JCP
FASTGITTER
ALUX
FASTGITTER
SAFE 2000
Safe 2000 er et enkelt økonomisk fastgitter, fremstillet af stål. Gitteret anvendes, hvor man ønsker
en enkel og simpel sikringsløsning
Gitteret fremstilles i alle sikringsniveauer, lige fra
gul til rød sikring
Fastgitteret anvendes især ved sikringsløsninger i
industrihaller og ved sikring i lagerlokaler, samt i
rum hvor der normalt ikke er mennesker
Desuden anvendes gitteret ofte til sikring af ovenlysvinduer, hvor gitter og fastgørelses materialer
konstrueres på forskellig måde, alt tilpasset efter
eksisterende bygningsdele

SAFE 2000 FASTGITTER

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Godkendelse:
TYpe 65 SKAFOR Gul klasse
Type 140 SKAFOR Grøn klasse
Type 100 SKAFOR Blå klasse
Type 80 SKAFOR Rød klasse

Montage/fastgørelse:
Fastmonterede gitre leveres forborede for montage
enten som udenpåliggende med huller igennem
2 sider af U-proﬁl, eller som nichemonterede med
hul for fastgørelse i ryg af U-proﬁl

Gittermål - maks:
RAL-lakerede 1800x6000 mm
El-galvaniserede 1300x2000 mm

Aftagelige gitre leveres med kroge/øskner og aﬂåses med min. 2 stk. hængelåse

Maskestørrelse/trådtykkkelse:
Type 65 65 x 65 mm/6 mm
Type 140 140 x 140 mm/10 mm
Type 100 100 x 100 mm/10 mm
Type 80 80 x 80 mm/10 mm
Rammeproﬁler:
Stål U-proﬁl - 25x25x25x2,
ved gul klasse 20x15x20x2 mm
Svejsninger:
Rammer fuldsvejses i hjørnesamlinger,
desuden svejses ender af stangstål indvendig i
U-proﬁl
Ved grøn, blå og rød klasse svejses stangstål
i alle skæringspunkter
Overﬂadebehandling:
Gitre leveres standard med RAL-lakeret overﬂade
- farve hvid eller sort, anden farve mod tillæg
Mindre gitre kan desuden leveres, med el-galvaniseret overﬂade til en reduceret pris,
maks. mål 1300x2000 mm
Ved udvendig montage, skal der altid anvendes
varmt-galvaniserede gitre

OPMÅLING:
Husk ved aftagelige gitre - monteret som
NICHEMONTAGE!
Frihøjde - min. 100 mm over gitter
Fratræksmål bredde - 90 mm, for kroge
og øskner

Hængslede gitre udføres standard med 1 stk.
aftagelig låsestang eller efter nærmere speciﬁkation med svejste hængsler og opstalt - evt. med
indbygget låsekasse
Aﬂåsning:
Aftagelige og gitre med låsestang aﬂåses med
2 stk. hængelåse/gitter - ved krav om godkendt
montage anvendes låse med grøn klassiﬁkation,
f.eks. Ruko 2641
Sikring af kroge/øskner:
Ved nichemontage sikres kroge/øskner (mod oversavning) ved montage af sikkerhedsvinkler, mål 50
x 30 x 3 mm

EKSTRA UDSTYR
Udskæring for håndtag, med gennemgående svejst
ramme i udskæring
Do. uden ramme, med plastdupper på frie stålender
Sikkerhedsvinkler for nichemontage hvor
kroge/øskner kan angribes, bruges altid ved RØD
sikring (type 80)
Flange med øje for fastgørelse på alu/plast
Buet overkant, altid udført efter tegning eller
skabelon
Opstalt for nødåbning, gitter monteres som redningsåbning - uden aﬂåsning med låse
Justerbare kroge/øskner, anvendes altid i forbindelse med sikkerhedsvinkler
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