ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΗ ΠΟΤΡΑ REI 60

Πόρτα Πυρασφαλείας , μονό ή διπλό φύλλο , 60 REI , σύμφωνα με την τελευταία
Ευρωπαϊκή οδηγία fi proofdoors εκ νέου , EN1634-1 , φύλλα πάχους 51 mm.
Πόρτα - φύλλα του τύπου σάντουιτς , κατασκευασμένα από γαλβανισμένο φύλλο
μετάλλου , και την εσωτερική llment fulfi από fi επίπληξη θερμική και τη χρηστή
μονωτικό υλικό με βάση εξόρυξης fi Bres , 100 KG / M3 πυκνότητα , και 2 βίδες
ασφαλείας κατά τη πίσω πλευρά.
Το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ψύχονται απο έλασης λαμαρίνα , πάχους 1,5
ΜΜ με ρυθμιζόμενους μεντεσέδες . Υπάρχουν δύο τρύπες για τη στήριξη και είναι
εφοδιασμένη με θερμοδιογκούμενες ταινίες περιμετρικά . Το πλάτος του πλαισίου
είναι 98 χιλιοστά για την ισχυρή στήριξη της . Συνοδευόμενη από την ίδια πλευρά
πάνω μέρος και κάτω μέρος πλευρά , έτσι ώστε να έχουν τη ικανότητα να
τοποθετούνται με δεξιά ή αριστερά το άνοιγμα .
Δύο αγκύρια που φέρει ρυθμιζόμενους μεντεσέδες που παρέχονται , όταν ένας εξ
αυτών έχει την ικανότητα να αυτορυθμίζεται ,έτσι ώστε να λειτουργεί επίσης και ως
μηχανισμός επαναφοράς .
Κλειδαριά εξ 'ολοκλήρου χαλύβδινη με χερούλια και επιστόμια , fi επίπληξη ,
σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18273 FS . Η κλειδαριά προστατεύονται εσωτερικά και
εξωτερικά από τον αμίαντο πάχους 10mm .
Οι θύρες πυρασφαλείας βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή χρώματος RAL 7035
σαγρέ ( γκρι) ή σε άλλο χρώμα .
Ειδικώς για την πόρτα δίφυλλη fi επίπληξη , μετά απαιτούν ένα μηχανισμό
προτεραιότητας κλεισίματος των φύλλων μπορεί να παρέχεται . Το διπλό φύλλο
πόρτας εφοδιάζεται με ένα μηχανισμό με αυτόματη oor fl και την οροφή μάνδαλα
κατασκευασμένα από χάλυβα , έτσι ώστε το φύλλο XED ημι- fi μπορεί να
ακινητοποιείται σε κλειστή θέση με ασφάλεια .
Μετά ζήτησης μπορεί να καλυφθεί και μπάρα πανικού για τις μονές πόρτες των
φύλλων , καθώς και για τις δίφυλλες πόρτες , για ένα ή αμφότερα από τα φύλλα .
Περαιτέρω , η τοποθέτηση των ηλεκτρομαγνητών προβλέπεται ( fl oor ή τοίχου ) που
θα ακινητοποιούν τα φύλλα της πόρτας σε ανοικτή θέση. Υπάρχει επίσης η
δυνατότητα τοποθέτησης υδραυλικού επαναφορά μηχανισμού σε περίπτωση μαζικής
χρήσης.
Οι πόρτες επίπληξη fi συνοδεύεται από όλα τα νομικά πιστοποιητικά να , μετά από
τεστ που πραγματοποιήθηκαν σε ευρωπαϊκό εργαστήρια , LAPI στην Ιταλία , και
Applus LGAI στην Ισπανία , σύμφωνα με την τελευταία Ευρωπαϊκή οδηγία EN
1634-1 .

