
DATABLAD AVR1601F
Vertikal höghastighetsport för frysrum 160 mm

AVR1601F är en snabb och tillförlitlig och energieffektiv vertikal höghastighetsport 
för frost. 

Denna port är skräddarsydd för tillämpningar där det krävs särskilt effektiv isolering 
av kylrum med hög trafik. Dörren är en energibesparande “stand-alone” lösning 
som inte kräver användning av en dörr med nattlucka, och det 160 mm tjocka 
tyget har en unik isoleringsförmåga som minskar kyl- och värmeförlusterna till ett 
minimum. Den vertikala funktionen minimerar utrymmesbehovet ute i rummet, 
och dörrens snabba öppnings- och stängningshastighet gör den till ett självklart 
val för områden med hög trafik.  

Porten är skräddarsydd för verksamheter som:

✓  Arbetar fokuserat med energibesparingar och hållbar drift
✓  Fokuserar på effektivitet och optimering av logistik
✓  Behöver särskilt bra isolering av sitt kylrum
✓  Prioriterar hög kvalitet och lång livslängd 
✓  Inte kompromissar med säkerheten
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DATABLAD AVR1601F

FÖRDELAR ▪  160 mm isolerad portkanvas ger en låg energiförbrukning med ett lågt U-värde.

▪  Snabb öppnings- och stängningshastighet.

▪  Stand-alone-lösning. Kräver inga ytterligare investeringar i en nattport.

▪  Rullporten kräver minimalt med plats på sidorna i rummen.

▪  Driftsäker konstruktion med minimala underhållskostnader.

MÅTT ▪  Max. mått: 12m2. 

▪  Max mått (UPS): 10 m2.

▪  Lösningar större än angivna max. mått kan specialtillverkas.
  Kontakta oss gärna för mer information.

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

▪  Spänning för värme: 1 x 230V, 16 A + PE  
 4 stk. möjligheter för reläutgång till extern utrustning. 

▪  Evereras med professionell portstyrning, som ger möjlighet till positionering och hastighetsreglering via 
frekvensomvandlare. 

ÖPPNINGS- OCH 
STÄNGNINGSHASTIGHETER ▪  1,5 m/sek. - 0,5 m/sek.

KARM ▪  1 mm rostfritt stål. 

PORTDUK ▪  160 mm isolerad duk Isolerat med PE-skum LD25.

▪  Portdukten styrs i spåren på karmen.  
 Sidogejder på bommen gör det enkelt att positionera duken efter påkörning.

▪  Standardfärg (kontakta oss om andra färger eller individuellt tryck önskas på duken): 

TOPPAVSKÄRMNING ▪  1 mm rosstfri stål eller vit PVC.

SÄKERHET ▪  En ljusridå med dynamisk blanking är monterad i öppningen. Vid närvarodetektering stoppas porten och går  
 tillbaka till öppet läge. 

▪  Motorn har ett integrerat nödhandtag som kan aktiveras vid strömavbrott så att portduken kan rullas upp. 
▪  Kan fås med avbrottsfri kraftförsörjning. 

VÄRMEKABLAR ▪  24 volt värmekablar i karmen.

Blå  
RAL 5007



AUTOMATISK MANÖVRERING / TILLTRÄDESKONTROLL
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