
DS320P er udviklet således, at rulleporten er 100 % rengørings-
venlig. Der er ingen skjulte hulrum eller kanter, der kan sam-
le skidt. Konstrueret så vandet kan løbe af. Alt, der skal 
ren¬gøres, kan rengøres. Resten er kapslet inde, så det ikke 
har kontakt med det omgivende miljø.

DS320P er bygget til at modstå det overtryk, der skabes i den 
farmaceutiske produktion for at sikre et klinisk miljø.  Det 
betyder en trykforskel i døråbningen mellem 2 rum. Derfor 
har Door System designet sine porte, så de kan fungere i 
omgivelser, hvor der er en trykforskel på op til 15 pascal.  

DS320P
RULLEPORT

Door System fremstiller alle sine produkter på egen 
fabrik i Østjylland og opfylder alle gældende krav og 
standarder. DS320P opfylder således alle krav, der stilles 
i den farmaceutiske industri. DS320P kan fremstilles i 
størrelser op til 4 x 4 meter.

DS320P ER UDVIKLET 
SPECIFIKT TIL DEN 
FARMACEUTISKE INDUSTRI 
HVOR HYGIEJNE OG 
DRIFTSIKKERHED ER I 
HØJSÆDET.  
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 DS320PRULLEPORT

100%
RENGØRINGSVENLIGHED

15 Pa
TRYKFORSKEL



100% rengøringsvenlig 
I den farmaceutiske industri bliver der stillet yderst høje krav 
til hygiejnen. Produktionsfaciliteter bliver rengjort med 
meget skrappe rengøringsmidler. Det stiller store krav til 
det maskinel, der skal operere i disse områder. 
DS320P er udviklet således, at der ikke er nogen skjulte 
hulrum eller kanter, der kan samle skidt. Når porten bliver 
rengjort, er den konstrueret, så vandet kan løbe af. Enten 
kan alt rengøres, eller også er områderne kapslet inde, så 
de ikke har kontakt med det omgivende miljø. Motor og 
gear placeres i en vandtæt rustfri kasse uden for rullen.  
Karmben udføres i 2 mm rustfri stål og kan ganske let 
demonteres vha. en helt almindelig skruetrækker, så det 
er muligt at rengøre inde i karmen og rundt om dugen. 
Styringen med frekvensomformer er markedets mest 
moderne med alle tænkelige funktioner indbygget. Åbne- 
og lukkehastighed er trinløs variabel.

For personsikkerhedshensyn bliver porten forsynet med 
2 stk. smalstråleradarer: Én på hver side af porten.

Interlock System
Styringen på DS320P har som standard indbygget alle de 
muligheder, som en moderne virksomhed kan få behov for.  I 
hygiejneproduktion er der ofte et behov for, at porte er låst i 
forhold til hinanden. Derfor er interlock-funktionen standard 
hos Door System. Det skal du ikke betale ekstra for. Porten kan 
også bygges sammen med andre automatiske installationer, 
som f.eks. transportbånd, sluser, og læsseramper. Dermed 
bliver porten en integreret del af jeres produktionsflow.
Hvis uheldet er ude, har styringen på en DS320P en intelligent 
funktion, som oplyser, hvor problemet ligger. I de fleste til-
fælde kan problemet løses med en telefonopringning og en 
lille skruetrækker. Så er porten i drift igen.
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IN A CLEAN ENVIRONMENT 
WHERE MAXIMUM SAFETY  
IS A MUST DS320P IS THE  

PERFECT SOLUTION

Portblad: 
Dugen er udført i indtil 2 mm 
panserdug.

Dimensioner:  
4 x 4 m.

Farver:  
Standardfarve: Grå eller mørk blå 
(fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:  
1 mm AISI 304 rustfri  stål.

Karmben:  
2 mm AISI 304 rustfri stål

Bundkantliste: 
2 mm AISI 304 rustfri stål

Sikkerhed:  
2 stk småstråleradar og fotocel-
ler i karmben

Påkørselssikring 

Vindsikring

Åbnehastighed: 
Variabel, fra fabrikken sat til 1,6 
m/sek.

Lukkehastighed: 
Variabel

El.: 
230 V, 16 Amp

Motor:  
230 V, 1,5 kW

Styring:  
CPU opbygget og med fejlindika-
tor, tidsrelæ, indstilling for  
persongennemgang, frekvens-
omformer etc.

Impulsgiver: 
2 stk. indbygget trykpanel med 
forplade i AISI 304 rustfri stål

Personsikkerhed:  
2 stk smalstråleradarer, til mon-
tering på begge sider af porten

Øvrige: Mod merpris kan DS320P 
leveres med:

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Fotocellestyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

• Sikkerheds-bundkantliste

DS320P SPECIFIKATIONER

Vi kan oplyse referencer i nærheden af din virksomhed. Så kan du se, hvad du køber, inden du træffer din beslutning.

Modtag dit tilbud i dag

Door Systems grundholdning er, at du ikke skal vente på at 
få et tilbud fra os.  Vi har forståelse for, at ting kan haste. Der-
for sørger vi altid for at have et tilbud klar til dig, når du har  

brug for det. Ring nu på tlf. 8692 1171 eller send en mail 
på info@doorsystem.dk


