
ALUX RULLEGITTER
SAFE 3000, type screen

Safe 3000, type screen er et delvis åbent rulle-
gitter, der anvendes hvor man ønsker et andet  
design, end det traditionelle.
Gitteret er udført med udstansede huller i det 
kendte Harlekin mønster.

Gitteret har et udseende der ligger imellem det 
helt åbne rullegitter og det helt lukkede rulleja-
lousi.

Gitteret anvendes især ved sikringsløsninger i 
butikker, skranker og til kontorvinduer, hvor man 
samtidig, med fordel, kan bruge gitteret til solaf-
skærmning - det er en anderledes og økonomisk 
god løsning.

Desuden bruges gitteret ofte, som erstatning for 
glaspartier i butikscentre, det er meget billigere og
det er nemt at skjule under loft.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:
SKAFOR Blå klasse
CE Mærket

Gittermål:
Bredde max 7500 mm
Højde max 4500 mm

Gittermåtte:
Udstansede alu-profi ler
Tykkelse 1,7 mm med 8,7 x 13,1 mm huller i
Harlekin mønster

Føringsskinne:
Stangpressede alu-profi ler med PVC støjdæmp-
ningsindlæg, samt Tefl on slidstykker i top
Mål: F 90 bredde 90 x 41 mm og 
         F 70 bredde 70 x 41 mm

Overfl adebehandling:
Alu-dele leveres standard med naturelokseret 
overfl ade
De kan også elokseres i andre farver
Alt kan leveres med pulverlakeret overfl ade

EKSTRA UDSTYR

Afdækningskasse for valserør
Ophejsbare føringsskinner
Aftagelige føringsskinner
Forstærket bundprofi l, standard ved brede gitre
Manuel afl åsning
Afrullesikring
Nødstop med el-klemliste

Ups - nødstrømsforsyning

MÅLSKEMA

Gitterhøjde
mm

1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Valsediameter
mm
240
250
280
290
300
310
320

Valserør, konsoller m.v.:
Stål med lakeret overfl ade, dog galvaniseret ved 
udv. montage

Betjening:
Indbygget 230 V rørmotor, ved store gitre 400 V 
motorer

Styring:
Med nøglekontakt, kodetastatur, tidur eller anden 
automatik
Gitter kan også tilsluttes til alarmanlæg 
med speciel styreboks

Afl åsning:
Gitter låser selv i nedkørt stilling

 SAFE 3000 RULLEGITTER, type screen


