet mot UV ljus, förstärkt i sida för att tåla påkörning.
Finns i 8 standard RAL kulörer. Andra kulörer enl. önskemål.
9010 – Vit
7035 – Grå 9005 – Svart
2004 – Orange
3000 – Röd 1003 – Gul 5002 – Blå
6005 – Grön

Belastning D-501 Compact
D-501 Power

( finns bredare i gamla systemet M2 / M3 )
( finns högre i gamla systemet M2 / M3 )

Inomhus
Utomhus

Vindbelastning: se tabell i produktblad.
Vindbelastning: se tabell i produktblad. ( klass 3 )

Ramverk

160 mm breda sidostolpar i galvaniserad stålplåt. Std med täckprofiler dito.

Fönster

Siktruta 640 x 580 mm alt. Siktfält H = 400 mm av transparent PVC.

Säkerhet

Mjuk botten som inte kan skada fotgängare eller passerande gods.
Reversering ifall portduken möter hinder på sin väg ned.
Fotocell som reverserar port ifall ljus strålen bryts.
Automatisk återsällning efter eventuell påkörning.

Styrning

Motor 240 V 1-fas 1,5 kW IP65
Styrskåp CE godkänt 380 x 380 x 210 mm IP54 med nödstoppsknapp
Frekvens styrd hastighet = ställbar. Upp till 2,4 m/sek - 1,2 m/sek ned

Aktivering Valfritt… ex. dragsnöre / tryck knapp / radar / radio / magnetslinga / kodlås

Tillval
•
•
•
•

Övrigt

Täckplåtar för portduksrulle och motor
Pulverlackerat ramverk
Rostfritt ramverk
UPS Batteribackup som öppnar port vid strömbortfall

Se mer data och rörliga bilder på

www.snabbrullport .se
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