
DS290 er en meget driftsikker rulleport. Testet og bevist i 
hverdagen. Derfor kan vi garantere, at den kan holde til mere 
end 1 million kørsler. Gennemført kvalitet. Porten er opbygget 
med meget få sliddele, hvilket betyder markant færre vedlige-
holdelsesomkostninger og dermed en lang holdbarhed.

DS290 er udviklet med højde for industriens behov for ef-
fektivitet. Vi ved, at det skal gå stærkt og at alle minutter 
tæller. Derfor er DS290 produceret med en åbnehastighed 
helt op til 2,0 m/sek. På den måde sikrer vi, at spildtid mellem 
lager og butik undgås, og at alle minutter udnyttes til fulde. 

DS290
RULLEPORT

DS290 er udviklet til områder, hvor der ikke er specielle 
krav til isolering og er derfor et oplagt valg mellem lager 
og butik, for at undgå trækgener. Door System fremstill-
er alle produkter på egen fabrik i Østjylland og opfylder 
alle gældende krav og standarder. DS290 leveres maksi-
malt i størrelsen 3,0 x 3,0 m.

DS290 ER UDVIKLET TIL 
MINDRE DØRÅBNINGER, 
ER SÆRDELES STØJSVAG 
OG MEGET DRIFTSIKKER. 

WWW.DOORSYSTEM.DK

DS290RULLEPORT

1 mio. 2,0 m/sek
DRIFTSIKKERHED ÅBNEHASTIGHED



DS290
Door Systems rulleport DS290 er udviklet til industriområ-
der med moderate krav til hygiejne. Dog kan den som op-
tion leveres i rustfri udførelse, som gør at den kan opfylde 
strengere krav.
DS290 udføres i maksimal størrelse: Bredde 2 og højde 
2,5m. Materialerne, der er valgt, er galvaniserede karmben. 
Dugen er en 2 mm panserdug. 

Standarder med fordele
DS290 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.

Enkel opbygning
Rulleport DS290 er enkelt opbygget med meget få sliddele.
Det betyder lave vedligeholdelsesomkostninger. Den enkle 
påkørselssikring gør det let for jeres egne folk at få porten 
på rette spor igen efter en eventuel påkørsel. DS290 kan 
indgå i kombination med andre automatiske installationer, 
f.eks. transportbånd, conveyorsystemer og i slusefunktion 
med andre porte.
Hvis uheldet er ude, viser styringen, hvor problemet ligger, 
og i de fleste tilfælde kan en telefonopringning løse proble-
met, og porten er i drift igen.
Vi oplyser gerne referencer i nærheden af din virksomhed, 
så du kan se, hvad du køber.
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Portblad: 
0,6 eller op til 2 mm dug.

Dimensioner:  
3,0 x 3,0 m.

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

Inddækning:  
1 mm galvaniseret stålplade, lake-
ret (option i rustfri eller lakeret)

Karmben:  
2 mm galvaniseret stålplade, lake-
ret (option i rustfri eller lakeret)

Bundkantliste: 
Galvaniseret stål (option i rustfri 
eller lakeret)

Sikkerhed:  
• Bundskinne med kantsikring

• Fotocelle i karmben

• Påkørselssikring

• Vindsikring

Åbnehastighed: 
Variabel, fra fabrikken sat til 2,0 
m/sek.

 
 

Lukkehastighed: 
0,3 - 0,5 m/sek.

El.: 
230 V, 16 Amp

Motor:  
230 V, 0,75 kW

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

Impulsgiver: 
1 stk. trykpanel samt trykknap-
per med nødstop i styreboks.

Øvrige. Mod merpris leveres 
DS290 med:

• Trækkontakter

• Radar

• Radiostyring

• Fotocellestyring

• Induktionssløjfe

• Vindue

• Fluenet

S290 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

DS290 har:
• Mønsterbeskyttet sikring mod påkørsel samt 

vindsikring.
• Enkel styring med frekvensomformer så  

åbne- og lukkehastighed kan indstilles efter 
behov.

• Opfylder de nyeste sikkerhedkrav, bl.a. med  
sikring i bommen.

• Markedets største standardudstyr.


