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Požární  vrata otevíravá
EW 15 - 120 DP1, EI 15 - 90 DP1



P o ž á r n í v r a t a o t e v í r a v á  P v O

Charakteristika

Povrchová úprava

Ocelové požární uzávìry otevíravé (otoèné) brání šíøení požáru, pronikání 
tepla a plamene. Provedení uzávìru je možné v jednokøídlé a dvoukøídlé 
variantì. Požární vrata otevíravá jsou z hlediska použitých materiálù 
klasifikovány jako uzávìry DP1 (dle ÈSN 73 0851). Jsou dodávány s požární 
odolností EW 15 - 120, EI 15 - 90 minut. Mimo požární zábrany plní i bìžné 
požadavky kladené na vrata. Požární vrata otevíravá jsou plné, celokovové, 
segmentové konstrukce, provedené z nehoølavých materiálù. Lze je použít 
jak v interiéru, tak v exteriéru, pøípadnì ve variantì zvukovì-izolaèní,
v prostøedí suchém nebo v prostøedí s pomìrnì vysokou relativní vlhkostí. 
Nesmí však pøijít do pøímého styku s vodou.

Vratové køídlo je skoøepinové lepené konstrukce, tvoøené z plechových
výliskù tl. 1 mm. Tlouš�ka vratového køídla se pohybuje podle požární
odolnosti v rozpìtí 42 - 62mm. vnitøní èást je vyztužena a vyplnìna izolaèní 
výplní z nehoølavého materiálu.

Na pøíslušné stranì má køídlo dva, resp. až ètyøi kusy závìsu. Minimálnì
jeden závìs køídla je v pružinovém provedení, který zajiš uje vždy zavøení
køídla do zárubnì.

Zárubeò  je tvoøena z profilovaného plechu tlouš ky 2mm, tø  11.
V jednokøídlovém provedení je osazena minimálnì dvìma speciálními
závìsy, v dvoukøídlovém provedení je osazena ètyømi až osmi kusy závìsù 
dle velikosti vrat. Není vybavena prahem, pouze podprahovou spojkou 
tvoøenou z U profilu. Zárubeò je opatøena 6 ks kotev pro kotvení ve zdivu.

Ve  standardním  provedení  jsou  uzávìry  dodávány v koneèném nástøiku 
polyuretanovou barvou dle vzorníku barev RAL, pøípadnì v pozinkovaném
nebo nerez provedení.

Ovládání vrat:

- gravitaèní (elektromagnetické)

V gravitaèním provedení jsou vrata trvale držena v otevøené poloze pomocí
elektromagnetù. Uzavøení se provádí na zákládì signálu z EPS, nebo 
kouøových èidel, pøípadnì stiskem servisního tlaèítka.

Vrata jsou standartnì stále zavøené, v pøípadì prùchodu se otevírají a zavírají
ruènì. Na pøání lze vrata dovybavit samozavíraèem.

- manuální

Vrata se dodávají dle požadavku odbìratele v rozsahu rozmìrù
B 2400 - 5000mm a H 2400 - 5000mm.
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