
• Gardinet beskytter mod vind og vejr

• Variabel åbningsgrad

• Gardinet åbner oppefra og ned

• Reguleres manuelt, semiautomatisk 
eller fuldautomatisk

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

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

• Optimal lysgennemtrængning

• Kræver ikke separate sikkerhedsforan-
staltninger

Produktbeskrivelse
MFP, MFL, MFP-S: Munters Foldegardin

Munters Foldegardin 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.

Foldegardinet monteres direkte på muren/væggen, hvilket sikrer at træk under gardinet helt 
undgås. Gardinet folder i længderetningen og udmærker sig ved at ligge fladt på muren 
eller staldens sokkel når det er helt åbent. For at sikre at gardinet er strammet ud når det er 
deltvist åbent, er gardinet udstyret med vægtstænger for hver meter i højden (syet ind i 
gardinet). Vægtstængerne sikrer at gardinet trækkes nedad, således at det er strammet ud 
uanset position, hvilket gør at gardinet har samme visuelle udtryk som et traditionelt 
rullegardin. Endelig tjener vægtstængerne som støtte for gardinet når vindhastigheden er 
høj. 

MFP, MFL, MFP-S: Munters Foldegardin
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Din forhandler

Produktbeskrivelse

Munters Foldegardin 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 folder ned og ligger fladt ovenpå mur/sokkel når det er helt åbent. 

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. 

MFL: Som alternativ til vindrør, kan Munters Foldegardin 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 enten et rustfrit træk/wiresystem (MFP/MFL) eller med seletræk (MFP-S). Wiresystemet kan betjenes vertikalt ved 
hjælp af manuelt håndsving eller med spilmotor. Seletrækket betjenes altid elektrisk. Når gardinet udstyres med motor kan der vælges en 
semiautomatisk løsning med håndbetjent regulator, 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.

Australien Tlf.: 61 2 8843 1594, agh.info@munters.com.au, Brasilien Tlf.: +55 41 3317 5050, contato@munters.
com, Canada Tlf.: +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Kina Tlf.: +86 10 8048 3493, marketing@munters.cn,
Danmark Tlf.: +45 98 623 311, aghort@munters.dk, Indien Tlf.: +91 20 6681 8900, info@munters.in, Indonesien 
Tlf.: +66 2 642 2670, info@munters.co.th, Italien Tlf.: +39 0183 5211, info@munters.it, Japan Tlf.: +81 3 5970 0021,
mkk@munters.jp, Korea Tlf.: +82 2 7618 701, munters@munters.co.kr, Mexico Tlf.: +52 818 2625 400, dhinfo@munters.com,
Singapore Tlf.: +65 7 446 828, info@munters.com.sg, Syd Afrika & landene syd for Sahara Tlf.: +27 11 997 2000,
info@munters.co.za, Spaninen Tlf.: +39 0183 5211, info@munters.it, Sverige Tlf.: +46 8 6266 300, info@munters.
se, Thailand Tlf.: +66 2 6422 670, info@munters.co.th, Tyrkiet Tlf.: +90 262 7513 750, info@muntersform.com, 
USA Tlf.: +1 517 676 7070, aghort.info@munters.com, Eksport & øvrige lande Tlf.: +39 0183 5211, info@munters.it

Munters forbeholder sig retten til at foretage ændringer i specifikationer, mængder osv. af produktionsmæssige eller andre årsager efter tryk.
© Munters, 2016

Tekniske data MFP MFL MFP-S
Max højde 3.0 meter (max 150 m²) 3.0 meter (max 150 m²) 4.0 meter (max 300 m²)

Max længde 100 meter (max 150 m²) 100 meter (max 150 m²) 100 meter (max 300 m²)
Strøm 1 faset 230V 1 faset 230V 1 faset 230V
Funktion Åbner oppefra og ned Åbner oppefra og ned Åbner oppefra og ned
Tilbehør Automatisk regulering Automatisk regulering Automatisk regulering
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