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Selvlukkende Sikkerhetsport

• RASK OG ENKEL MONTASJE
• FØLGER EUROPEISKE OG AMERIKANSKE STANDARDER
• KAN ENKELT ETTERMONTERES PÅ EKSISTERENDE INSTALLASJONER
• VARMFORSINKET ELLER GUL PULVERLAKK

Selvlukkende Sikkerhetsport
KEE GATE selvlukkende sikkerhetsporter gir en permanent
beskyttelse av farefulle områder både innen- og utendørs.
Portene er fjærbelastet slik at de automatisk forblir i lukket
posisjon. Dette gir et trygt arbeidsmiljø, og eliminerer at
menneskelig feil gjør at porter blir stående åpne.
KEE GATE er CE-merket etter BS EN 1090, og følger kravene
i henhold til EN 13374 Klasse A, EN ISO 14122 Del 3 og 4,
OSHA og ANSI

Produktene har gjennomgått omfattende testing for å
dokumentere korrosjonsbestandighet og funksjon.
KEE GATE kan monteres i åpninger opp til 1 meter, men
kan enkelt tilpasses smalere åpninger. Produktet kan også
leveres som en dobbel port for åpninger opp til 1,8 meter.
Porten leveres varmforsinket eller i gul pulverlakk. Standard
U-bolter gjør at porten enkelt kan monteres på eksisterende
stolper. Et separat monteringssett benyttes når porten skal
monteres til firkant-, vinkel- eller flattstål.

Funksjoner og fordeler

• Varmforsinket eller gul pulverlakk.
• Leveres i Europeisk eller Amerikansk versjon.
• Livssyklustestet i henhold til BS 6375-2:2009 kap
6.5. Åpning og lukking av port 90°, 50.000 ganger
• Max belastning 225 kg.
• Saltspraytestet i henhold til ASTM B117-11-55
med nøytral løsning i 200 timer.

Varenummer

Beskrivelse

• Fjærbelastet for automatisk lukking etter
passering.
• Uavhengig testet i henhold til internasjonale
standarder.
• For bruk innen- og utendørs.
• Justerbar bredde. Kan tilpasses på stedet.
• Kan enkelt ettermonteres på eksisterende
installasjoner som for eksempel rekkverk,
adkomstplattformer etc.

Vekt

Enkel port
SGEUGV

Kee Gate Enkel port - Varmforsinket

11.80Kg

SGEUPC

Kee Gate Enkel port - Pulverlakkert

11.80Kg

Dobbel port
SGDBEUGV

Kee Gate Dobbel port - Varmforsinket

25.00Kg

SGDBEUPC

Kee Gate Dobbel port - Pulverlakkert

25.00Kg
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KEE GATE er et registrert varemerke eid av Kee Safety Ltd. Selv om det er gjort store bestrebelser for å sikre at innholdet i denne brosjyren er korrekt påtar ikke Kee Safety Ltd
seg ansvar for eventuelle feil eller utelatelser. Kee Safety Ltd forbeholdet seg retten til å endre eller terminere produkter uten foregående varsel. Kee Safety Ltd påtar seg ikke noe
ansvar for tap eller skade forårsaket av feilaktig bruk av produktene. Copyright© 2014 Kee Safety Ltd.
KG_KS_NOR_v2/0916

