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Att tänka på inför valet av säkerhetsdörr

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när det 
gäller valet av dörr. Att välja rätt dörr innebär att 
den inte utgör en fara för omgivningen och att det 
inte finns någon påkörnings- eller klämrisk. Några 
viktiga frågor att fundera över är: 

• Vilken typ av säkerhetsport kan jag använda 
mig av på den tillgängliga ytan?

• Kan jag uppnå säkerhetsnivån  
som krävs? 

• Hur ofta måste den öppnas/stängas?

• Kan lås och förreglingar  
(säkerhetsbrytare) appliceras?

 

Det första du bör göra är att komma underfund 
med säkerhetsdörrens funktion och vilket 
utrymme du har att förhålla dig till. Många gånger 
väljs en dörr som inte lämpar sig för miljön eller 
tar för stor plats. Beroende på om dörren ska 
fungera som en passage för personal, bli en 
materialingång eller -utgång, eller ha någon annan 
funktion – skiljer sig valet av port. 
 

När är dubbel slagport ett bra val?

Samtliga av Axelents skyddsdörrar uppfyller 
Maskindirektivets 2006/42/EC krav för säkra 
produkter på marknaden. 

När valet av dörr för nätväggar ska göras, finns flera parametrar att ta 
hänsyn till. Vad ska dörren användas till? Vilken funktion ska den ha? I 
vilken miljö ska dörren befinna sig? Vilken säkerhet behövs? Här ges du 
information om vad som är viktigt att tänka på inför valet av säkerhets-
port och när det lämpar sig att välja en dubbel slagport. 

Dubbel slagport 

– möjliggör en större öppning för bredare gods

FÖRDELAKTIGA FUNKTIONER  
MED DUBBEL SLAGPORT:

I serien av säkerhetsdörrar finns den dubbla 
slagporten. Dörren är en praktisk lösning som 
möjliggör en större öppning än en enkel slagport 
och lämpar sig således för genomgång med 
bredare gods. Öppningsmåtten styrs av valet 
av dörrpaneler som i sin tur utgörs av det stora 
utbudet av standardpaneler. 

En dubbel slagport lämpar sig när önskat 
öppningsmått och omgivning tillåter. Det är därför 
viktigt att känna till:

• Att det önskade öppningsmåttet är möjligt 
att uppnå

• Att överliggande karmrör inte utgör ett hinder

• Att det finns tillräckligt med utrymme för 
dörrbladet 

 

Lämpar sig i de flesta miljöer 

Beroende i vilken miljö nätväggsdörren ska 
monteras har betydelse för ditt val, eftersom det 
finns dörrar som inte lämpar sig i all typ av miljö. 
Till exempel kan fuktiga miljöer påverka dörrens 
tillstånd. En dubbel slagport kan dock användas i 
de flesta miljöer. Exempelvis:

• Lager

• Industri

• Förråd

• Vid avgränsningar
 

• Enkelhet med få komponenter 

• Praktisk lösning för genomgång av  
bredare gods

• Lämplig i de flesta miljöer

• God möjlighet att vrida dörrbladet i  
öppet läge 

• Lätt att anpassa lås och förreglingar

• Kan användas tillsammans med  
våra kabelstegar

• Möjlighet till skräddarsydd lösning

• Enkel installation

• Kostnadseffektiv lösning 

PRODUKTINFORMATION

Tillgänglig i sex höjder: 1400, 2000,  
2300, 2500, 2755 och 3055 mm.

Kan skräddarsys efter behov 

Vad som finns innanför dörren avgör oftast 
valet Till den dubbla slagporten används en 
redan befintlig nätpanel. Dessa nätpaneler finns 
tillgängliga i 13 olika standardbredder vilket gör 
det möjligt att bygga dörren i 13 olika breddmått. 
Den befintliga nätpanelen gör dörren enkel att 
flytta och ger dig stor valfrihet i placering eller 
omplacering av dörren. Det är möjligt att i ett sent 
skede bestämma dörrens placering och således 
krävs ingen större framförhållning eller planering. 

Beroende på säkerhetsdörrens 
användningsområde kan den skräddarsys utifrån 
exempelvis öppningsmått eller typ av lås. Vad som 
finns innanför dörren avgör oftast valet av lås och 
säkerhet. Förvaring av enklare verktyg kräver inte 
brytare och givare, vilket däremot krävs vid stora 
maskiner och robotar. 

Kontakta din lokala säljare för mer information!


