
...spolehnìte se!

FIROTEX V

Požární  roletový uzávìr



Charakteristika

Konstrukce a materiál

Výhody
- vysoká požární odolnost
- prostorovì nenároèné
- jednoduchá konstrukce
- ekonomické øešení 

Technická specifikace

Roletové požární uzávìry FIROTEX V jsou vyrábìny s požární odolností:
EW 15 DP1-C1
EW 30 DP1-C1 (do 12m )
Pomocí vodního skrápìní lze dosáhnout požární odolnosti:
EW 45 DP1-C1 až EW 120 DP1-C1, popø. EI 15 DP1-C1 až EI 90 DP1-C1

Maximální rozmìry: 10000 x 5000 mm.
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Montáž nábalu v nadpraží, 
jednostrannì navazující
na podhled

Montáž nábalu 
do otvoru

Montáž nábalu
vrat v nadpraží

Varianty montáže

Požární rolety byly odzkoušeny v souladu s požadavky normy ÈSN EN 14600 
v návaznosti na zkoušky požární odolnosti dle ÈSN EN 1634-1 a navazujících 
norem.
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Na základì  požadavkù požárního  zabezpeèení  staveb  byl  vyvinut roletový
požární uzávìr FIROTEX V. Pøedstavuje ekonomicky nenároèné zaøízení,
splòující pøísné požadavky jak z hlediska požární ochrany, tak i z hlediska
designu. 

Roletový požární uzávìr je zaøízení oddìlující jednotlivé požární úseky 
a zabraòující šíøení požáru mezi nimi. Uzávìr je ovládán øídicí jednotkou,
která je napojena na EPS, popø. individuální snímaèe a hlásièe tepla/kouøe.
V klidovém stavu je požární uzávìr v horní poloze v uzavøeném nábalu.
Pøi požáru se uzávìr aktivuje impulsem z EPS nebo z detektoru kouøe (tepla),
bezpeènostního tlaèítka - øídící jednotka dá impuls a uzávìr sjede dolù. 
V pøípadì výpadku elektrické energie toto zajiš uje  náhradní elektrický zdroj.

Nosné konstrukce uzávìru jsou vytvoøeny z ocelových plechù. Výplò otvoru 
tvoøí speciální nehoølavá textilie. Textilie je navinuta na ocelové trubkové 
høídeli, do níž je osazen trubkový elektromotor. Høídel je pomocí konzol 
uchycena ke stavební konstrukci. Konzoly s høídeli jsou zakryty plechovými 
kryty. Ty jsou ke stavební konstrukci uchyceny pomocí držákù z plechu 
a krajními konzolami høídele motoru. Na vodorovnou konstrukci požární 
rolety navazují svislé vodící lišty (výjezdy), v nichž je osazena speciální textilie. 
Textilie je na spodní hranì opatøena vodící lištou a hranovým profilem. 
Povrchová úprava viditelných prvkù, mùže být provedena v barevné škále 
dle požadavkù zákazníka (dle RAL). Speciální textílie je dodávána v odstínu 
šedé.
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