Levereras i måtten:
2000x2 000 mm
2000x3 000 mm
2000x4 000 mm
2000x5 000 mm
2000x6 000 mm
2000x7 000 mm
2000x8 000 mm
Kontakta oss direkt för
slaggrindar över 8m.

Leveranstid:
Grindar: 3-8 m, lagervara
Grindar: 9-12m, 1-3V
Grindmotor MK, lagervara
Grindmotor MT, 1-3V
Garantier:
2 års garanti på elektronik
2 års garanti på motorer
5 års montagegaranti
Utförande:
Varmförzinkad (standard)
Mörkgrön (Standard)
Övriga färger som tillval.
Hajfena som tillval

Industrigrind DGMT
Dubbelbladig slaggrind med motor och taggtråd som överklättringsskydd.
Industrigrind DGMT består av 2 st. vanliga industrigrindsblad. Det som skiljer den från manuella
industrigrindar är en grövre grindstolpe som utrustats med fotplatta. Grindstolparna är utrustade med
servicelucka för att man enkelt ska komma åt kablaget när det är dags att för motorinstallationen. Även
de hål som behövs för att fästa grindmotorerna i stolparna är borrade i förväg.
När grindmotorerna monterats på grindstolparna sammankopplas de med grindbladet genom att en
kraftig länkarm fästs övre delen av grindramarna. Motorerna ansluts sedan till ett styrskåp med inbyggd
termostat, styrskåpet kommunicerar med grindmotorerna via en extern styranordning som ansluts till
styrskåpet. Exempel på styranordningar kan vara kodlås, radiosändare eller en vanlig nyckelbrytare.
Grinden kan förses med en eller flera separata styrningar eller anslutas till ett befintligt passagesystem
för att få önskad funktion.
Säkerhet: När en grind är i rörelse finns det alltid en risk att någon eller något kommer i kläm, oftast är
grindarna oövervakade och en olycka kan få tragiska konsekvenser. Därför är det mycket viktigt att
grindens säkerhetsanordningar fungerar som de ska och att en riskanalys görs när grinden väl är på plats.
Som standard är våra grindar utrustade med klämskydd och fotoceller, om något kommer i vägen när
grinden är i rörelse och fotocellen eller klämskyddet aktiveras återgår grinden till öppet läge.
När grindstolparna ska monteras måste de förankras ordentligt i marken med betong, normalt ställs
stolparna på 2 st. gjutna fundament med dragrör igenom så att kablaget ligger väl skyddat. Mellan
grindram och grindstolpe måste vissa kablar dras synligt, dessa skyddas av karmöverföringar så att
kabeln ligger skyddad.
För bästa resultat rekommenderar vi att ni anlita oss för att utföra hela montaget. En elektriker som
installerar grindmotorer för första gången stöter ofta på problem och felkopplingar kan innebära att
styrskåpet går sönder och behöver bytas ut. Vår personal är erfaren och arbetar metodiskt till ett fast
pris. En komplett installation med gjutning av grind och installation av motorer tar 25-30 timmar att
utföra.
Då ni anlitar oss för hela installationen kan vi erbjuder vi Er ett mycket förmånligt serviceavtal och
förlängd garantitid till 5 år.

Hör av er för kostnadsfri offert om ni är intresserade av någon av våra produkter!

Produktfakta industrigrind:

5-års
produkt och
montagegaranti vid
tecknande av
serviceavtal

Telefon: 08-500 11 530
info@stangselbutiken.se

>> Grindram dim: 60x60mm
>> Profilfyllning 7000mm  25x25 mm
>> Profilfyllning 8000 mm  20x20mm
>> Grindstolpar:
Förborrade hål för motor
Stolpe med fotplatta
Grindstolpe i dim: 150x150/4,0mm
>> Taggtråd som överklättringsskydd
>> Hajfena som tillval

Produktfakta grindmotorer:
>> Fabrikat: DAAB MK 2000-6000mm
>> Elmotor 230V/400V/500V
>> Öppningstid: 7-30 sek
>> Cykler/dygn: Obegränsad
>> Vridmoment: 450-1600Nm
>> Fabrikat: DAAB MT 7000-8000mm
>> Elmotor 230V/400V
>> Öppningstid: 7-16 sek
>>Cykler/dygn: Obegränsad
>> Vridmoment Nm: 275-550
>> Lägsta temperatur -45°C

Stängselbutiken AB, Kilowattvägen 12, 136 44 Handen, Stockholm
-Sveriges bredaste utbud av stängsel, staket , grindar och automatik för villa och industri-

