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Brama przeciwpożarowa
rolowana
EI 30, 60

Bramy przeciwpożarowe rolowane stosowane są tam
gdzie posiadamy stosunkowo mało miejsca na
instalację bramy dzięki swojej konstrukcji oraz sposobie
łączenia poszczególnych lameli. Powierzchnia bramy
standardowo wykonana jest z blachy ocynkowanej.

Sterowanie bramą:
Standardowo brama wyposażona jest w
silnik elektryczny z centralą sterującą,
porusza się przez nacisk ciągły przycisków
góra-stop-dół. Na życzenie Klienta brama
może być wyposażona w zabezpieczenie
przeciw przytrzaśnięciu. Z tego typu zabezpieczeniem można stosować zdalne sterowanie
bramą czyl: piloty, radary otwarcia.
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Brama zbudowana jest z połączonych ze sobą poziomych
lameli. Lamele są wysokości 150mm oraz grubości 60mm
wypełnione w zależności od odporności ogniowej odpowiednim materiałem-wełna mineralna lub płyta Isulfrax.
Wyposażona jest w silnik oraz centrale sterującą. Brama
cechuje się gwarantowaną wytrzymałością mechaniczna
na 50 000 cykli.

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

Wyposażenie dodatkowe:
Obudowa wału bramy
Obudowa łańcucha (zalecana w niskich
bramach
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Brama przeciwpożarowa
rolowana
Wszystkie bramy przeciwpożarowe rolowane produkowane są i indywidualne zamówienie Klienta zgodnie
z standardami europejskimi i aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013. Dodatkowo
bramy posiadają certyﬁkat PZH nr HK/B/0997/01/2013

Brama może być wykonana w jednym z wariantów:
Standardowy - panele nawijane są na wał umieszczony na konsolach nad otworem.
Horyzontalnym - panele prowadzone są pod stropem (wymagane nadproże 450mm) istnieje możliwość dostosowania bramy do warunków zabudowy (np. do konta nachylenia stropu).

Istnieje możliwość wykonania bram rolowanych w wersji dźwiękoszczelnej
(izolacja akustyczna do 55dB) oraz dymoszczelnej

Brama rolowana standardowa
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Brama rolowana horyzontalna
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