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Teanik 500 Nett

Generelt
Teanik 500 Nett er en heisbar, enkelsidig 
vegg for gymsaler og idrettshaller. Den nedre 
delen består av en avskjermende PVC-duk, 
og den øvre delen av et ballnett. Modellen 
kan samles under taket i bueform og brukes 
derfor med fordel i store fotballhaller. Veg-
gen er lett og fleksibel og gir små installa-
sjonsmål.

Konstruksjon
Veggen er en motorisert, enkelsidig heisbar 
heisevegg. Veggen består av en helsveiset, 
armert PVC-duk opptil 3 meter fra gulvet, der-
etter en knyttet nylonnetting. Veggen løftes og 
samles i taket. Montering i tak utformes og 
plasseres i samråd med kunden. 

Strøminstallasjon
Veggen er utstyrt med et trefaset snekkedrev 
(400/240 V, 50–60 Hz) med manøver- og ho-
vedgrensestilling. Et låsbart manøverregister 
inngår og monteres av kunden på stedet, der 
veggen holdes under fullt oppsyn. Veggen 
leveres med låsesylindere (DIN). Motorvern, 
arbeidsbryter og kabellegging og tilkobling 
inngår ikke.

Styring
Veggen kjøres ved hjelp av nøkkel, men fjæ-
rer tilbake til stopp når den slippes.

Sikkerhet
Motorenheten er utstyrt med brems, selv-
bremsende snekkedrev eller fallsikring. En-
heten er godkjent i samsvar med gjeldende 
forskrifter, og er dessuten CE-merket. Kon-
troll inngår ikke.

Prosjektering
Vi oppretter arbeidshandlinger med uførel-
ses- og konstruksjonsbeskrivelse. Monte-
ringen skjer alltid med minst én autorisert 
montør fra Saxi Vägg AB.

Garanti 
2 år for material- og monteringsfeil på anlegg 
utført av Saxi. (Reiser, tilgjengelighet, stati-
ver og andre hjelpemidler for garantiarbeid 
inngår ikke.)

Tilpassing   

Egnet størrelse 20–2000 m² (BxH) 
Lydfeller Nei 
Tribuneavsats Tilbehør 
Døråpning Tilbehør 
Fôring mot tak Tilbehør 
Montering I tak Bueform mulig

Duk   

Duktype Armert PVC 
Dukskjøter Helsveiset 
Brannbeskyttelsesklasse DIN 4102 B2 
 SIS 650082 

Rivestyrke 300 N revet 
Trekkstyrke 3000 N / 5 cm 

Vekt   

Duk 0,7 kg / m² og side 
Total 0,75 kg / m²  
Motorenhet 100–250 kg 

* = inngår ikke i prisen


