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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 dörren öppnas/stängas? 

• Om poren används som nödutgångsdörr 
kommer det att finnas tillräckligt med          
utrymme för att göra den tillräckligt bred? 

• 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. Ofta är en 
vald dörr inte lämplig för miljön eller tar för 
mycket plats. Valet beror till stor del på syftet: 
kommer dörren att fungera som en passage 
för personal, nödutgång, materialingång/
utgång eller för någon annan funktion. 

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 all vår kunskap om vad som är viktigt att tänka på inför valet av 
dörr till ditt maskinskydd och när det lämpar sig att välja vilken. Först ut 
är vår enkla slagport!

Enkel slagport 
- det naturliga första valet av passagedörr

FÖRDELAKTIGA FUNKTIONER HOS 
DEN ENKLA SLAGPORTEN:

Exempelvis måste nödutgångsdörrar uppfylla 
vissa mininumbredder beroende på lokala 
byggregler och antalet personer som kan 
behöva passera dem. 

När är en enkel slagport ett bra val? 

Samtliga av Axelents skyddsdörrar uppfyller 
Maskindirektivets 2006/42/EC krav för dörrar. 
I serien av säkerhetsdörrar finns den enkla 
slagporten och används i de allra flesta fall som 
en passage eller nödutgång. Dörrens enkla 
funktion, pålitlighet och förmånliga pris innebär 
att slagporten i många fall blir det naturliga 
första valet. 

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

• Kan önskad öppningsbredd uppnås?

• Kommer karmröret ovanpå ramen att utgöra 
ett hinder?

• Kommer det att finnas tillräckligt med utrymme 
för dörrbladet att röra sig fritt?

• Behöver dörren hålla tillbaka farliga föremål, 
ämnen eller till och med strålning? 
 

• Enkelhet med få komponenter 

• Lämplig i de flesta miljöer

• Lätt att anpassa lås och förreglingar

• Kan användas tillsammans med vårt  
breda utbud av kabelstegar

• Möjlighet till en skräddarsydd lösning

• Enkel installation

• Kostnadseffektiv lösning  

 

 

 

Kontakta din lokala säljare för  
mer information!
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Lämpar sig i de flesta miljöer 

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

• Tillträde till maskinceller

• Lager- och förrådsutrymmen

• Öppningsbar i områdesbegräsningar

 

Kan skräddarsys efter behov  

Till den enkla slagportens dörrblad används 
en redan befintlig nätpanel. Dessa nätpaneler 
finns tillgängliga i 13 olika standardbredder, 

PRODUKTINFORMATION
vilket gör det möjligt att bygga dörren i 13 
olika breddmått. Den befintliga nätpanelen gör 
säkerhetsdörren enkel att flytta och ger dig stor 
valfrihet i placering eller omplacering av den. 
Det är möjligt att i ett sent skede bestämma 
dörrens placering och således krävs ingen 
större framförhållning eller planering. 

Beroende på dörrens användningsområde 
kan den skräddarsys utifrån exempelvis 
öppningsmått eller val av lås. Vad som finns 
innanför dörren avgör valet av säkerhet. 
Förvaring av enklare verktyg kräver normalt 
inte installation av brytare och sensorer. De 
kommer dock att krävas för att förhindra 
åtkomst till farliga maskiner och robotar.

 

Maximal höjd: 2500 mm utan påbyggnad, 
3055 mm med påbyggnad

Maximal bredd: 1500 mm

Dörrensbredd och höjd bestäms utifrån valet 
av panel till dörrbladet.


