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Låsning
Väggen levereras som standard med span-
jolettlås. Som tillval kan fås nyckel- eller cy-
linderlås. (ASSA)

Manövrering
Väggen öppnas och stängs manuellt. Pane-
lerna låses i stängt läge från en sida med en 
spanjolettnyckel i varannan panel, därefter 
aktiveras trycktätningen med nyckeln i karm-
låset. 

Montering
Varje order tillverkas efter erhållna måttupp-
gifter. Monteringen utföres alltid med minst 
en specialutbildad montör från Saxi Vägg AB, 
men då med hjälp av personal på platsen. 

Projektering
Vi upprättar arbetshandlingar med utföran-
de- och konstruktionsbeskrivning. 

Garanti 
2 år för materialfel och monteringsfel, på av 
Saxi utförd anläggning.  (Resor, åtkomlighet, 
ställningar och andra hjälpmedel för garanit-
arbeten ingår ej).

Allmän beskrivning
Varioplan T är en serie sidogående och luft-
tätade vikväggar som passar bra när extra 
krav ställs på ljudmiljön. Vårt patenterade 
tryckluftsystem är unikt på marknaden och 
ger en väldigt lätt hantering samt hög ljud-
isolering.

Konstruktion
Varioplan T är uppbyggd av plana sektioner. 
Varje sektion har kantprofiler av naturelox-
erad aluminium med tätningslister. Sektions-
bredden är 600 till 1000 mm som standard. 
Ljudtätningen sker automatiskt med ett 
självreglerande tryck-luftssystem som med-
för friktionsfri manövrering och slitagefria 
tätningar. Väggen levereras med gångjärn, 
enkel eller dubbelflyglig. Väggen är takhängd 
och centriskt frihängande och golvstyrning 
erfordras ej. 

Yta
Varioplan T kan erhållas med olika färg- och 
materialkombinationer. Panelerna kan kläs 
med antingen fanér i ädelträ eller valfritt lami-
nat. Som standard levereras väggen med ett 
vitt melamin-laminat. 

Varioplan T Semi Automat

Tillämpning   

Bredd (B) 2.0 - 20.0 m 
Höjd (H) 1.0 - 4.0 m 
Bredd karm (k1) 141 mm 
Bredd karm (k2)  100 mm 
Höjd takprofil (k3) 184 mm 
Bredd väggpanel (k4) 112 mm 
Bredd takprofil (k5) 295 mm 
Dörr Tillval 
Fönster Tillval 
Inklädnad mot tak Tillval 
Hängning  Centriskt frihängande 
Parkering Centriskt vid vägg 
Manövrering  Manuell 

Vikt   

VP30T 35 kg / m²  
VP40T 35 kg / m²  
VP48T 40 kg / m² 
VP50T 45 kg / m² 

Ljudreduktion  Fältvärde R'w

VP30T 35 dB  
VP40T  40 dB 
VP48T  41-42 dB 
VP50T  44 dB 
* = Infästningsregel (ingår ej) 


