Hurtig porte i stål
•
•
•
•
•

High-power-drev til kontinuerlig brug.
Frekvensomformerkontrol med 'bløde' start / stop-funktioner. Beskytter
Materiale og sikre lang levetid på Porten.
Større beskyttelse mod personskade eller materielle skader takket være
Standard, integrerede lysbarrierer og sikkerhedskant.
Gennemsnitlig åbningshastighed på op til 550 mm / sek.
Med max. Dimensioner på 6000 x 8000 mm.
Uafbrudt drift
Højhastighedsporten fra AB Porte og døre er beregnet til kontinuerlig drift i industrielle applikationer.
De anvendte materialer af høj kvalitet og de standard sikkerhedsfunktioner sikrer uafbrudt
trafikstrøm. Takket være hurtig åbning og lukning samt isolerede ThermoTeck sektioner reduceres
varmetabet fra hallen og sparer dermed energi.

Hurtige porte i Presenning

For portåbninger med meget trafik hvor man ønsker hurtig passering uden forsinkelse samtidig med minimum
luftudskiftning. Høj effektivitet i produktionsområdet og effektivitet inden for intern transport er meget vigtig.
Derfor er en pålidelig dør afgørende. Vores døre er designet til alle disse behov!

Vi tilbyder dig svaret på:
•
•
•
•
•

Energi besparelse
Reducerede varmeregning
Bedre indeklima
Hurtig åbning og lukning
Drift omkostninger på et minimum

Levering:
ABP-500, hig speed dør. Demissioner indvendig max. DMB 7000 × 7000 mm, Udenfor max. 5000x5000mm,
vindklasse 2)
ABP-700, hig speed port for fryserum maks. -10 °, maks. 5000x5000mm
ABP -750, hig speed port Folde gardin til fryseanlæg maks. -30 °, maks. 5000x5000mm
ABP -800, hig speed port folde gardin indenfor og udenfor maks. 10000 × 8000 mm, vindklasse 2)
ABP -850, anvendelse indenfor og udenfor max. 10000 × 8000 mm, vindklasse 4)
ABP -500-højhastighedsdørene er udstyret med et 230 volt-drev med frekvensomformeren.
De hurtigruller SRD-700 til 850 er udstyret med en 400 volt motor uden frekvens regulator.

Port blad
Port bladet er udstyret med et vindue i øjenhøjde. Den høje kvalitet PVC-lærred 1200 gr / m2 er tilgængelig i
forskellige standardfarver og er forsynet med transparente vinduer.

Ledning
Ledere, konsoller og motorplade er fremstillet af galvaniseret stål, i siden er en nylonstyring t.b.v. Monteret lynlås.

Sikkerhed
Til sikkerhed Fotocelle / modtager placeret i åbningen og den trådløse kontaktstrimmel i fleksibel bjælke.

Åbnings hastighed
Åbningshastighed maks. ± 1,57 m / sek, lukkertid ± 0,6 m / sek. Porte med frequentieregelaar start en stop med en
forsinkelse og opbygger fart gradvist. Døre med en frihøjde på mindre end 2500 mm er ikke monteret med
frekvensomformer.

Anti-Crash System
De ABP-500 og ABP-700 er forsynet med et anti-crash system. Under slag går dørbladet ud af de styre skinnen og ved
åbning reparere porten sig selv.

