
Przeciwpo˝arowe bramy przesuwne N80 i N150
Jednoskrzydłowe, dwuskrzydłowe, teleskopowe, jednoskrzydłowe
z drzwiami, dwuskrzydłowe z drzwiami, teleskopowe z drzwiami.
Bramy lekkie (od 25 do 30 kg/m²), z wypełnieniem z wełny kamien-
nej, produkowane w klasach EI 30/60/90/120. Poszycie ze stali 
ocynkowanej, malowane w kolorze RAL 9002 od strony zewn´trznej 
i RAL 7035 od strony wewn´trznej. Bramy zamykane grawitacyjnie, 
otwierane r´cznie lub nap´dem elektrycznym.

Standardowa konstrukcja bram serii N80 i N150 obejmuje:

• Blat o odpornoÊci ogniowej EI 30, EI 120 wykonany z paneli warstwowych, poszycie z blachy stalowej, standardowo powlekanej w kolorze
RAL 9002 od strony zewn´trznej i RAL 7035 od strony wewn´trznej; opcjonalnie blat mo˝e byç malowany w dowolnym kolorze
ze standardowej palety RAL Classic,

• Wypełnienie stanowi wełna mineralna o g´stoÊci 115 kg/m3 (całkowity ci´˝ar blatu to 20,5 kg/m² dla N80 oraz 29,5 kg/m² dla N150),
• W blacie umieszczone sà obustronnie uchwyty muszlowe stalowe ocynkowane,
• Panele okute profi lami stalowymi, ocynkowanymi z rozdzieleniem termicznym, podwójnym,
• Brama doszczelniona systemem uszczelnieƒ labiryntowych ze stali ocynkowanej z uszczelkami Promaseal,
• 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 elektrotrzymacza,

utrzymujàcego jà w pozycji otwartej,
• Trzymacz elektromagnetyczny 24V (900mA) wraz z mechanizmem regulacji pr´dkoÊci zamykania (od 8 do20 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:

• Drzwi przejÊciowe w blacie - jedno- i dwuskrzydłowe; 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.

Aprobata techniczna:  AT-15-9594/2016

Certyfi kat CE:  ITB - 2496/W

Typ konstrukcji:  Przesuwna poziomo

Klasa odpornoÊci:  EI 30 (N80) EI 120 (N150)

Waga:   ok. 20,5 kg/m² (N80) ok. 29,5 kg/m² (N150)

Wymiary maksymalne*: (S) 10 000 x (W) 4 500 mm

Pr´dkoÊç zamykania: płynnie regulowana do 20 cm/s

*Wi´ksze wymiary dost´pne na zapytanie
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