Ρολό ασφαλείας µε µονωτικό προφίλ
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Τεχνικά
χαρακτηριστικά ρολού
ασφαλείας µε µονωτικό
προφίλ

_________ _______________
___________________________________________________________________________________________________

Το ρολό κατασκευάζεται από γαλβανισµένη ατσαλολαµαρίνα STAL 37 πάχους
0,4mm σε µορφή ίσια, βαµµένη µε ηλεκτροστατική βαφή σε συγκεκριµένους
κωδικούς RAL.
Αποτελείται από 2 λαµαρίνες (σάντουιτς) οι οποίες στο εσωτερικό τους
διαθέτουν µόνωση από πολυουρεθάνη.

Τα ρολά τυλίγονται σε ενισχυµένο άξονα ανάλογης διαµέτρου και περιστρέφεται
πάνω σε ειδικά τύµπανα γαλβανισµένης λαµαρίνας, ειδικής κατασκευής, τα οποία
δε φθείρουν τον άξονα και προσφέρουν αθόρυβη λειτουργία.

Κάθε δεύτερη λωρίδα προφίλ έχει στα δύο
άκρα ειδικές νάιλον θήκες (πώµατα), οι
οποίες εµποδίζουν τις πλάγιες µετατοπίσεις
του
προφίλ
και
λειτουργούν
σαν
ολισθητήρες
µέσα
στις
πλευρικές
οδηγητικές ράγες του ρολού. Με αυτόν τον
τρόπο δεν απαιτείται γρασάρισµα των
οδηγών.
Το ρολό κινείται µέσα σε κανάλια
(οδηγούς), διατοµής «Ω» βάθους 7cm µε
Πίνακας ρολού TELEMOT
λάστιχο. Στο κάτω µέρος του ρολού
τοποθετηθείτε ειδικό προφίλ (κατωκάσι) από µαλακό λάστιχο, το οποίο
εξισορροπεί τις τυχόν ανωµαλίες του εδάφους, πάχους 1,5mm για επιπλέον
ενίσχυση του προφίλ.

Το ρολό µπορεί να λειτουργεί και ηλεκτροκίνητα.
Γίνεται χρήση µονοφασικού κινητήρα GAPOSA
Ιταλίας, για το οποίο είµαστε εξουσιοδοτηµένοι
αντιπρόσωποι, µε 2 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και
η λειτουργία γίνεται µε τηλεχειρισµό ή µπουτόν ή
άλλου είδους access control. Σε περίπτωση διακοπής
ρεύµατος γίνεται χρήση του µεταλλικού απασφαλιστή
που βρίσκεται εξωτερικά του χώρου ή αν υπάρχει
δεύτερη είσοδος στον χώρο από εσωτερικό
απασφαλιστή τύπου χειρολαβής.

Τοµή µονωτικού προφίλ

Αυτός ο τύπος ρολού ενδείκνυται
για χώρους όπου µας ενδιαφέρει
µόνο η ασφάλεια και όχι η οπτική επαφή
µέσα στο χώρο π.χ. γκαράζ, αποθήκες και
καταστήµατα που δεν ενδιαφέρει να
φαίνεται η βιτρίνα του καταστήµατος.

Τηλεχειριστήρια TELEMOT

Ο συγκεκριµένος τύπος ρολού είναι για να
καλύψουµε ανοίγµατα µέχρι και 16m²
περίπου. Για µεγαλύτερα ανοίγµατα
προτείνεται το βιοµηχανικό ρολό
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