
ALUX RULLEJALOUSI
SAFE 4000 type 40

Safe 4000 er et dobbeltvægget kompakt rulle-
jalousi, der anvendes, hvor man ønsker en god 
sikring på mindst mulig plads.

Jalousiet danner en helt glat fl ade ved lukning 
og jalousiet er testet og godkendt i den højeste 
klasse.

Jalousiet anvendes især ved sikringsløsninger i 
kantiner, receptioner samt ved vinduer/døre, hvor 
der ikke er  så meget plads til valse.

Jalousiet anvendes også ved fremstilling af diverse 
små skabe. Desuden anvendes jalousierne ved 
opbygning af lukkede afdækninger på lastbiler, 
og lignende, idet valse - ved små bredder - fylder 
mindre end på traditionelle jalousier.



Holmbladsvej 4-6
Dk-8600 Silkeborg

Tel +45 70 26 21 40
Fax +45 70 26 29 94
www.alux.dk

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Godkendelse:
SKAFOR Rød klasse
CE Mærket

Jalousimål:
Bredde max 7500 mm
Højde max 4500 mm

Jalousimåtte:
Stangpressede dobbeltvæggede alu-profi ler.
Dækhøjde 40 mm
Tykkelse 13.3 mm 

Føringsskinne:
Stangpressede alu-profi ler med PVC støjdæmp-
ningsindlæg, samt Tefl on slidstykker i top
Mål: 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
Manuel afl åsning
Afrullesikring
Nødstop med el-klemliste
Ups - nødstrømsforsyning

MÅLSKEMA

 Jalousihøjde
mm

1000
1250
1500
1750
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Valsediameter
mm
150
170
185
195
210
240
250
270
290
300

(valserør 78 mm)

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

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

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

Afl åsning:
Jalousi låser selv i nedkørt stilling

 SAFE 4000 RULLEJALOUSI, type 40

Valsediameter
mm
160
180
190
200
220
240
250
270
290
300

(valserør 102 mm)


