Spesialtilpassede
dører og porter
i rustfritt stål

Vi produserer kundetilpassede dører
og porter i rustfritt stål som er i henhold til alle relevante standarder og
normer. En god kompetanse betyr at
vi utvikler og produserer kvalitetsløsninger innen kjøle-/fryserom og
branndører.
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VEILEDNING
En omfattende forberedelse er alltid et krav før
levering. Rådet som vi
kommer med er grunnlaget for på oppnå den beste
løsningen. Vi går igjennom
de forskjellige elementene
og spesiﬁkasjonene i tett
samarbeid med kunden.
På den måten sikrer vi at
kvaliteten er i tråd med
kravene til f.eks. energisparing, miljøvern, effektivitet og holdbarhet.

SPESIALPRODUKSJON
Med et utgangspunkt i vårt
ﬂeksible standardspekter,
så kan vi spesialtilpasse
enhver løsning slik at den
er helt i tråd med kundens
forventninger og krav. Vi
har en stor tro på profesjonell håndverk, og produserer alle elementene selv.
I tillegg monterer vi og
tester alle produkter før de
forlater fabrikken.

MONTERING
Flere av våre produkter
leveres klare til montering,
sammen med detaljerte instruksjoner. Men mange av
spesialproduktene krever
at våre svært erfarne montører kommer for å montere dem. Dette sikrer også
at alle komponenter og
mekaniske deler er korrekt
montert og tilpasset for å
sikre perfekt operasjon.

VEDLIKEHOLD
Det er mange fordeler som
kan kobles til en spesialløsning fra DAN-doors. En
av disse er vedlikeholdsnettverket vårt. Kundens
garanti for rask og effekt
hjelp. Vi har et fast team
med montører som er klare og i stand til å ta på seg
enhver vedlikeholdsjobb.

Våre policyer
I alle tilfeller og til enhver tid har DAN-doors som mål å utføre
sine oppgaver på en forsvarlig og bærekraftig måte.
Helse og sikkerhet
Det er kunnskapen og erfaringen til alle ansatte hos DAN-doors som gjør oss i stand til å lage
intelligente dørløsninger med høy kvalitet. Dermed er ansatte hos DAN-doors en del av DNAet i
de produktene vi utvikler, produserer og leverer. Hos DAN-doors har vi forpliktet oss til å skape
et sikkert produksjons- og kontormiljø for å sikre det mentale og psykiske velværet til våre høyt
ansette ansatte.

Kvalitet
DAN-doors produserer dører som skal vare i svært mange år. Derfor har vi en streng kvalitetshåndtering og -kontroll, både med tanke på egen produksjon og produksjon hos våre under
leverandører. Hver enhet blir håndlaget av våre kompetente og dedikerte ansatte hos
DAN-doors, som kontinuerlig overvåker og tester kvaliteten og holdbarheten til dørene i an
befalt bruk.

Miljø
Vi er svært klare over det miljømessige ansvaret med å utvikle og produsere solide og kraftige
produkter. Derfor jobber vi hos DAN-doors med å tenke i en rund økonomi, der bærekraft og
ansvar er nøkkelelementer i DAN-doors forretningsmodell.
Vi prøver for eksempel å begrense den miljømessige påvirkningen vår ved å sørge for en korrekt
håndtering av avfall, optimering av produksjonsmetodene våre og en fornuftig bruk av generelle
ressurser som elektrisitet, råmaterialer og vann.
Produktene fra DAN-doors kan også kalles bærekraftige og miljøvennlige, siden 90% av råmaterialene som benyttes i et DAN-doors-produkt kan gjenvinnes og gjenbrukes når produktet etter
kanskje 40 år skal tas ut av bruk.
Vi vil aldri stoppe vår forbedring på dette området. Her hos DAN-doors jobber vi kontinuerlig
med å forbedre vår sosiale og miljømessige resultat i årene som kommer.
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Rustfritt stål er vårt foretrukne materiale. Vi jobber med rustfritt (AISI 304) og syrefast (AISI 316) stål. Vi kan også
levere alle våre dører som en plastisol-belagt stålplate,
spesielt egnet og godkjent for næringsmiddelindustrien.
DAN-doors kan også levere polykarbonat- og PVC-dører til
industri i tillegg til ståldører og seksjonsdører.

Sertiﬁseringer
EI²30

EI²60

DAN-doors leverer også hengslede brann- og skyvedører,
BS 60-godkjent og sertifisert i henhold til DS 1052.2 for både
industri og kjølerom. DAN-doors leverer også en helt nye
serie med branndører, godkjent i henhold til den nye europeiske standarden EN 16034-1, og med den nye EI260
Køl-godkjennelsen.

Vår globale tilstedeværelse
DAN-doors er et dansk selskap fra Stilling. Vi har en sterk
posisjon som markedsleder i vårt hjemmemarked,
men våre aktiviteter er langt fra begrenset til dette. Vi
har også en sterk internasjonal profil og tilstedeværelse. Selskapet har et datterselskap i
Sverige, i tillegg til agenter i Nederland,
Storbritannia og en avdeling i Norge.
Omtrent 50% av produksjonen vår
eksporteres, og produktene
til DAN-doors kan du i øyeblikket finne i mer enn 100
forskjellige land over hele verden.
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Dyktighet, forpliktelse og entreprenørskap har vært
karakteristikkene til DAN-doors helt fra starten.
Våre menneskelige ressurser vil ta oss inn i framtiden,
og sikre at våre kunder får den best mulige servicen og støtten.

En trygg partner
DAN-doors er en erfaren eksportør av spesialtilpassede
intelligente dørløsninger. Gjennom årene har vi utviklet et
svært effektivt og profesjonelt servicenettverk. Dette sikrer
en rask og pålitelig støtte til både nasjonale og internasjonale
kunder, hele veien gjennom fra oppstart til ettersalgservice og
vedlikehold.

Vårt produktspekter
DAN-doors er en komplett leverandør av intelligente, spesialtilpassede dørløsninger av rustfritt
stål. Vårt produktspekter inkluderer et bredt utvalg
av dører, fra relativt enkle PC-dører til spesialtilpassede og teknisk avanserte dørløsninger. Vi
begrenses ikke av bransje, og jobber i dag innen
områder som byggeprosjekter, slakterier, meierier, supermarkeder i tillegg til den farmasøytiske
bransjen. Dermed kan vi tilby alle de forskjellig
dørløsningene som er nødvendige i et bredt utvalg
av byggeprosjekter og til forskjellige bedrifter.

Dører for fryserom
DAN-doors dører og porter til fryserom er konstruerte for å
motstå en konstant hardhendt behandling. Dette er årsaken
til at vi ikke tilbyr noen standardløsninger, men tilpasser form
og funksjon for å dekke markedets forventninger for redusert
kuldetap og lavere strømkostnader.
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Dører for kjølerom
DAN-doors leverer godt utprøvde dører og porter til kjølerom som er konstruert for å møte de mest krevende og
spesielle krav til effektive isolerende dører. Våre produkter
er spesialkonstruert for næringsmiddelindustrien, med
overflater som er i henhold til de mest krevende hygienestandardene.

Branndører
DAN-doors branndører
og -porter er utviklet med fokus på
funksjonalitet og brukervennlighet i tillegg
til sikkerhet. Vårt nye utvalg av hengslede dører
er godkjente i henhold til den nye Europeiske standarden
EN-16034-1 og teststandard EN-1634-1, noe som gir dørene
klassifiseringen EI2 60. De kombinerer kvalitet og høy håndverksstandard med en tidløs og elegant form.

Skyvedører
- Kjølerom, 60 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt galvanisert stål eller
rustfritt stål.
KARM
1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium. Alle karmer er
isolerte.
SKINNE
Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolt,
skiver og mutre i rustfritt stål.
HÅNDTAK
Rustfritt stål.
PAKNINGER
Godkjent næringsmiddelsikker gummi,
montert i anodiserte lukkede aluminiumproﬁler.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med tannreimautomatikk
styringsenhet.
NØDLUKE
Tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm og dør
i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLATE
Rustfritt polert stål som standard
høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.
LÅSER
Sylinderlås eller feste for hengelås med
mulighet for nødåpning i svart PEHD og
rustfritt stål.
VINDUER
Standardstørrelser - 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.
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Skyvedører
- Kjølerom, 100 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt galvanisert stål eller
rustfritt stål.
KARM
1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium. Isolerte.
SKINNE
Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolt,
skiver og mutre i rustfritt stål.
HÅNDTAK
Rustfritt stål.
PAKNINGER
Godkjent næringsmiddelsikker gummi,
montert i anodiserte lukkede aluminiumproﬁler.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med tannreimautomatikk
styringsenhet.
NØDLUKE
Tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm
og dør i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLATE
Rustfritt polert stål som standard
høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.
LÅSER
Sylinderlås eller feste for hengelås med
mulighet for nødåpning i svart PEHD og
rustfritt stål.
VINDUER
Standardstørrelser - 150 x 300 mm,
400 x 600 mm eller 500 x 600 mm.
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Skyvedører
- Fryserom, 100 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt galvanisert stål eller
rustfritt stål.
KARM
1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium tilgjengelig med
varmekabler i karm og terskel.
Isolerte.
SKINNE
Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolter,
skiver og mutre i rustfritt stål.
HÅNDTAK
Rustfritt stål.
OPPVARMING
Dørbladet, karmen og terskelen
er utstyrt med et effektivt oppvarmingssystem.
HURTIGFRYSING
Tilgjengelig for bruksområder som
krever hurtigfrysing.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med tannreimsautomatikk.
NØDLUKE/-DØR
Luke tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm
og dør i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLATE
Rustfritt polert stål som standard
høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.
LÅSER
Sylinderlås eller feste for hengelås
med mulighet for nødåpning i svart
PEHD og rustfritt stål. Varmeelement i
låsene.
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Skyvedører
- Fryserom, 150 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt galvanisert stål eller
rustfritt stål
KARM
1,5 mm rustfritt stål eller 2 mm anodisert aluminium tilgjengelig med varmekabler i karm og terskel. Isolerte.
SKINNE
Saltvannsbestandig, anodisert aluminium med POM-hjul. Braketter, bolter,
skiver og mutre i rustfritt stål.
HÅNDTAK
Rustfritt stål.
OPPVARMING
Dørbladet, karmen og terskelen er
utstyrt med et effektivt oppvarmingssystem.
HURTIGFRYSING
Tilgjengelig for bruksområder som
krever hurtigfrysing.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med tannreimsautomatikk.
NØDLUKE/-DØR
Luke tilgjengelig i B 600 x H 1000 mm
og dør i B 800 x H 1800 mm.
SPARKEPLATE
Rustfritt polert stål som standard
høyde 300 eller 800 mm x dørbredde.
LÅSER
Sylinderlås eller feste for hengelås
med mulighet for nødåpning i svart
PEHD og rustfritt stål. Varmeelement i
låsene.
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Hengslede dører
- Kjølerom, 60 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt eller rustfritt stål.
KARM
1,5 mm polert rustfritt stål eller 2,0 mm
mm anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter.
Isolerte.
PAKNINGER
Laget av næringsmiddelsikker
TPE-gummi eller silikon.
HENGSLER
Rustfritt stål.
HÅNDTAK
Fermod-håndtak.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Dørlukker. Vinduer. Dryppnese anbefales for utvendige dører.
VINDUER
Standardstørrelser 150 x 300, 400 x
600 eller 500 x 600 mm. Tolagsvinduer,
karm i aluminium eller rustfritt stål.
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Hengslede dører
- Kjølerom, 100 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt eller rustfritt stål.
KARM
1,5 mm polert rustfritt stål eller 2,0 mm
mm anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter.
Isolerte.
PAKNINGER
Laget av næringsmiddelsikker
TPE-gummi eller silikon.
HENGSLER
Rustfritt stål.
HÅNDTAK
Fermod-håndtak.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Dørlukker. Vinduer. Dryppnese anbefales for utvendige dører.
VINDUER
Standardstørrelser 150 x 300, 400 x
600 eller 500 x 600 mm. Tolagsvinduer,
karm i aluminium eller rustfritt stål.
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Hengslede dører
- Fryserom, 100 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt eller rustfritt stål.
KARM
1,5 mm polert rustfritt stål eller 2.0 mm
anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter.
Tilgjengelig med varmekabler i karm og
terskel. Isolerte.
PAKNINGER
Laget av næringsmiddelsikker
TPE-gummi eller silikon. Med tre
varmekabler.
HENGSLER
Rustfritt stål.
HÅNDTAK
Fermod-håndtak.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Dørlukker. Dryppnese anbefales for
utvendige dører.
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Hengslede dører
- Fryserom, 150 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
Plastisol-belagt eller rustfritt stål.
KARM
1,5 mm polert rustfritt stål eller 2.0 mm
anodisert aluminium med installeringshull og matchende plasthetter.
Tilgjengelig med varmekabler i karm og
terskel. Isolerte.
PAKNINGER
Laget av næringsmiddelsikker
TPE-gummi eller silikon. Med tre
varmekabler.
HENGSLER
Rustfritt stål.
HÅNDTAK
Fermod-håndtak.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Dørlukker. Dryppnese anbefales for
utvendige dører.
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Hengslede dører
- Industri, 62 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
MÅL
Maks B 1200 x H 2200 mm.
ISOLERING
Uorganisk materiale.
DØRBLAD
Plastisol-belagt, galvanisert eller rustfritt stål i en grov sirkelformet polering
eller mønstret overﬂate.
KARM
1,5 mm rustfritt stål. Isolerte.
HENGSLER
Rustfritt stål med lager i bronse.
HÅNDTAK
Håndtak inkl. langskilt eller rosetter
i rustfritt stål med lager i bronse.
DØRLUKKER
Designet i henhold til hver dør.
BRANNSTRIPS
Tilgjengelig med en ekspanderende
brannstrips.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Terskel i rustfritt stål, dryppnese for
utvendige dører, sylinderlås og sparkeplate med en høyde på 300 eller 800
mm respektivt.
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Hengslede dører
- Industri, brann, El260, 62 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
MÅL
Maks. B 1200 x H 2200 mm.
ISOLERING
Uorganisk materiale.
DØRBLAD
Plastisol-belagt, galvanisert eller rustfritt stål i en grov sirkelformet polering
eller mønstret overﬂate.
KARM
1,0 mm rustfritt stål.
Isolerte.
FORSEGLINGSSTRIPE
Tilgjengelig med forseglingsstripe.
HENGSLER
Rustfritt stål eller bronsemalte lager.
HÅNDTAK
Håndtak inkl. langskilt eller rosetter
i rustfritt stål med lager i bronse.
Låskasse med korrosjonsbestandig
stolpe som er klargjort for sylinder.
Langskilt eller rosetter for låsesylinder.
DØRLUKKER
Designet i henhold til hver dør.
BRANNSTRIPS
Ekspanderende brannstrips.
BRANNGLASS
Levert med brannglass med målene
B 400 x H 800 mm.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
TILLEGGSUTSTYR
Terskel i rustfritt stål, dryppnese for
utvendige dører, sylinderlås og sparkeplate med en høyde på 300 eller 800 mm.
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PC-Dører
- 5 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DØRBLAD
Gjennomsiktig slagfast polykarbonat.
FORSTERKING
3,0 mm saltvannbestandig anodisert
aluminiumsproﬁl.
KARM
1 mm rustfritt stål eller PVC-belagt stål.
HENGSLER
Saltvannbestandig anodisert aluminium
og rustfritt stål. Tilgjengelig med en
90°C hold-åpen-funksjon.
SPESIELLE HENGSLER
Tilgjengelig med 180°C hengsler og
lukkefunksjon for åpning rundt hjørner.
STØTFANGERE
Laget av svart polyetylen. Høyde 300 mm.
SLITASJEBESKYTTELSE
1,5 mm. ABS i svart, blått, hvitt eller
grått. Standardhøye 1200 mm.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med en styringsenhet som
gjør at dørene kan åpnes begge veier.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
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Isolerte pendeldører
- 40 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
ISOLERING
Pir-/Pur-skum.
DØRBLAD
PVC-belagt, galvanisert eller rustfritt
stål.
KARM
1 mm rustfritt stål eller PVC-belagt stål.
HENGSLER
Saltvannbestandig anodisert aluminium
og rustfritt stål. Tilgjengelig med en
90°C hold-åpen-funksjon.
STØTFANGERE
Laget av svart polyetylen. Høyde 300 mm.
AUTOMATISK STYRING
Tilgjengelig med en styringsenhet som
gjør at dørene kan åpnes begge veier.
TOFLØYEDE DØRER
Leveres med skåter.
EKSTRAUTSTYR
Låskasse klargjort for sylinderlås
bøylehåndtak i rustfritt stål, sparkelater, tolagsvinduer med karm i aluminium eller rustfritt stål.
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Høyhastighets rulleport
- Industri
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max B 2000 x H 2500 mm.
DØRBLAD
1 mm presenning. Tilgjengelig i blått,
grått, oransje, rødt eller gult. Valgfritt
innsynspanel.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
Galvaniserte eller rustfrie stålproﬁler.
B 142 mm x D 110 mm.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med en programmerbar
automatikk.
SIKKERHET
Fotoceller er bygd inn i begge side
karmene i en høyde på 250 mm.
Motoren har en innebygget sikkerhetshendel som kan aktiveres ved strømbrudd. Også tilgjengelig med UPS
(batteribackup).
STYRINGSUTSTYR
2 trykknapp-paneler med nødstopp
(standard) Styringsenheter for truck,
radio og radarer er tilleggsutstyr.
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Høyhastighets rulleport
- Kjølerom, 2 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
2,1 mm forsterket blått lerret.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
1,5 mm rustfrie stålproﬁler, B 130 mm
x D 110 mm. Tilgjengelig i galvanisert
stål.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med en programmerbar
DANspeed automatikk. Døren leveres
med alle kabler ferdig for tilkobling til
1 x 230V 50/60 Hz. Dører som er større
enn 10 m2 må kobles til 3 x 400V
50/60 Hz.
SIKKERHET
Sikkerhetskant i bunnstolpen.
Fotoceller bygd inn i sidekarmene i
en høyde på 250 mm. Motoren har en
innebygget sikkerhetshendel som kan
aktiveres ved strømbrudd slik at manuell opprulling er mulig. Også tilgjengelig
med UPS (batteribackup). Stolpen er
utstyrt med en anti-kollisjonsenhet.
STYRINGSUTSTYR
2 trykknapp-paneler med nødstopp.
Styringsenheter for truck, radio og
radiostyring er tilleggsutstyr.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

Høyhastighets rulleport
- Kjølerom, isolert, 7 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Maks 3500 x 3500 mm.
DØRBLAD
7 mm. Bestående av 2 x 1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007, satt sammen
med et 5 mm termisk tøystykke med en
rustfri stålstolpe.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
2,5 mm rustfrie stålproﬁler, B x H
130 x 110 mm – 745 x 517 mm.
TOPPBESKYTTELSE
1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med profesjonell dørautomatikk som inkluderer muligheten til
posisjonering og hastighetsstyring ved
hjelp av en frekvensomformer.
SIKKERHET
Automatisk dørstopp, fotoceller i begge
sikekarmer i en høyde på 250 mm.
DRIFTSUTSTYR
Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i
styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring
er tilleggsutstyr.
TILLEGGSUTSTYR
24 V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr for bak lerret. Panelboks med
220 V termisk kabel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304
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Høyhastighets rulleport
- Fryserom, 2 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Maks 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
2,1 mm forsterket blått lerret.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
1,5 mm rustfrie stålproﬁler, B 130 mm
x D 110 mm. Kan leveres i galvanisert
stål.
OPPVARMING
Oppvarmingsenheter i rammen, toppdekslet og bunnstolpen. Tilkoblet en
justerbar sensor.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med en programmerbar
DANspeed automatikk.
SIKKERHET
Sikkerhetskant i bunnstolpen. Fotoceller bygd inn i støttene i en høyde på
250 mm. Innebygget nødhåndtak som
kan aktiveres ved strømbrudd. Også
tilgjengelig med UPS (batteribackup).
Stolpen er utstyrt med en anti-kollisjonsenhet.
STYRINGSUTSTYR
2 trykknapp-paneler med nødstopp.
Styringsenheter for truck, radio og
radiostyring er tilleggsutstyr.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI

304

316

Høyhastighets rulleport
- Fryserom, isolert, 7 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
7 mm. Bestående av 2 x 1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007, satt sammen
med et 5 mm termisk tøystykke med en
rustfri stålstolpe.
KULDETAP
Omtrent 4-5 ganger bedre isoleringsevne enn andre standard rulleporter.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
2,5 mm rustfrie stålproﬁler, B x H
130 x 110 mm – 745 x 517 mm.
TOPPBESKYTTELSE
1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.
OPPVARMING
Varmeelementer bygd inn i sidekarmene.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med profesjonell dørautomaikk
som inkluderer muligheten til posisjonering og hastighetsstyring ved hjelp av
en frekvensomformer.
SIKKERHET
Automatisk dørstopp. Fotoceller bygd
inn i begge rammene i en høyde på
250 mm. Innebygget nødhåndtak som
kan aktiveres ved strømbrudd.
DRIFTSUTSTYR
Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i
styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring
er tilleggsutstyr.
TILLEGGSUTSTYR
24V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr for bak lerret. Panelboks med
220V termisk kabel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Høyhastighets rulleport
- Fryserom, isolert, 80 mm
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max 4000 x 4000 mm.
DØRBLAD
Består av 80 mm forsterket lerret, blått
RAL 5007 U-verdier på 0.5 W/m2 x k.
KULDETAP
Omtrent 4-5 ganger bedre isolasjonsegenskaper enn vår standard rulleport.
HASTIGHET
Åpningshastighet på 1,6 m/sek.
Lukkehastighet på 0,3 m/sek.
SIDEKARM
2,5 mm rustfrie stålproﬁler, B x H
210 x 300 mm – 745 x 517 mm.
TOPPBESKYTTELSE
1 mm forsterket lerret, blått RAL 5007.
OPPVARMING
Leveres med varmeelementer bygd inn
i støttene. Effekten til varmeelementet
kan justeres etter behov.
AUTOMATISK STYRING
Leveres med profesjonell dørautomatikk som inkluderer muligheten til
posisjonering og hastighetsstyring ved
hjelp av en frekvensomformer.
SIKKERHET
Automatisk dørstopp. Lysgardin i
rammen opp til 2000 mm Innebygget
nødhåndtak som kan aktiveres ved
strømbrudd.
DRIFTSUTSTYR
Åpen-/lukke-/stoppefunksjon standard i
styring. 2. trykknapp-paneler. Styringsenheter for truck, radio og radiostyring
er tilleggsutstyr.
TILLEGGSUTSTYR
24V termiske kabler i stolpe og tilleggsutstyr bak lerret. Panelboks med 220V
termisk kabel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Stålgitter, E60
- 60 minutter
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max B 6 m x H 6 m.
GARDIN
Sammenkoblede galvaniserte stållekter,
75 mm dype med en kraftig buet proﬁl
som forsterkes i bakkant av endestykker som er naglet til begge endene på
annenhver lekt. BS EN 12453 Rulleformet bunnstolpe i galvanisert stål
med forsterkning Anti-kile-system TM
konstruert for å unngå farer ved løfting.
Tilgjengelig i utvalgte RAL-farger.
SIDEKARM
Galvaniserte eller rustfrie stålproﬁler
B 120 x D 40 mm.
STYRINGSSYSTEM
Gruppekrets, med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket senking.
Lydvarsel.
TILLEGGSUTSTYR
Fotocelle. Grunnleggende backupbatteri
- 18-dagers standbysystem.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Stålgitter, E120
- 120 minutter
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max B 6 m x H 6 m.
GARDIN
Sammenkoblede galvaniserte stållekter,
75 mm dype med en kraftig buet proﬁl
som forsterkes i bakkant av endestykker som er naglet til begge endene på
annenhver lekt. BS EN 12453 Rulleformet bunnstolpe i galvanisert stål
med forsterkning Anti-kile-systemTM
konstruert for å unngå farer ved løfting.
Tilgjengelig i utvalgte RAL-farger.
SIDEKARM
Galvaniserte eller rustfrie stålproﬁler
B 120 x D 40 mm.
TILLEGGSUTSTYR:
Styringssystem. Gruppekrets med
tidsforsinkelse, strømstyringskort og
forsinket senking. Lydvarsel.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
STEEL

AISI

AISI
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Branngardin, E60
- 60 minutter
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max B 25 m x H 10 m.
GARDIN
En barriere av sølv polyuretan-materiale
laget av to lag med wire-forsterket
glassﬁber laminert på utsidene med et
grått aluminiumsfolie-stoff. RAL-farger
er tilgjengelig. Sydd i topp og sider med
rustfritt stålgarn. Kan motstå brann i
60 minutter.
SIDEKARM
Galvaniserte eller rustfrie stålproﬁler.
B 100 x D 50 mm.
STYRINGSSYSTEM
Gruppekrets, med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket senking.
TILLEGGSUTSTYR
Audiovisuelt utstyr, varme og/eller
brannvarslere, bygningsadministrasjonssystemer, nødopprullingsknapp,
manuell overstyringsbryter, klistremerke
for gardin.
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Branngardin, E120
- 120 minutter
TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
DIMENSJONER
Max B 25 m x H 10 m.
GARDIN
En barriere av sølv polyuretan-materiale
laget av to lag med wire-forsterket
glassﬁber laminert på utsidene med et
grått aluminiumsfolie-stoff. RAL-farger
er tilgjengelig. Sydd i topp og sider med
rustfritt stålgarn. Kan motstå brann i
120 minutter.
SIDEKARM
Galvaniserte eller rustfrie stålproﬁler
B 100 x D 50 mm.
STYRINGSSYSTEM
Gruppekrets med tidsforsinkelse,
strømstyringskort og forsinket senking.
TILLEGGSUTSTYR
Audiovisuelt utstyr, varme og/eller
brannvarslere, bygningsadministrasjonssystemer, nødopprullingsknapp,
manuell overstyringsbryter, klistremerke
for gardin.

STAINLESS
STEEL

STAINLESS
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DAN-matik sett, 350 kg
- Dørelementer for dørproduksjonen din

Som en etablert internasjonal produsent av intelligente dørløsninger med høy kvalitet i mer enn tre årtier har DAN-doors
bred kunnskap innen utvikling, produksjon, montering og
vedlikehold på dette området.
DAN-doors bruker denne ekspertisen og erfaringen til å utvikle og produsere dørelementer med høy kvalitet. Dørene fra

Side 34-35

DAN-doors har en levetid på minimum 10-20 år, avhengig av
servicenivået. Det beste beviset på dette er at komponentene
som benyttes av DAN-doors karakteriseres av høy kvalitet,
høy slitestyrke og høy bestandighet mot fukt og kulde.

Som en produsent av sandwich-paneler til byggprosjekter,
kan du bruke disse elementene til å produsere dine egne
høykvalitets dørløsninger. Det eneste du trenger å skaffe er
panelet til dørbladet! I tillegg til komponenter med høy kvalitet så har DAN-doors også bidratt til å overføre kunnskapen
for lokal produksjon av dører over hele verden. Vi har utprøvde

metoder for produksjon av dørblad og dørrammer i tillegg til
gode løsninger for f.eks. oppvarming i dører til frysere.

DAN-matic
- Automatisk sett

Et element som bare blir mer og mer viktig over hele verden
er pålitelige elektroniske styringsenheter for automatisk
åpning og lukking av skyvedører og høyhastighets rulleporter.
DAN-doors tilbyr et bredt utvalg av gjennomprøvde høyteknologiske enheter som er basert på dagens krav.
For automatisk betjening av skyvedører, tilbyr DAN-doors et
moderne og fleksibelt dørstyringssystem, Speed Commander.

Side 36-37

Kontrollboksen til SCD har en enkel betjening og tilbyr flere
parametere som kan justeres for å tilpasse bruken av hvert
enkelt kjølelager. SCD-systemet styrer dørbladet ved hjelp av
en tannreim, noe som sikrer en jevn åpning og lukking.

Verdier
Vi har definert 6 generelle verdier som skal legge
grunnlaget for DAN-doors forretning. De representerer
alt DAN-doors står for.

Kundeorientert
Kvalitet
Tillit og lojalitet
Ansvarlighet
Respekt og forståelse
Omtenksomhet og omsorg

Alle ansatte hos DAN-doors jobber ut i fra disse prinsippene. Vi er avhengige av den fullstendige støtten til våre
ansatte, som tar reglene ovenfor i bruk i den daglige
kommunikasjonen med hverandre.

Side 38-39

Visjon

Misjon

Vi vil utvikle dørløsninger som er i tråd
med framtidens krav for sikker, effektiv
og bærekraftig produksjon.

Vi bidrar til produksjonen av bærekraftige kvalitetsprodukter for kunder over
hele verden.

Tel. +45 87 93 87 00
dd@dan-doors.dk
www.dan-doors.com

johnsen.dk

DAN-doors a-s
Industrivej 19
DK-8660 Skanderborg

