
DS700 er en udvendig rulleport, der er udviklet til at modstå 
de fleste forhold. Porten kan i standard versionen holde til 
vindbelastninger helt op til 18 m/sek. Det er muligt at tilkøbe 
en yderligere vindsikring, der gør porten modstandsdygtig helt 
op til vindklasse 3.

DS700 leveres med en 2 mm panserdug, inddækning i 1 mm 
rustfri stål og karmbene i 3 mm rustfri stål AISI 304. Hos Door 
System går vi nemlig ikke på kompromis med kvaliteten. Der 
er ingenting sparet ved at vælge de næstbedste materialer, 
hvis resultatet er hurtigere nedslidning og ekstra udgifter til 
drift og vedligeholdelse.

DS700
RULLEPORT

Door System fremstiller alle produkter på egen fabrik i 
Østjylland og opfylder alle gældende krav og standarder. 
DS700 kan leveres i størrelser op til 7,0 m x 6,0 m, dog 
max 10 m2 ved kraftig vindbelastning. DS700 opfylder 
desuden alle særlige krav, der stilles til fødevareindu-
strien og den farmaceutiske industri.

DS700 ER UDVIKLET MED 
HENBLIK PÅ AT YDE DEN 
MAKSIMALE HASTIGHED 
OG DRIFTSIKKERHED 
UNDER ALLE FORHOLD.
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DS700RULLEPORT

18 m/sek
VINDSIKRING

2 mm
PANSERDUG



Maksimal driftsikkerhed
DS700 er udviklet med henblik på at yde den maksimale 
hastighed og driftsikkerhed under alle tænkelige forhold. 
Porten kan holde til kraftige vindbelastninger, og det gør 
den velegnet som udvendig port. Den unikke påkørselssik-
ring gør det enkelt og hurtigt af få porten i drift igen efter 
en evt. påkørsel.

DS700 er en videreudvikling af Door Systems meget enkle 
koncept, med maksimal ydeevne og et minimum af slid-
dele. Vi har fremstillet porten så praktisk, at specialværk-
tøjer er unødvendige. De fleste driftforstyrrelser som følge 
af påkørsler, kan klares af jeres egne medarbejdere.

DS700 opfylder alle de skrappe krav, der stilles i fødevare-
industrien og den farmaceutiske industri. 

En port der ikke står i vejen…

Vi er meget opmærksomme på, at gennemløbshastig-
hed, logistik og fleksibilitet er væsentlige parametre i 
industrien. En port ude af drift, kan medføre meget store 
forstyrrelser og tab, der gør portens pris til en beskeden 
omkostning. 

Specialudviklet styring
Door System har selv udviklet styringen, som indehol-
der alle de funktioner, der er nødvendige for en moderne 
industrivirksomhed. Alle styringer har indbygget frekvens-
omformer, der giver mulighed for at indstille hastigheden, 
så den er tilpasset trafikken. Samtidig giver det en smidig 
drift med minimal slitage. Specielle funktioner for sam-
menbygning med andre portløsninger ligger som standard 
og skal blot indstilles ved montage.
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Portblad: 
2 mm panserdug. Option med 
horisontal eller vertikal vindue(r)

Dimensioner:  
Op til b x h: 7 x 6 meter

Farver:  
Portblad standard Mørk blå  
(Andre farver leveres 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 18 m/sek (Option    
  vindklasse 3)

Åbnehastighed: 
Variabel op til 2,0 m/sek

Lukkehastighed: 
Variabel

El.: 
230V, 16 A, HPFI Relæ 0,3 Amp

Motor:  
230 V, 1,5 kW

Styring:  
CPU Opbygget med fejlindikator, 
tidsrelæ, indstilling for person-
gennemgang, frekvensomformer 
mm.

Impulsgiver: 
Standard 2 stk trykpaneler med 
nødstop.

Øvrige. DS700 kan leveres med 
følgende ekstraudstyr:

• Trækkontakt

• Radar

• Radiostyring

• Fotocellestyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

• Ekstra vindsikring

DS700 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

Vindsikring: DS700 er udspændt for at 
sikre maksimal hastighed, og driftsikker-
hed selv ved store vindbelastninger.

Patenteret påkørselssikring: Porten kan 
nemt og hurtigt sættes på plads uden brug 
af værktøj, så dyr spildtid undgås.

Rottesikring: Porten kan indstilles til efter 
en bestemt periode at lukke helt ned og 
holde ubudne gæster ude.


