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FRIGO1
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Självåterställande portblad
Modulär konstruktion
Hög isoleringsförmåga
Öppningshastighet upp till 1,5 m/s
Hög driftsäkerhet

Att värma upp luft kostar pengar. Så också att kyla ner den. Därför
bör ni se till att det inte står öppet mer än nödvändigt. Av den
anledningen har vi tagit fram FRIGO1 till er. Den öppnar snabbt
och stänger direkt efter att ni passerat öppningen. Detta minskar
förlusten av dyrbar luft och förhindrar även isbildningar som kostar
pengar i form av reparationer på aggregaten.
Även när porten är stängd tränger värme och kyla igenom, men
med vårt unika portblad som är 30 mm tjockt blir förlusterna
minimala.
Till och med den självåterställande funktionen sparar pengar åt er.
Skulle portbladet köras på och lämna styrskenorna är det bara att
trycka på startknappen så återställs portbladet automatiskt och ni
kör vidare som inget har hänt.

Teknisk information
Min. storlek (B x H)

1000 x 1350 mm

Max. Storlek (B x H)

3500 x 3600 mm

Placering

Invändigt montage
Utvändigt montage

Hastighet

Upp till 1,5 m/s

Vindklass
EN 12424

3500 x 3600 mm - Klass 2 (27 m/s)

Luftgenomsläpplighet
EN 12426

Klass 2

Värmetransmission
EN 12428

2,52 W/m2K

Vattengenomsläpplighet
EN 12425

Klass 3

Matning

1 x 230V 16A
3 x 400V 10A*

Säkerhetsfunktioner

Fotoceller i portöppning
Reverseringssensor

Ramkonstruktion

Galvaniserat stål
Rostfritt stål (AISI 304) *
Rostfritt stål (AISI 316) *

Vikt portblad

1950 g/m2

Minimum Temperatur

− 18° C

Max Temperaturskillnad

20° C

Luftfuktighet

< 30 %

Gränsläge

Pulsgivare

Applikation

Frys

Förväntad livslängd
EN12604

1 000 000 cykler
* Tillval

PLACERING
För att uppnå maximal effekt av porten och minimalt med isbildning är det viktigt att välja rätt
konfiguration. Därför har vi tagit fram fyra olika allternativ på utförande av värmekablar, beroende på var
porten skall monteras.
1. Positiv / Positiv - När båda sidorna är över fryspunkten.
2. Negativ / Positiv - När baksidan är under fryspunkten och montagesidan är över.
3. Positiv / Negativ - När baksidan är över fryspunkten och montagesidan är under.
4. Negativ / Negativ - När båda sidorna är under fryspunkten.

FÄRG - KÅPOR

FÄRG - PORTBLAD

I standard utförande är porten utrustad med kåpor
i galvaniserat stål.

Portbladet består av två armerad PVC-dukar med
ett isolerande skum i mellan. Den armerade duken
går att få i tolv valfria RAL-färger enligt tabell.

Som tillval kan ni få dessa i rostfritt stål eller
lackerad i valfri RAL-färg enligt tabell.

RAL 9010 RAL 1015 RAL 1003 RAL 2004
RAL 5010 RAL 3000 RAL 9010

RAL 3002 RAL 6026 RAL 5012 RAL 5002

RAL 7037 RAL 9005

RAL 7037 RAL 7042 RAL 7035 RAL 9006

PLATSKRAV

Mjuk och flexibel bottenlist

Självåterställande portblad
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