
ROLTEX SR itsekorjautuva pikarullaovi on suunniteltu kohteisiin,  
joissa vilkkaan trukki- ja henkilöliikenteen johdosta oveen kohdistuva 
törmäysriski on suuri.  

ROLTEX SR 
ITSEKORJAUTUVA PIKARULLAOVI 

KOKO 

Oviaukon leveys max. - 7000 mm  
Oviaukon korkeus max. - 5400 mm 

NOPEUS 

- Vähäinen huollon tarve; törmäyksen sattuessa
oviverho ja turvareuna eivät vaurioidu, koska ovi on
itsekorjautuva (järjestelmä palauttaa oviverhon auto-
maattisesti takaisin johteisiinsa).
- Säästää energiaa; oviaukko on mahdollisimman
vähän aikaa auki.
- Työolosuhteet parantuvat; vähentää vetoisuutta.
- Pienen tilantarpeensa johdosta erinomainen mm.
myymäläkäytössä.

EDUT 

Oven avautumisnopeus on jopa 2,0 m/s, oven koosta 
riippuen.  
Sähköjärjestelmä on varustettu taajuusmuuttajalla 
(Inverter), jolloin avautumis- ja sulkeutumisnopeus 
säädettävissä. 

Painonappi-, vetokytkin-, tutka-, lattialanka-, 
radio-ohjaus tai jokin muu asiakassovellus. 

OHJAUSTAVAT 

TURVALLISUUS 

- Ovessa käsikäyttömahdollisuus hätä-tilanteessa.
- Ovilevy voidaan varustaa läpinäkyvillä osioilla, jotka
lisäävät työturvallisuutta.
- Joustava alareuna
- Turvavalokenno

Itsekorjautuva oviverho ei vaurioidu törmäystilanteessa 



TEKNISET TIEDOT

Sähkökäyttö 1-vaihe 230V tai 3-vaihe 400V oven koosta riippuen, moottorin kätisyys
valittavissa. Suojausluokka IP65.

Oviverho PVC, 900 gr/m2 tai 1200 gr/m2 värivaihtoehdosta riippuen. 

Ovikoot Maksimi ovileveys 7000 mm  
Maksimi ovikorkeus 5400 mm 

OVEN MITOITUS

Oviverhon vakiovärit; RAL 1003 (keltainen), 6026 (vihreä), 9010 (valkoinen), 1015 (beige), 7035 (vaalean harmaa), 7042 (harmaa), 
3002 (punainen), 2004 (oranssi), 5012 (vaalean sininen), 5002 (sininen), 7037 (harmaa) sekä 9006 (hopea).  
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* 250 mm mikäli ovi varustetaan vastapainojärjestelmällä (lisävaruste)

* * ovikorkeus yli 3800 mm

Ilveskuja 5, 01900 Nurmijärvi 
Puh. 020 750 5000  
E-mail: roltex@roltex.fi
Internet: www.roltex.fi


