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Selv-lukkende sikkerhedslåger

• FJEDERBELASTNING SIKRER AUTOMATISK LUKNING EFTER BRUG
• NEM AT SAMLE, KAN TILPASSES EFTER BEHOV
• FREMSTILLET AF GALVANISEREDE, KORROSIONSBESTANDIGE KOMPONENTER
• OPFYLDER LOKALE OG INTERNATIONALE STANDARDER

Selv-lukkende sikkerhedslåger

KEE GATE selv-lukkende sikkerhedslåger er
ideelle til beskyttelse af adgang til og nedgang
fra tage og i industrimiljøer. Lågerne er
konstrueret således at man opnår nem montering
på nye eller eksisterende konstruktioner,
hvor som helst der er brug for en låge.
Alle sikkerhedslåger er fjederbelastede, så de
lukker automatisk efter brug. Dette mindsker
risikoen for menneskelige fejl, der ofte er forbundet
med traditionelle former for beskyttelse, som f.eks.
kæder eller stænger, hvor forkert brug kan føre til,
at der skabes et farligt tomrum.

Overholdelse

KEE GATE sikkerhedslåger overholder EN ISO
14122 del 3 og 4 Maskinsikkerhed. Permanente
adgangsveje til maskinanlæg, EN 13374 Midlertidige
rækværksystemer og OSHA-standarder. Lågerne er
også CE-mærkede til garanteret sikker drift.

Materiale

Lågerne er fremstillet af galvaniseret stål og kan
leveres pulverlakeret i RAL 1021, der gør dem
ekstra synlige.

Nem montering

KEE GATE selv-lukkende låger kan nemt monteres
på nye og eksisterende systemer og kræver ikke
nøjagtige mål før køb. Lågerne kan tilpasses på
stedet under montering, så de passer til den
pågældende åbning.

Egenskaber og fordele
• Fjederbelastet til automatisk lukning efter brug
• Standard 1 m bred låge der kan tilpasses
• Kræver ingen svejsning på stedet
•	Vendbar. Hængslerne kan enten sidde til højre
eller venstre i åbningen
•	Kan eftermonteres på eksisterende
konstruktioner
•	Kan tilpasses forskellige overflader (runde eller
firkantede)
•	Varmegalvaniseret eller pulverlakeret i
sikkerhedsgul
• Kan modstå belastninger på op til 225 kg
•	Livstidstestede til BS 6375-2:2009 stk. 6.5 –
Åbning og lukning af lågen igennem 90 grader i
50,000 gentagelser uden at svigte
•	Testet med saltspray til ASTM B117-11 Neutrale
opløsninger i 200 timer
• Opfylder industribetingelser

Monteringsvejledning til selv-lukkende
sikkerhedslåger
Princippet om, at den skal være nem at montere, har spillet en stor rolle i konstruktionen af
KEE GATE. Nedenfor findes en enkel monteringsvejledning.

1. Åbn lågeenheden, og mon- 2. Spænd med 25 Nm.
tér bøjleskrue, spændeskive og
møtrikker. Ret befæstelsespladen ind, så lågens øverste rør
flugter med rækværket.

3. Mål afstanden fra kanten af
lågen til rækværkstolpen, og notér afstanden, der skal skæres
af.

4. Tag rørlågen af hængselenhe- 5. Skær igennem øverste, 6. Sæt rørlågen på igen, og
spænd gevindtapperne med
den ved at løsne gevindtapperne. nederste og midterste lågerør.
39 Nm.
Afmærk den noterede afstand,
der skal skæres fra lågens åbne
ende.

470 mm
maks.

7. Justér hængselspændingen, 8. Montér bøjlerne på nedre del 9. Sørg for, at det midterste rør er
så lågen lukker helt, og stram af lågen. Montér midterste rør på i vater, og at afstanden mellem
lågen.
låsemøtrikken.
toppen af lågen og det midterste
rør ikke er større end 470 mm, og
spænd bøjlerne med 19 Nm.

Sortiment af selv-lukkende sikkerhedslåger
Låger i enkelt bredde
1m

Kee Safety byder på et komplet sortiment af selvlukkende sikkerhedslåger. Vores låger er hurtige og
nemme at samle. Alle typer låger er blevet testet
uafhængigt og overholder internationale standarder.

		
		
		
		
		
		
		

LÅGER I ENKELT BREDDE			
Enkelt EU-låge - Galvaniseret			 SGEUGV2
Enkelt EU-låge - Pulverlakeret			 SGEUPC2
LÅGER I DOBBELT BREDDE
Dobbeltlåge - Galvaniseret			 SGEUDGV2
Dobbeltlåge - Pulverlakeret			 SGEUDPC2

		
		
		

LÅGE I FULD HØJDE
Enkelt EU-låge i fuld højde - Galvaniseret		 SGEUFGV
Enkelt EU-låge i fuld højde - Pulverlakeret		 SGEUFPC

KEE SAFETY LIMITED
Cradley Business Park
Overend Road
Cradley Heath
B64 7DW
Storbritannien

668 m

Varekode

LÅGE I FULD HØJDE
1m
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1065 mm

Betegnelse 		

1,8 m

467 mm

		

Låger i dobbelt bredde
467 mm

•Låger i enkelt bredde til åbninger på op til 1 meter
brede
•Låger i dobbelt bredde til åbninger større end 1 m
(maks. bredde 1,8 m)
•Låger i fuld højde til stiger, udformet til at overholde
EN 4211:Specifikation for permanent monterede
stiger

668 mm

467 mm

KEE GATE-selv-lukkende låger yder beskyttelse i
indendørs og udendørs industrianvendelser som bl.a.
åbninger, stiger, trapper, tagluger og kontrollerede
områder, hvor regelmæssig tilgang for arbejdere er
nødvendigt.

+ 45 (0) 41 10 26 00
+44 (0) 1384 632 398
+(44 (0) 1384 632 192
exportenquiries@keesafety.com
www.kee-safety.dk
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