
DATABLAD AVR1601F
Vertikal High Speed port til frostrum 160 mm

AVR1601F er en hurtiggående, dritssikker  
og energieffektiv vertikal High Speed port til frost. 

Denne port er skræddersyet til formål, hvor der er behov for særlig effektiv 
isolering af frostrum med meget trafik. Porten er en energibesparende stand-alone 
løsning, som ikke kræver brug af natskydeport, og den 160 mm tykke dug har en 
unik isoleringsevne, som reducerer kulde- og varmetabet til et minimum. Den 
lodrette funktion minimerer pladskravet ud i rummet, og portens hurtige åbne- og 
lukkehastighed gør den til et oplagt valg til områder med meget trafik.  

Denne port er skræddersyet til virksomheder, som:

✓  Arbejder dedikeret med energibesparelser og bæredygtig drift 
✓  Har fokus på effektivitet og optimering af logistik
✓  Har brug for særlig god isolering af deres frostrum
✓  Prioriterer høj kvalitet og lang levetid 
✓  Ikke går på kompromis med sikkerheden 
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DATABLAD AVR1601F

FORDELE ▪  160 mm isoleret dug sikrer fremragende energibesparende egenskaber. 

▪  Hurtig åbne- og lukkehastighed.

▪  Stand-alone-løsning. Kræver ikke yderligere investering i natskydeport.

▪  Den lodrette funktion minimerer pladskravet ud i rummet og giver flere lagerhyldemeter omkring porten.

▪  Driftssikker konstruktion med minimale vedligeholdelsesomkostninger.

DIMENSIONER ▪  Max. størrelse: 12m2. 

▪  Max størrelse med nødstrømsanlæg: 10 m2.

▪  Løsninger, der overstiger de angivne maksimale dimensioner kan specialfremstilles.
  Kontakt os for at undersøge mulighederne.

AUTOMATIK ▪  Forsyning: 3 x 400 V 50-60 Hz, 3 x 10 A. 

▪  Forsyning til varme: 1 x 230V, 16 A + PE  
 4 stk potentialfri relæudgang til eksternt udstyr. 

▪  Leveres med professionel dørstyring, der inkluderer positioneringsindstillingsmuligheder samt   
 hastighedsstyring via frekvensomformer. Automatikdelen monteres på væggen ved siden af  karmen.

ÅBNE- OG LUKKEHASTIGHED ▪  1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.

KARM ▪  1 mm rustfri stål. 

PORTDUG ▪  160 mm thermodug isoleret med PE skum LD25.

▪  Portdugen føres i spor i karmbenene.  
 Sidestyr i bommen gør det nemt manuelt at genpositionere dugen efter påkørsel.

▪  Standardfarve (Kontakt os, hvis I ønsker andre farver eller selvvalgt print på dugen): 

TOPAFSKÆRMNING ▪  1 mm rustfri stål eller hvid PVC.

SIKKERHED ▪  Lysgitter  med dynamisk blanking er monteret i lysning. Ved precensdetektion stopper porten og  
 returnerer til åben position. 

▪  Motoren er forsynet med indbygget nødhåndtag, der kan aktiveres i tilfælde af strømafbrydelse, så   
 portdugen kan rulles manuelt op. 

▪  Kan leveres med nødstrømsanlæg. 

VARMEKABLER ▪  230V varmekabler i karmben.

Blå  
RAL 5007



AUTOMATISK BETJENING / ADGANGSKONTROL

 

Vores porte leveres 
som standard med to 
stk. trykpaneler med 
nødstop, men fås også 
med truckkontakter, 
fjernkontrol, radar m.m. 
som ekstraudstyr.
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