ALUX RULLEJALOUSI
SAFE 4000 type 75 (Rulleport)
Safe 4000 er et dobbeltvægget rullejalousi, der især
anvendes til porte og andre facadeåbninger, hvor man
ønsker en god stabil sikring.
Jalousiet danner en helt glat ﬂade ved lukning og det
er testet og godkendt i den højeste klasse.
Jalousiet har en stor evne til at modstå vindtryk, det
skyldes at det er dobbeltvægget, den egenskab giver
jalousi et stort plus ved udvendig brug, hvor traditionelle jalousier, vil have en tendens til at have en for
stor udbøjning på midte.
De dobbeltvæggede lameller kan ilægges skumelementer og derved opnås en bedre K-værdi, der vil dog
altid være kuldebroer ved samlinger.
Desuden kan det forsynes med små vinduer.

SAFE 4000 RULLEJALOUSI, type 75
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Godkendelse:
SKAFOR Rød klasse
CE Mærket
Jalousimål:
Bredde max 7500 mm
Højde max 5000 mm
Jalousimåtte:
Stangpressede dobbeltvæggede alu-proﬁler.
Dækhøjde 75 mm
Tykkelse 16 mm
Føringsskinne:
Stangpressede alu-proﬁler med PVC støjdæmpningsindlæg, samt Teﬂon slidstykker i top
Mål: F 90 bredde 90 x 41 mm
Overﬂadebehandling:
Alu-dele leveres standard med naturelokseret
overﬂade
De kan også elokseres i andre farver
Alt kan leveres med pulverlakeret overﬂade
Special udførelse:
Isolering med Polystyren
Vinduesudskæring med slagfast polycarbonat i
størrelse 80 x 35 mm

MÅLSKEMA
Valserør, konsoller m.v.:
Stål med lakeret overﬂade, dog galvaniseret ved
udv. montage
Valsediametre fra 133 mm til 193 mm
Betjening:
Indbygget 230 V rørmotor, ved store jalousier 400
V motorer

Jalousihøjde
mm
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000

Styring/automatik:
Med nøglekontakt, kodetastatur, portstyring, radiostyring, tidur eller anden automatik
Jalousi kan også tilsluttes til alarmanlæg med
speciel styreboks
Aﬂåsning:
Jalousi låser selv i nedkørt stilling

EKSTRA UDSTYR
Afdækningskasse for valserør
Ophejsbare føringsskinner
Aftagelige føringsskinner
Manuel aﬂåsning
Afrullesikring
Nødstop med el-klemliste
Ups - nødstrømsforsyning

Billede viser de dobbeltvæggede
portlameller, en enkelt med ilagt
isolering.
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Valsediameter
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385
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