
V-Line
Prefabricerade och flyttbara säkerhetsrum 
för varuautomater.



V-Line
Säkerhetsrum för skydd av 1-4 st varuautomater

g svarar till försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum
g prefabricerade och flyttbara

V-Line är designad för att kunna monteras inne i butiken/varuhuset och med syfte till 
att under nattetid skydda varuautomater så som t.ex. SmartShop och Vensafe mot an-
grepp. Konstruktionen består av en stomme i 4 mm stålplåt som förses med ett jalusi 
som uppfyller kraven för klass 2 enligt SSF 012 utgåva 3 samt RC3 enligt EN1627:2011 
upp till en maximal bredd av 4 500 mm. Detta gör att hela konstruktionen svarar till 
försäkringsbolagens krav på Skyddsklass 3 rum och kan användas för att skydda från 
1 st varuautomat upp till 4 st i bredd.
 
Hela konstruktionen levereras nedmonterad och skruvas sedan ihop på plats. Det gör 
att man vid behov också kan flytta enheten till en ny plats vid ev. ombyggnad eller 
flytt. Om man önskar kan även V-serien kläs in med paneler för att ytterligare smälta in 
i butikens design.
 

• kraftiga låsblock placerade på höger,  
respektive vänster sida.

• låsblocken är försedda med fjädrande 
låskolvar som förhindrar att låskolvarna kan 
ställas i ett mellanläge.

• microbrytare i låsblocken förhindrar möjlig-
heten att man av misstag kör ned jalusiet 
när låskolvarna är intryckta.

• låsning via Assa oval cylinder ger möjlighet 
att använda samma låssystem som man har 
i verksamheten i övrigt.

• elsystem med snabbkopplingar för enkelt 
montage.

• styrskenor i aluminium med gummilister för 
att minska ljudnivån när jalusiet körs upp 
och ned.

• justerbara motorfästen för jalusiet under-
lättar monteringen.

• invändigt är golvet helt plant, vilket gör att 
man kan placera automaterna enligt eget 
önskemål.



V1 V2 V3 V4



1327 1060
1137 1029
2571 2205

4 mm
370 kg
RAL 7044 
 
 

1 st

2387 2120
1137 1029
2571 2205

4 mm
545 kg
RAL 7044 
 
 

2 st 

3278 3020
1137 1029
2571 2205

4 mm
702 kg
RAL 7044 
 
 

3 st 

4178 3920
1137 1029
2571 2205

4 mm
852 kg
RAL 7044 
 
 

4 st 

Bredd
Djup
Höjd

Plåttjocklek
Vikt (endast plåtdetaljer)

Färg 
 

Kapacitet 
Vensafe/Smartshop

V1  V2  V3  V4 
Utv Inv Utv Inv Utv Inv Utv Inv

1 160 (djup, max utv. mått)
2 387

2 
57

1

Godkänt i skyddsklass 3 för skydd av bl.a. varuautomater

2 120

2 
20

5

2 
57

1

Utvändiga/invändiga mått, exempel V2
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