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high performance doors 
DynamicRoll er en hurtig rulleport med fleksibel portdug, der er designet for anvendelse 
i alle typer installationer.  Udviklet med et selvreparerende system, som automatisk fører 
portdugen tilbage i føringsskinnerne efter en påkørsel.  Dette system sikrer høj drift 
stabilitet og lave drift omkostninger. Leveres med en lang række optioner som dækker  
såvel brugerønsker som myndighedskrav. DynamicRoll hurtigport er i overensstemmelse 
med EU norm EN13241

Produktinformationer: Portrammen leveres standard i galvaniseret udførelse, rustfrit stål 
AISI 304 eller AISI 316 eller pulverlakeret i 5 standard RAL farver.  Andre RAL farver kan 
leveres mod forespørgsel. Portdugen udføres i 12 standard farver, med en lang række 
muligheder for transparente sektioner efter ønske.  Porten kan personaliseres med firma 
logo eller anden form for tilpasning til virksomhedens corporate image. 

Specialudførelser: 
MODVÆGT SYSTEM MED AUTOMATISK NØDÅBNE FUNKTION
- ved bortfald af driftspænding åbner porten automatisk for flugtvejspassage
UPS NØDSTRØMS BATTERI
- ved bortfald af driftspænding kan porten anvendes kontinuerligt ca. 40 gange.
NØDUDGANGSDØR ”T-SNIT”
- ved bortfald af spænding kan udskæring i portdug anvendes som flugtvej

Kontakt MBM’s erfarne medarbejdere for råd og vejledning.

 DynamicRoll           



Supermarkedsdøre 
Dækker alle krav til en super hurtig og ekstrem stabil port, med lave drift omkostninger og 
høj ydeevne. Vælg mellem en lang række standard farver som passer netop i din butik.  
Et Plug&Play produkt fra MBM som gør installation og idriftsætning til den smalleste sag 
i verden.

Rammekonstruktion i galvaniseret stål option pulverlakering i 5 standardfarver

Åbnehastighed op til 2,5 m/sek

Maksimal åbnepassage 4500x4500 mm

Kraftis slidstærk portdug 1300 g/m2

Føringsskinne i polyetylen PE-UHMW

Hastighedskontrol via frekvensformer

Motor kraftig 1,5 kW 230 V motor - enkelt fase

Vindklasse 1 EN12424 - EN12444

Lufttæthedklasse 1 EN12426 – EN12427

Isoleringsevne 5,82 W/m²K  (EN12428)

Tæthedsklasse væskeklasse 3 EN 12425 – EN12489

Tekniske data

stabil fleksibel sikker



Renrums installationer 
En af de få porte i Europa, som lever op til kravene 
til renrums installationer.  Den specielle ramme 
konstruktion giver lavt luftgennemtrængelighed.  
Portdugen er udført i et FDA godkendt materiale 
som dokumenteret lever op til kravene i renrums 
eller sterile miljøer.

Rammekonstruktion i børstet rustfrit stål 
AISI304. 

Opgradering til syrefast rustfri stål 
AISI316

Åbnehastighed op til 2,5 m/sek

Maksimal åbnepassage 4500x4500 mm

Kraftis slidstærk portdug 1300 g/m2

Føringsskinne i polyetylen PE-UHMW

Hastighedskontrol via frekvensformer

Motor kraftig 1,5 kW 230 V motor - enkelt fase

Vindklasse 1 EN12424 - EN12444

Lufttæthedklasse 1 EN12426 – EN12427

Isoleringsevne 5,85 W/m²K  (EN12428)

Tæthedsklasse væskeklasse 3 EN 12425 – EN12489

Tekniske data



Levnedsmiddelindustri 
Leveres i flere forskellige versioner, som egner sig til 
installation i fødevare virksomheder, hvor der stilles 
høje krav til hygiejne og renlighed.  Med den rustfrie 
indkapsling sikres mod korrosion selv om der 
anvendes meget korrosive rengøringsmaterialer. 
Leveres også med isoleret portdug til ex. kølerum.  
Porten kan naturligvis udstyres med en lang række 
funktionaliteter efter ønske.

Rammekonstruktion i børstet rustfrit stål 
AISI304 Opgradering til syrefast rustfri stål AISI316

Åbnehastighed op til 1,5 m/sek

Maksimal åbnepassage 4500x4500 mm

Kraftis slidstærk portdug 1300 g/m2

Føringsskinne i polyetylen PE-UHMW

Hastighedskontrol via frekvensformer

Motor kraftig 1,5 kW 230 V motor - enkelt fase

Vindklasse 1 EN12424 - EN12444

Lufttæthedklasse 1 EN12426 – EN12427

Isoleringsevne 5,82 W/m²K  (EN12428)

Tæthedsklasse væskeklasse 3 EN 12425 – EN12489

Tekniske data

  > hygiejne og renlighed >



Frost- og kølerumsdøre 
Denne version er specielt egnet til køl og frostrum, hvor store temperaturforskellige 
giver vanskelige driftbetingelser.  Det specielle dobbelt system med 2 synkroniserede 
portduge, skaber et kammer som kontinuerligt opvarmes for at forhindre dannelse af 
iskrystaller omkring de bevægelige dele.  Giver minimalt varmetab ved en daglige drift 
af et fryserums lager.

Rammekonstruktion er galvaniseret stål option pulverlakering i 5 standardfarver

Åbnehastighed 
op til 1,5 m/sek

Varmeluftblæser mellem portduge for at forhindre 
isdannelse

Maksimal åbnepassage 4500x4500 mm

Dobbnelt system kraftig slidstærk portdug 1300 g/m2

Føringsskinne i polyetylen PE-UHMW

Hastighedskontrol via frekvensformer

Motor kraftig 1,5 kW 230 V motor - enkelt fase

Vindklasse 1 EN12424 - EN12444

Lufttæthedklasse 1 EN12426 – EN12427

Isoleringsevne 2,52 W/m²K  (EN12428)

Tæthedsklasse væskeklasse 3 EN 12425 – EN12489

Tekniske data

 FRIGO 2  > self repairing high speed doors  >



 
Denne version egner sig ligesom DynamicRoll FOOD også til 
installation i fødevare virksomheder, hvor der stilles høje krav 
til hygiejne og renlighed.  
Med en rammekonstruktion af polyetylen (PE) sikres der 
ultimativt mod korrosion.  Kan udstyres med speciel program 
software, som letter en i bund gående rengøring af porten.

 Food PE - levnedsmiddelindustri

Rammekonstruktion er polyetylen  dæksler i syrefast rustfri stål AISI316

Åbnehastighed op til 1,5 m/sek

Maksimal åbnepassage 4500x4500 mm

Kraftig slidstærk portdug 1300 g/m2

Føringsskinne i polyetylen PE-UHMW

Hastighedskontrol via frekvensformer

Motor kraftig 1,5 kW 230 V motor - enkelt fase

Vindklasse 1 EN12424 - EN12444

Lufttæthedklasse 1 EN12426 – EN12427

Isoleringsevne 5,82 W/m²K  (EN12428)

Tæthedsklasse væskeklasse 3 EN 12425 – EN12489

Tekniske data

  > self repairing high speed doors  >
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