
• Ventilationsanlægget beskytter mod 
vind og vejr

• Variabel åbningsgrad

• Fremstillet i en slidstærk, UV bestandig 
PVC coating ovenpå en 
polyestervævet kerne

• Gardinet er antistatisk så det afviser 
halm, støv og sand

• Optimal lysgennemtrængning

• Reguleres semiautomatisk eller 
fuldautomatisk

• Gardinet åbner oppefra og ned

Produktbeskrivelse
MSC: Munters Simplex gardin

Munters Simplex Gardin er udviklet til brug i kvæg, svine – og fjerkræstalde. Gardinet 
kombinerer ventilationsbehov i stalden med nem vedligeholdelse og god økonomi. Gardinet 
kan erstatte hele, eller dele af, ydervæggen på staldbygningen. 
 
Gardinet monteres direkte på muren/væggen, hvilket sikrer at træk under gardinet helt 
undgås. 
 
Gardinet udmærker sig ved at blive rullet op om den nederste rulle, således at det i 
princippet kan rulles helt ned og give fuldt udsyn, eller gardinet kan lukkes helt eller rulles 
ned til en hvilken som helst ønskelig åbning, mellem fuldt åben eller helt lukket.
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Produktbeskrivelse

Munters Simplex Gardin er fremstillet i en slidstærk og UV bestandig PVC coating ovenpå en polyestervævet kerne. Farven er lysegrå 
(valgt med henblik på optimal lysgennemtrængning). Gardinet er antistatisk så det afviser halm, støv og sand. 

Gardinet ruller omkring et ekstruderet aluminiumsprofil. 

Som sikring mod vindens påvirkning, monteres specielle vindrør for hver anden meter i staldens længde (vejledende – afstanden af 
vindrør varierer med åbningshøjden). Vindrør er fremstillet af galvaniseret jern med et plastik yderrør (for at minimere slitage). Vindrør 
monteres både på udvendig og indvendig side af gardinet og fungerer derfor også som fiksering af gardinet. 

Som alternativ til vindrør, kan Munters Simplex gardin i stedet leveres med tovværk. Tovværket monteres på gardinets forside og bagside 
og fungerer som sikring mod vindes påvirkning og fiksering af gardinet på samme måde som vindrør. Tovværket forankres ved hjælp af 
øjebolte som er monteret i top og bundtømmer. Tovet følger et ”V” mønster i hele gardinets længderetning.

For at minimere træk er der i begge ender af gardinet monteret en vindskærm.

Gardinet er udstyret med et rustfrit træk/wiresystem, som kan betjenes vertikalt ved hjælp af en spilmotor. Der kan vælges en 
semiautomatisk løsning, hvor man selv vælger hvornår gardinet skal køres op eller i, eller en fuldautomatisk løsning, hvor gardinet 
reguleres af Munters NaturalCenter/Master klimastyring kombineret med en vejrstation.

Max højde 3 meter
Max længde 50 m (max 150 m² per sektion) 
Strøm 1 faset 230V
Funktion Rulning oppefra og ned
Tilbehør Automatisk regulering

Tekniske data
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Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.

© Munters, 2015

A
g/

M
D

K/
Pi

D
K-

22
76

-0
8/

15
 R

ev
. 2

.0


