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Alldoor
I koncernen ingår Hovmaporten & SBH Portservice

Smart Reset Snabbrullporten med självreparerande duk

Självreparerande duk.

Klarar vindlaster

upp till 33m/s.

Passiv kontaktlist med 

DSC säkerhetsfunktion.   

         

Duk i 9 standard kulörer.

Öppnings- och 

stängningshastighet   

upp till 2,0 och 0,8 m/s.

Ett stort urval av tillbehör. 

Porten med självreparerande duk. Vid påkörning 
går duken ur sina löpskenor och kommer 
automatiskt att återställas med en öppna- och 
stängcykel.

Flexibel duk i självsläckande polyester som löper i 
skenor. Porten klarar statiska vindlaster upp till 
33 m/s. 

Passiv bottenbalk utan kontaktlist, inget kablage 
mellan styrning och portblad. Ett elektriskt 
säkerhetssystem DCS reverserar porten vid hinder 
under stängningsrörelsen.

Slitstark 3 fas 400v motor med gränsläge och 
elektrisk broms.

Styrsystem med självkontrollerande funktion enligt 
gällande direktiv och harmoniserade standarder 
monterade apparatlåda med kapslingklass IP55
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Smart Reset Snabbrullporten med självreparerande duk

 
 
 

 

 Standard Tillval  

Mått min 900 x1000 mm, max 4500 x 4600 
mm BxH. 

  

Självreparerande duk.   

Öppna- och stänghastighet upp till 0.8 m/s.   

Min breddmått för fönster i portduk 
1200mm.  

  

Reverserande portblad vid hinder under 
stängning.  

  

Fabriksinstallerat kablage.       

Frontskydd för glidskenor galvaniserat stål.   

Frontskydd för glidskenor AISI 304 rostfritt 
stål.  

      

Skyddshuv över dukvals galvaniserat stål.   

Skyddshuv över dukvals AISI 304 rostfritt 
stål. 

  

Ram i AISI 304- rostfritt stål.   

Skyddshuv över motor galvaniserat stål.   
Skyddshuv över motor AISI 304 rostfritt stål.   
Öppningshastighet 0.6-2,0 m/s 
Stängningshastighet   0.4-0.8 m/s. 

  

Batteribackup till drivenhet.   
Manuell öppning med vev.   
Vertikala förstärkningsband monterade på 
duken. 

  

Fönster med mått 920 x 1600 mm    
Extra kraftig duk i kulör blå, grå och röd      
Vit duk för livsmedelsindustri       
Isolerad duk 4,0W/m C    
 

Tillval   Smart Reset 

 
B mm 

Vindmotstånd 

Km/h 

!

 

Position 

Fönster 

Max     

Höjd 

8 4600 

7 4500 

6 4000 

5 3500 

4 3000 

3 2500 

2 2000 

1 1500 

 

Bestämmelser: 
 
Använd endast tillbehör som är godkända av Alldoor och 
som är avsedda för denna produkt. 
Samtliga Alldoor:s produkter är CE-märkta enligt gällande 
direktiv och harmoniserade standarder.   
Alldoor förbehåller sig rätten att när som helst göra de 
ändringar som anses nödvändiga avseende uppgraderingar av 
produkterna.  

 produkter är under konstant utveckling och 
förbättring. Som en konsekvens av detta är tekniska data i 
detta informationsblad inte att se som bindande. Aktuell 
information kan beställas via e-mail på adressen 
info@alldoor.se.   
 

Alldoors

Breddmått på portblad 

Antal 

fönster i 

sektion 

<= 

2560 

<= 

3750 

<= 

4500 

Antal  1 2 3 

Min och max mått i mm 

 Min Max 

B 900 4500 

H 1000 4600 


