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Mørklægningsgardin type

 JM-1260
Vores indvendige mørklægningsgardin er velegnet til undervisningslokaler, mødelokaler, auditorier, laboratorier o.lign.  
Dugen er monteret på rullebom og kører lodret i sidesluser. Rullebom og beslag indbygges i afdækningskassette 
udført i aluminium eller indbygges i niche.
 
I bunden af dugen er indsyede bundvægte. Ved store duge (eller efter behov) indsyes vandrette Ø4 stivere pr. 60 cm. 
Ønskes en 100% mørklægning til f.eks. laboratorier opfyldes dette ved, at dug og stel vælges i mørke farver, samt 
eventuelt at montere børster i sidesluserne og en ”læbeafslutning” under bundskinne.

Mørklægning kan også udføres vandretkørende med modtræk. Se speciel brochure for denne. 
Ønskes en mørklægning, der overskrider nedenstående maks mål, anbefales en ZipScreen med mørklægningsdug til 
indvendig eller udvendig montering. Se beskrivelse for denne.

Mørklægning betjenes standard med 230 V motorer, der arbejder enkeltvis eller samlet. Hvis mørklægningsgardiner  
benyttes ved nødudgange, kan de forsynes med et UPS-anlæg, dvs. en nødstrømsforsyning via batterier, der  
automatisk kobler til ved brandalarm og strømsvigt.

Mørklægningsgardiner bør primært anvendes til at mørklægge, da dugen ikke er egnet til solafskærmning.

Faktaboksen Maks bredde Maks højde

Enkeltanlæg 4,0 m 3,5 m
Gruppeanlæg 3 anlæg/motor 3,5 m

Se teknisk specifikation 
på bagsiden
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Mørklægningsgardin type

JM-1260

1. Kassette 85 x 85 mm
2. Rullebom, blank med løbegang. Diameter Ø 58 mm
3. Sidesluser af firkantprofil 70 x 19 mm
4. Mørklægningsdug type Blockout PVC classic. 100% lystæt lærred af vinylbelagt glasfiber.  

Stofvægt ca. 430 g/m2. Brandhæmmende og godkendt efter DIN4102 som B2.  
Dugen kan rengøres med lunt sulfovand. Findes i 3 standardfarver: grå, hvid eller sort

5. Bundvægt 40 x 5 mm i primet stål

Steldele udført i pulverlakeret aluminium i RAL standardfarve. 
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