
Kraftig vertikalgående säkerhetslucka
Kraftig vertikalgående säkerhetslucka med eldrift för inom- och utomhusbruk. Skjutluckans ram tillverkas antingen 
i vanligt stål eller i rostfritt stål. Modell SV är speciellt konstruerad för installationer där det ställs höga krav på 
skydd mot exempelvis överfall eller beskjutning. Den kan förses med säkerhetsglas från 6 mm lamellglas till 
75 mm skottsäkert glas. Modell SV kan tillverkas med två eller fler rörliga rutor för att ta till vara så stor del av 
öppningen som möjligt. Ramen kan behandlas med pulverlack eller kläs med rostfri stålplåt. Skjutluckan är 
utrustad med fallskydd som förhindrar det rörliga glaset att falla ner vid en olyckshändelse. Den är automatiskt 
låst i stängt läge. Styrning sker från manöverdon med hålldonsmanövrering (tryck och håll). 
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NAMN SV
BESKRIVNING Kraftig vertikalgående, eldriven skjutlucka i stål för inom- och utomhusbruk.
BREDD Valfri.  
HÖJD Valfri. 
TJOCKLEK 63 mm och uppåt*. 
BREDD PÅ SIDOSTOLPAR   45 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ ÖVERPROFIL  45 mm och uppåt*.
HÖJD PÅ TRÖSKEL Varierar*, som standard är det ingen tröskel.
GLASLISTER 20 mm och uppåt*.
  *Dessa mått beror på glasets tjocklek samt på vilka säkerhetskrav som ställs.
  Vänligen kontakta vår säljpersonal för mer information.
KONSTRUKTION Motor, drivanordning, fallskydd och automatisk låsning är inbyggt i luckans  
   karmkonstruktion.
LÅSNING Mekaniskt lås som automatiskt låser luckan i stängt läge. 
  Tillval: intervallås, hakregellås.
STRÖMFÖRSÖRJNING 230 V AC transformator. 
  Tillval: batteribackup.
STYRSYSTEM Elektromekaniskt styrsystem med hålldonsmanövrering (tryck och håll).    
  Tillval: S3 mjukvarustyrt styrsystem (med funktioner som mjukstart/-stopp,  
  justerbar hastighet, impulsdonsmanövrering (tryck och släpp), larmstängning  
  etc) samt ett flertal manöverdon.
GLAS Säkerhetsglas med tjocklek 6 mm och uppåt. T ex 6 mm brandklassat   
  glas klass E60, 19 mm slagsäkert lamellglas klass P7B eller 75 mm 
  skottsäkert glas klass BR7NS.
YTBEHANDLING Pulverlackerat i vitt som standard. Andra ytbehandlingar kan fås som tillval, 
  t ex pulverlack i andra kulörer eller borstat rostfritt stål.
BRANDSKYDD Luckan kan förses med brandklassat glas, exempelvis 6 mm Pyran S (E60)  
  eller 15 mm Pyrostop 30-10 (EI30). Konstruktionen är dock inte typgodkänd  
  för installation i brandvägg, varför objektsgodkännande är nödvändigt. Vi   
  rekomenderar därför vår typgodkända modell SV-E60 istället. Vänligen   
  kontakta vår säljpersonal för närmare information.
TILLVERKAD AV Svalson AB, Sverige

Se www.svalson.com för mer information.
Rätt till ändringar förbehålles.  
  

TEKNISK INFORMATION
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Tvådelad Tredelad Med Fast Tredelad skjutlucka med Tvådelad skjutlucka med fast sidoparti
skjutlucka skjutlucka aluminium- fast sidoparti till höger på båda sidor
  parti under


