
Bramy kuloodporne (FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG)
NGR Technologie jest producentem rolowanych bram kuloodpornych, jedno- oraz wielopancerzowych, 
wykonanych w klasach FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, FB6, FB7, FSG.

Klasyfi kacja i wymagania dotyczàce badaƒ z u˝yciem broni palnej krótkiej i karabinowej, zgodnie z normà PN-EN 1522

KuloodpornoÊç na ostrzał z broni gładkolufowej zgodnie z normà PN-EN 1522

Stalowe rolowane bramy kuloodporne wizualnie sà zbli˝one do typowych przemysłowych bram rolowanych, posiadajà jednak odmiennà konstrukcj´ 
pancerzy – pancerze tych bram sà wykonane z wielowarstwowych lameli stalowych z wkładem balistycznym, który stanowi z reguły wypełnienie
z granulatu krzemowego. Konstrukcja taka pozwala na skuteczne zatrzymanie wnikajàcego pocisku poprzez pochłoni´cie i rozproszenie
jego energii kinetycznej.

Bramy kuloodporne ka˝dorazowo sà projektowane na indywidualne zlecenie, z uwzgl´dnieniem specyfi cznych wymogów dla danego projektu,
zarówno odnoÊnie parametrów kuloodpornoÊci, konstrukcji Êciany, w której majà byç wbudowane oraz warunków zabudowy dla konkretnego
otworu. Sam otwór musi przed zamontowaniem bramy zostaç przygotowany zgodnie z wytycznymi NGR Technologie, które sà dostarczane
do Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem na etapie projektowania bramy.

Pancerze bram kuloodpornych standardowo wykonywane sà jako ocynkowane. Ze wzgl´du na ich ci´˝ar (powy˝ej 65 kg/m²) i z uwagi na podatnoÊç 
powłok na Êcieranie podczas pracy bramy nie zaleca si´ lakierowania, jednak na ˝yczenie pancerz mo˝e byç wykonany w dowolnym kolorze według 
palety RAL Classic, jak równie˝ w kolorze dobranym według wzoru Zamawiajàcego.

Nie ma ograniczeƒ wymiarowych, jedynym ograniczeniem jest noÊnoÊç konstrukcji, w jakiej brama ma zostaç wbudowana.

Bramy kuloodporne, z uwagi na specyfi czne wykonanie listwy progowej oraz sposób przygotowania posadzki, w którà listwa si´ chowa przy
zamykaniu, standardowo nie sà wyposa˝ane w kontaktowe kraw´dziowe listwy bezpieczeƒstwa, jedynie fotokomórki zabezpieczajàce Êwiatło
przejazdu. Opcjonalnie jednak mogà byç wyposa˝one w listwy bezpieczeƒstwa o specjalnej konstrukcji, jak i dodatkowe systemy sygnalizacji
i zabezpieczeƒ np. siatki Êwietlne, zabezpieczajàce Êwiatło przejazdu, Êwiatła sygnalizacyjne, syreny dêwi´kowe itp. Bramy kuloodporne zawsze
sà nap´dzane motoreduktorami elektrycznymi, przy czym uruchamiane mogà byç r´cznie lub w pełni automatycznie, sposób sterowania
dostosowujemy zgodnie z wymogami i potrzebami Klienta, poczàwszy od najprostszych systemów Totmann po najbardziej zaawansowane systemy 
zdalnego i automatycznego sterowania oraz z zastosowaniem dowolnego systemu kontroli dost´pu.

Klasa

Kaliber

Klasa Rodzaj broni Kaliber
Warunki badaƒ

FB1 10 +/- 0,5

830 +/- 10

5 +/- 0,5

820 +/- 10

10 +/- 0,5

950 +/- 10

440 +/- 10

430 +/- 10

400 +/- 10

360 +/- 10

Pr´dkoÊç pocisku 
[m/s]

22LRkarabin

OdległoÊç strzelania 
[m]

FB2

Magnum .357
.44 Remington Magnum

Magnum .357

FB5

FB6

FB7

karabin

broƒ krótka 

Luger 9 mm czyli 9 Para 

FB3

FB4

5,56 x 45

5,56 x 45

7,62 x 51

7,62 x 51

FSG

Broƒ myÊliwska

Masa pocisku
[g]

31 420 10

OdległoÊç strzału
[m]

Pr´dkoÊç pocisku
[m/s]

12/70
breneka

Warunki badaƒ
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