
Przeciwpo˝arowe bramy przesuwne serii MEC
Bramy przesuwane poziomo: jedno- i dwuskrzydłowe oraz teleskopowe, równie˝ w wykonaniu z bezprogowymi drzwiami 
przejÊciowymi. Bramy lekkie (od 25 do 36 kg/m²), z wypełnieniem z wełny kamiennej, poszycie ze stali ocynkowanej,
dwustronnie malowane na kolor RAL 7035, zamykane grawitacyjnie, wykonane w klasach od EI 60 do EI 240.

Standardowa konstrukcja bram serii MEC obejmuje:

• Blat o odpornoÊci ogniowej EI 60/120/180/240 wykonany z paneli warstwowych z wypełnieniem z wełny kamiennej o g´stoÊci do 175 kg/m3

z poszyciem z blachy stalowej o gruboÊci 0,6-0,8 mm, standardowo powlekanej w kolorze RAL 7035 (inne kolory na zapytanie),
• W blacie umieszczone sà obustronnie uchwyty muszlowe stalowe ocynkowane,
• Panele po obwodzie okute profi lami stalowymi, ocynkowanymi,
• Brama doszczelniona systemem uszczelnieƒ labiryntowych ze stali ocynkowanej z uszczelkami p´czniejàcymi,
• Brama prowadzona górà na stabilnej galwanizowanej prowadnicy, mocowanej do nadpro˝a za pomocà systemu konsoli regulowanych

w szerokim zakresie w dwóch płaszczyznach (brama bez jakichkolwiek elementów pozostajàcych w Êwietle po otwarciu bramy),
• Brama otwierana r´cznie, zamykana samoczynnie dzi´ki systemowi przeciwci´˝arów po zwolnieniu trzymacza, utrzymujàcego jà w pozycji otwartej,
• Trzymacz topikowy lub elektromagnetyczny 24 V, opcjonalnie regulator wiskotyczny ograniczajàcy pr´dkoÊç zamykania

do wartoÊci maksymalnej 20 cm/s,
• Przymyk pokryty blachà stalowà ocynkowanà. Brama mo˝e byç podłàczona do nadrz´dnego systemu po˝arowego budynku.

Dodatkowe opcje dost´pne dla bram przesuwnych:

• Bezprogowe drzwi przejÊciowe w blacie, równie˝ wyposa˝one w okucia antypaniczne,
• Nap´d elektryczny wspomagajàcy otwieranie bramy – zalecane dla bram o du˝ych gabarytach,
• Okucia ze stali nierdzewnej,
• Osprz´t ostrzegania po˝arowego tj. czujki dymowe, sygnalizator dêwi´kowy i optyczny, przycisk alarmowy, centrala przekaênikowa.

Certyfi kat CE:  0370-CPR-3940, 0370-CPR-3941, 0370-CPR-3943 
   0370-CPR-3944, 0370-CPR-3945, 0370-CPR-3946
   0370-CPR-3947, 0370-CPR-3948, 0370-CPR-3949
   0370-CPR-3950

Typ konstrukcji:  Przesuwna poziomo, jednoskrzydłowa, dwuskrzydłowa,  
   teleskopowa oraz wersje z drzwiami dla EI 60 i EI 120

Klasa odpornoÊci:  EI 60/120/180/240

Wymiary maksymalne*: EI 60: 5 640 x 4 945 mm (W x H)
   EI 120: 5 360 x 4 025 mm (W x H)
   EI180 i EI 240: 4 500 x 4 500 mm (W x H),
   powierzchnia do 13,5m² 

Pr´dkoÊç zamykania: Ograniczona do 20 cm/s

Waga:   od 25 kg/m² do 36 kg/m²

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie

Building
Managment

System

Zamykanie
grawitacyjne

Trzymacz
elektro-

magnetyczny

Czujki
dymowe

Malowanie
paleta
RAL

Wykonanie
ze stali

nierdzewnej

ATEX

Ró˝ne
rodzaje

wykonania

opcja
z przejsciem

 

OPCJE:


