
DS350 leveres kun i rustfrit stål, hvilket betyder, at alt fra 
karme, afdækninger og aksler er udført i rustfrit stål og 
dermed er 100 % rengøringsvenlige. Det er kun den sær-
lige, 2 mm tykke og slidstærke panserdug, der ikke leveres 
i rustfrit stål.

DS350 rulleporten er udviklet med vindsikring indtil ca. 10 m/
sek samt udrustet med mønsterbeskyttet påkørselssikring. 
Ved påkørsel kan bundskinnen som standard skubbes på 
plads uden brug af værktøj. Du undgår altså både driftsstop 
og unødvendige udgifter til servicemontører.

DS350
RULLEPORT

Door System fremstiller alle produkter på egen fabrik i 
Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. 
DS350 kan leveres i størrelser op til 3,5 m i højden og 3,5 
m i bredden, dog max 10 m2 ved normal vindbelastning. 
Ønskes større dimensioner skal du vælge overbygningen 
DS375, der kan leveres helt op i størrelsen 6,0 m x 5,0 m.

DS350 ER UDVIKLET TIL AT 
OPFYLDE DE STRENGE KRAV 
TIL HYGIEJNE, SOM 
FØDEVARE- OG 
MEDICINALINDUSTRIEN 
ARBEJDER UNDER.  
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DS350RULLEPORT

100%
RENGØRINGSVENLIGHED

10 m/sek
VINDSIKRING



DS350 opfylder de strengeste krav
Door Systems rulleport DS350 er udviklet til at opfylde de 
strenge krav, som f.eks. fødevare- og medicinalindustrien 
arbejder under.
Porten klarer alle problemer med træk og støv og er 
fremstillet af de bedste materialer. Med undtagelse af den 
særlige panserdug er porten produceret i rustfrit stål, og i 
udviklingen af DS350 er der arbejdet målrettet på at frem-
stille en port med så få sliddele som muligt. Det er med til 
at holde driftsudgifterne på et minimum.

Standarder med fordele
DS350 har markedets mest moderne styring med fre-
kvensomformer som standard. Det sikrer langsom opstart 
og nedbremsning, som mindsker slitagen på porten og gør 
den særdeles støjsvag. Den indbyggede frekvensomformer 
gør det muligt at indstille hastigheden, så den er tilpasset 
trafikken.

Porten leveres som standard med toprulleafskærmning. 
Karmben og afskærmning leveres enten i galvaniseret eller 
rustfri stål AISI 304 afhængig af hvilket miljø, rulleporten 
skal installeres i.

Et væld af løsninger
Styringen på DS350 er forberedt for alle tænkelige behov. 
Således kan DS350 operere i sammenhæng med andre 
automatiske løsninger. F.eks. transportbånd, sluser, led-
hejseporte osv. Som standard kan bundskinnen sættes på 
plads efter en påkørsel, uden brug af værktøj. DS350 kan 
også leveres til frostrum. Med kombinationen af en isoleret 
skydedør fra Door System og DS350 sparer din virksomhed 
energi – og penge.
For yderligere information om DS350, kontakt venligst 
vores salgsafdeling på tlf. 86 92 11 71.
Vi kan samtidig aftale tid til en demonstration af DS350 i 
omgivelser, der svarer til din virksomhed.
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Portblad: 
Panserdug med vertikalt eller 
horisontalt synsfelt

Dimensioner:  
3,5 x 3,5 m. eller efter aftale

Farver:  
Standardfarve: Mørk blå 
(fåes i specialfarver efter aftale)

Inddækning:  
1 mm rustfri stål AISI 304

Karmben:  
3 mm rustfri stål AISI 304

Bundskinne: 
2 mm rustfri stål AISI 304

Sikkerhed:  
• Bundskinne med kantsikring

• Fotocelle 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 fejlindi-
kator, tidsrelæ, indstilling for 
persongennemgang, frekvens-
omformer etc.

Impulsgiver: 
2 stk. trykpanel som standard.

Øvrige. Mod merpris kan DS350 
leveres med:

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Fotocellestyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

DS350 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

DS350 har:
• Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt 

vindsikring.
• Markedets mest moderne styring med frekvens-

omformer som standard.
• Trinløs variabel åbnehastighed.
• Markedets største standardudstyr.


