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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. 
Skjutportar bör dock normalt inte användas som 
nödutgång, eftersom man kanske inte kan öppna 
dörren tillräckligt snabbt om man får panik.

När är enkel skjutport med aluminiumskena  
ett bra val? 

Samtliga av Axelents säkerhetsdörrar uppfyller 

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 och vilken säkerhet behövs? Vi har 
samlat ihop kunskap från vår organisation om vad som är viktigt att  
tänka på inför valet av säkerhetsdörr och när det lämpar sig att välja  
en enkel skjutport med aluminiumskena. 

Enkel skjutport 
med aluminiumskena – kundens mest förekommande val

FÖRDELAKTIGA FUNKTIONER :

Maskindirektivets 2006/42/EC krav för säkra 
produkter på marknaden. 
I serien av säkerhetsdörrar används enkel 
skjutport med aluminiumskena oftast när det 
finns för lite utrymme för att öppna en vanlig 
gångjärnsdörr och där enkel öppning önskas av 
kund. Dörren används till exempel ofta i höglager 
och för truckgångar.

Fördelen med samtliga dörrar i X-Guard-
serien – och så även den enkel skjutport med 
aluminiumskena – är att du inte behöver några 
specifika paneler till dörrarna. På ett enkelt sätt 
är det möjligt att göra om en fast vägg till en 
skjutport. 
 

Lämpar sig i de flesta miljöer 

I vilken miljö nätväggsdörren ska monteras har 
betydelse för ditt val, eftersom det finns dörrar 
som inte lämpar sig i alla miljöer.
Till exempel kan en fuktig miljö påverka dörrens 
skick. Våra enkla skjutportar kan dock användas i 
de flesta miljöer. Till exempel: 

• Industri- och lagerlokaler

• Höglager

• Förvaringslösningar

• Som öppningar för inhängnade områden 
 

• Inga special paneler behövs till dörren

• Passar de flesta arbetsmiljöer

• Perfekta valet vid begränsat utrymme

• Kan användas tillsammans med  
Axelents kabelstegar 

PRODUKTINFORMATION:

Den enkla skjutporten med aluminiumskena  
finns med en minsta öppning på 2200 till en 
maximal öppningsbredd på 5700 mm. Maximal 
höjd är: 4500 mm

Dörrens bredd och höjd bestäms utifrån valet  
av panel.

Behöver dörren kompletteras med  
andra produkter?  

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. Därför är det 
viktigt att du tar hänsyn till: 

• Ändamålet 

• Val av lås

• Om säkerhetsbrytare behövs 

• Vad som ska passera genom dörren 

• Vad som finns innanför dörren

Dörren behöver kompletteras med någon form av 
lås och i många fall även säkerhetsbrytare. Detta 
för att förhindra personskador om dörren används 
vid maskiner, men även för att undvika oönskade 
stopp i maskiner. Ytterligare ett bra komplement till 
dörren är trådstegar. Användningen av trådstegar 
underlättar förvaring av kabeldragningar och 
förhindrar oreda – utan främjar ett rent och 
städat utrymme kring produktionen. Vid högre 
installationer är det möjligt att förlänga dörrbladen. 

Kontakta din lokala säljare för mer information!


