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Brama przeciwpożarowa
segmentowa
EI 30, 60

Bramy przeciwpożarowe segmentowe najczęściej stosowane są w obiektach użyteczności publicznej, miejscach
wydzielenia stref zagrożonych wybuchem pożaru.
Znajdują zastosowanie w miejscach gdzie potrzeba
zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz funkcjonalości
standardowej bramy przemysłowej. Opcją jest
sto s owa n i e d r zw i ewa ku a c y j nyc h w b ra m i e jest to jedyne na rynku polskim tego typu rozwiązanie.

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
paneli. Panele pokryte są materiałem ogniochronnym
oraz blachą. Panel może być wysokości od 400 do 700mm.

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

Wyposażenie dodatkowe:
Drzwi przejściowe i ewakuacyjne z progiem 30mm, w rozmiarze 907x2017mm
wyposażone w samozamykacz nawierzchniowy i zamek typu klamka-klamka
(istnieje możliwość zamontowania
samozamykacza wbudowanego).
Przeszklenia-ich ilość zależne od szerokości bramy
Kratki wentylacyjne
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Brama przeciwpożarowa
segmentowa
Brama produkowana jest na indywidualne zamówienie klienta, zgodnie ze standardami europejskimi oraz
Aprobatą Instytutu Techniki Budowlanej o nr AT-15-8452/2013.
Brama może być wykonana w jednym z trzech rodzajów prowadzeń:
Standardowym poziomym- około 800mm nadproża
Wysokim- stosowane w przypadku gdy nadproże jest wyższe
Pionowym- stosowany w przypadku jeśli brama ma być prowadzona pionowo przy ścianie

Brama segmentowa z prowadzeniem pionowym
(opcja z przeszkleniem)
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Brama segmentowa (opcja z drzwiami)
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