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Brama przeciwpożarowa
przesuwna
EI 30, 60, 120

Bramy przeciwpożarowe przesuwne najczęściej stosowane są w obiektach użyteczności publicznej, miejscach
wydzielenia stref zagrożonych wybuchem pożaru.
Opcją jest stosowanie drzwi ewakuacyjnych w bramie.
Bramy przesuwne mogą być wykonane w wersji
dymoszczelnej.
Rodzaje bram:
Jednoskrzydłowe
Dwuskrzydłowe
Sterowanie bramą:
Ręczne- brama standardowo wyposażona
w hamulec elektromagnetyczny posiadający
możliwość ustalenia stałej prędkości
zamykania oraz zatrzymania bramy w dowolnym momencie.
Automatyczne- na życzenie Klienta brama
może zostać wyposażona w silnik elektryczny
z centralą sterującą, dzięki któremu brama
stanowi w pełni funkcjonalne zamknięcie
otworu.
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Brama zbudowana jest z pojedynczych paneli opartych
o ramową konstrukcję stalową. Panele pokryte są
materiałem ogniochronnym oraz blachą. Panele
zawieszoną są na szynie jezdnej, każdy z paneli posiada
osobny wózek jezdny.

Możliwość wykończenia powierzchni:
Powierzchnia zewnętrzna bramy w wersji
standardowej jest zabezpieczona wysokiej
jakości powłoką ocynkowaną. Na życzenie
Klienta brama może zostać wykończona
w następujący sposób:
Pomalowana w jeden z czterech stan
standardowych kolorów RAL(7035;
9002; 9006; 9010)
Pomalowana na dowolny kolor RAL
Wykonana z stali nierdzewnej
Wykończona okleiną MDF; PCV; HDF;
laminatem lub fornirem

Teleskopowe- 2 lub 3 skrzydłowe
Wyposażenie dodatkowe:
Drzwi przejściowe i ewakuacyjne z progiem lub bezprogowe, wbudowane
i w pełni zlicowane z płytą bramy,
standardowo dostarczane z zamkiem
rolkowym spełniającym funkcje
przeciwpaniczną
Okucia drzwi i bram dopasowane do
wymogów Klienta.
Zamek hakowy umożliwiający zamknięcie bramy
Przeszklenie 500x300mm o odporności
ogniowej takiej jak płaszcz bramy.
Obudowa toru jezdnego bramy.
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Brama przeciwpożarowa
przesuwna
Brama produkowana jest na indywidualne zamówienie klienta, zgodnie ze standardami europejskimi oraz
Aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013. Bramy posiadają certyﬁkat PZH
nr HK/B/0998/01/2013 oraz mogą być stosowane w strefach I i II zagrożonych wybuchem. II 2Gc T4 Zgodnie
z dyrektywą 94/09/EC i normami EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2011, TR/CLC 50404:2003.

Brama jednoskrzydłowa (opcja z drzwiami)

Brama dwuskrzydłowa (opcja z drzwiami
i przeszkleniem)

Brama teleskopowa 2-skrzydłowa
(opcja z drzwiami)

Brama teleskopowa 3-skrzydłowa
(opcja z drzwiami i przeszkleniami)
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