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Industriell snabbrullport för den dagliga
trafiken i inomhusutrymmen. Kontaktfri passage för hög trafikbelastning.

Tillverkas av förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m2.
Beständighetsbehandlad mot UV ljus.
Portbladet är förstärkt i sida och kan efter en påkörning
automatiskt återställas efter nästa öppningsfas.
Finns i 8 olika standard RAL kulörer, se bilder på nästa sida.
Som tillval finns transparenta pvc fönster 640 x 580 mm.
Livsmedelsgodkänd /portduken tål högtryckstvätt.

Galvaniserad stålplåt 37x52x3 mm med täckplåt.
Finns även i lackerat eller rostfritt utförande för hygienlokaler.

Portbladet rullas smidigt och tyst upp ovanför portöppningen.
Som öppningsaktivering kan styrskåpet ta emot impuls från
alla på marknaden förekommande aktiveringar.
Portduken stänger med halva hastigheten för att inte
"skrämma " fotgängare som vill passera.
En beröringsfri passage med mycket hög tätning mot lu
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CE godkänt styrskåp, 360x265x154 mm.
Frekvens: 50-60 Hz. 6A för 0,55 kW motor.

240 V 1-fas. IP54. 0,55 kW

Öppningshastighet : 1,2 m / sek.
Stängningshastighet : 0,6 m / sek.

Exkl... Fritt val av Tryck-knapp, dragsnöre, radar etc.

Portbladets låga vikt gör att en traditionell stolpe med
kontaktlist inte krävs, den mjuka botten ger en god
säkerhet. Automatisk återställning av portbladet vid ev.
påkörning. Infraröd fotocell reverserar ifall ljusstrålen bryts
och stänger inte förräns sikten blir fri igen.
Portduken reverserar ifall den möter på hinder.
Nödstopps knapp på styrskåpet.

Option: Batteridriven nödöppning vid strömbortfall.
Option: Säkerhetsutförande som innebär att porten öppnas
med kodlås och larmar ifall man försöker tränga sig genom
eller under porten då den är stängd.

Maxmått: B x H 3500 x 3500 mm
Byggbredd: ( 65 + 65 + motor 150 mm ) = + 280 mm
Bygghöjd: + 450 mm ( special 340 mm )

Isolett förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.
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9016 Vit

6028 Grön

9017 Svart

2004 Orange

5010 Blå

3020 Röd

7042 Grå

1003 Gul
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En mycket smidig konstruktion
som endast behöver 65 mm per
sida för montage ( + motorplats )
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Frontplåt

450 alt. special 340 mm
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Bild på den sidohängda motorn Bild på styrskåp med nödstopp



Övrigt

Finns i rostfritt utförande för hygienrum. Samtliga våra rullportar har 100 % auto återställning.

Port typ,
Otroligt små byggmått.
Automatisk återställning,
Tyst mjuk gång,
Tät konstruktion,
Säker,
Service,

Prisbild,

inomhusport upp till 3500 x 3500 mm.

65 mm i sida.

ifall portduken skulle köras på.

frekvensstyrd, ex. full fart upp, halv fart ner.

i sida, mot golv och i ovankant.

ingen bottenbalk, men reversering och fotocell som standard.

enkelt underhåll, enkel konstruktion.

konkurrenskraftigt pris.

Montage, snabbmonterad, lättbegriplig, 220V.
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