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Aluminium rolluiken: simpel en doeltreffend 

Jansen beveiligingstechniek aluminium rolluiken zijn uitermate geschikt voor de wat lichtere                
beveiligingsdoeleinden. Denk aan woonhuizen, kantoren, laag risico magazijnen, balieafsluitingen bij  
instellingen of kantines en afsluitingen per afdeling binnen een gemengd gebouw.  

Bovenop de elektrische bediening zijn al onze aluminium rolluik ook verkrijgbaar met een veeras bedie-
ning, voor plaatsen waar elektriciteit niet voorhanden is. Middels een espagnolet slot wordt een veeras 
rolluik afgesloten.  
 
 
Deze rolluiken zijn leverbaar in een groot aantal standaard kleuren zowel voor lamel, geleiding als  
omkasting. Enkele veel voorkomende kleuren uit dit gamma zijn RAL 9010, 9001, 7016, 9006 

Met de JBT42RS voor openingen tot 7 vierkante meter, de JBT55RS voor openingen met  oppervlakten 
tot 11 vierkante meter, en de JBT75-RD tot openingen met oppervlakten tot 15 vierkante meter is dit   
rolluik multi-inzetbaar in het beveiligingsplan van uw bedrijf of instelling. 
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Productbeschrijving aluminium rolluiken: 

Samenstelling: 

Systeemopbouw Jansen Beveiligingstechniek aluminium rolluiken. Volledig gesloten dubbelwandige aluminium lamellen, 
afgevuld met hardschuim. Op maat geproduceerd. Afgestemd op gestelde eisen. Aluminium rolluiken zijn verticaal oprol-
baar op een as, aangedreven door een elektromotor met overeenkomstig vermogen. Geleiding overeenkomstig afmeting 

Geleiding:  

Aluminium geleiding met dragende constructie voor omkasting. Geleiding uitgevoerd conform het type rolluik in functie van 
de breedte van het rolluik. Resp. 53mm, 67mm, 75mm en 95mm. Geleiding uitgevoerd in standaard kleur, of RAL kleur 
naar keuze. 

Omkasting: 

Aluminium omkasting, 4 zijdig.  Omkasting in standaard kleur of Ral kleur naar keuze. 

Bediening: 

• Afstandsbediening 
• Sleutelschakelaar 
• Draaischakelaar 
• Automatische besturingen 
• Tijdklok schakelingen 
• Noodhandbediening 

Aluminium rolluiken van Jansen Beveiligingstechniek worden op maat geproduceerd en gemonteerd. Ze worden toege-
past voor ramen en deuren en vrije openingen in wandconstructies. Doel hierbij is een laag risico beveiliging bij             
bijvoorbeeld magazijn, kantoor, kantine, balie of sportberging. 

Optie’s: 

• Passagebeveiliging 
• Inklimbeveiliging 
• Noodstroomaccu 
• Geleiding en Omkasting in standaard en Ral kleur verkrijgbaar. Pantser in standaard kleur. 

Pantser: 

Dubbelwandige hardschuim gevulde aluminium lamellen. Aan de onderzijde is het pantser afgewerkt met een               
geëxtrudeerde dubbelwandige, staal verzwaarde, aluminium onderlijst Maximale breedte tot 5000mm. 
Pantser in vele standaard kleuren verkrijgbaar. 

Aandrijving: 

Elektrisch aangedreven dmv een 230V buismotor overeenkomstig benodigd vermogen.  
Optie voor noodhandbediening binnen motorengamma. 

Type: JBT42RS JBT55RS JBT75RD 

Lamelhoogte: 42mm 55mm 77mm 
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