
Simplex rullgardin
• Gardinen skyddar mot väder och vind

•  Variabel öppningsgrad

•  Gardinen öppnas från topp till botten

•  Reglerad halvautomatisk eller helautomatisk

•  Tillverkas i en slitstark och UV-hållbar PVC-beläggning på en polyestervävd kärna

•  Gardinen är antistatisk; den avvisar halm, damm och sand

•  Optimal ljusgenomträngning

SIMPLEX RULLGARDIN



PRODUKTBESKRIVNING
Simplex Rullgardin är tillverkad i en slitstark och UV-beständig
PVC-beläggning ovanpå en polyestervävd kärna. Färgen är 
ljusgrå (vald för att få optimal ljusgenomträngning). Gardinen 
är antistatisk för att motstå halm, sand och damm. Gardinen 
rullar runt en extruderad aluminiumprofi l. För att skydda 
gardinen mot hård vind, installeras speciella vindrör varannan 
meter längs med stallet.

Det inbördes avståndet mellan vindrören kan variera och 
beror på Öppningens höjd. Vindrören tillverkas av galvaniserat 
stål med ett yttre plaströr (för att minimera slitage). 
Vindrören installeras på både utsidan och insidan av gardinen 
och fungerar därför också som en fi xering av gardinen.

Som ett alternativ till vindrör kan Simplexgardiner levereras
med rep istället. Repet är monterat på både utsidan och 
insidan av gardinen, där den både fungerar som skydd mot 
vinden och fi xering av gardinen på samma sätt som vindrören. 
Repet är förankrat med öglebultar, som är monterade i 
topp- och bottenvirke. Repet följer ett ”V” mönster i hela 
gardinens längd. För att minimera drag har gardinens båda 
ändar har en vindfi cka monterad.

Simplex Rullgardin installeras antingen med ett rostfritt vajer-
system som kan manövreras av en vinschmotor. Du kan välj 
en halvautomatisk lösning där du manuellt väljer öppningsgrad 
– eller så kan du välja en helautomatisk lösning, där gardin 
regleras av Skiold Jydens Dairycenter / Master klimatkontroll 
i kombination med en väderstation.

SIMPLEX RULLGARDIN

TEKNISKA DATA
Maximal höjd 3 m

Maximal bredd 50 m (max 150 m2 per sektion)

Spänning 1 fas 230V

Funktion Öppnar från topp till botten

Tillbehör Skiold Jydens DairyCenter – DairyMaster m. vind och regnsensor


