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Passagekontrollerande snabbport mellan
ex. lager och butik. Öppnas med kodlås från utsidan och larmar ifall någon obehörig
försöker ta sig ut på lagret. Redan i sig själv är en snabbrullport ett hinder gentemot
traditionell pendeldörr, men D311 Security är i sitt stängda läge även aktiv genom att
ifall någon försöker pressa sig under porten ut på lagret ljuder ett kraftigt larm.
Kan även kopplas ihop med varningslampor.
Utpassage från lagret sker dock enkelt med ex. dragsnöre eller tryck knapp.

Tillverkas av förstärkt PVC belagd polyesterväv 900 g/m2.
Portbladet är förstärkt i sida och kan efter en påkörning
automatiskt återställas efter nästa öppningsfas.
Finns i 8 olika standard RAL kulörer, se bilder på nästa sida.
Som tillval finns transparenta pvc fönster 640 x 580 mm.

Galvaniserad stålplåt 37x52x3 mm med täckplåt.
Finns även i lackerat eller rostfritt utförande för hygienlokaler.

Portbladet rullas smidigt och tyst upp ovanför portöppningen.
Efter att porten stängts inträder övervakningsläget.
Porten kan endast öppnas genom kodlåset, utan att larma.
Ifall obehörig försöker forcera dörren kommer automatiken att
avge ett kraftigt larm som skrämmer samt påkallar
personalens uppärksamhet.
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CE godkänt styrskåp, 360x265x154 mm.
Frekvens: 50-60 Hz. 6A för 0,55 kW motor.

240 V 1-fas. IP54. 0,55 kW

Öppningshastighet : 1,2 m / sek.
Stängningshastighet : 0,6 m / sek.

Exkl... Fritt val av Tryck-knapp, dragsnöre, radar etc.

Portbladets låga vikt gör att en traditionell stolpe med
kontaktlist inte krävs, den mjuka botten ger en god
säkerhet. Automatisk återställning av portbladet vid ev.
påkörning. Infraröd fotocell reverserar ifall ljusstrålen bryts
och stänger inte förräns sikten blir fri igen.
Portduken reverserar ifall den möter på hinder.
Nödstopps knapp på styrskåpet.

Option: Batteridriven nödöppning vid strömbortfall.

Maxmått: B x H 3500 x 3500 mm
Byggbredd: ( 65 + 65 + 150 mm ) = + 280 mm
Bygghöjd: + 450 mm
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MainGate förbehåller sig rätten att ändra konstruktion i syfte att förbättra produkten.
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9016 Vit

6028 Grön

9017 Svart

2004 Orange

5010 Blå

3020 Röd

7042 Grå

1003 Gul
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En mycket smidig konstruktion
som endast behöver 65 mm per
sida för montage ( + motorplats )

Ramverk

Frontplåt

450 alt. special 340 mm
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Få kontroll på lagret !

Efter att porten installerats inträder en
säker känsla, ingen obehörig kommer ut
på ert lager.

Komplettera med ett dragsnöre från
butiksidan som fungerar med timer,
under tider då Ni är många som jobbar.
Då blir dörren lättare att passera.
På kvällarna fungerar bara kodlåset.
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Övrigt

Box 1066
186 26 Vallentuna

Tel: 08-514 10 300
Fax: 08-514 10 301

E-mail:
Hem:

info@maingate-door.com
www.maingate-door.com

D311 Security är tät i sida upptill och nedertill.

* D311 Security är i grunden en vanlig D311 snabbrullport.
Detta innebär att porten har alla de fördelar som bjuds:
* 100 % automatisk återställning efter en påkörning.
* Snabb öppningshastighet, långsam stängning - ställbart.
* " Soft bottom " som inte skadar människor eller gods.
* Exeptionell täthet runt om hela porten.
* Extremt litet byggmått om 65 mm per sida för ramverket.
* Frekvens styrd motor som ger en mjuk och skak fri gång.

Om någon försöker att ta sig under porten kommer ett larm i
styrskåpet aktiveras, detta måste återställas, och personalen görs
uppmärksam på att någon försöker ta sig ut på ex. lagret.


