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Charakteristika

Konstrukce

Ocelová rolovací požární vrata jsou speciální uzávìry, které brání šíøení požáru, 
pronikání tepla a plamene. Jejich zásadní pøedností jsou minimální nároky 
na prostor a možnost využití celého vratového otvoru pro prùchod. Nabízí 
nejvyšší bezpeènost na rozhodujících místech. Vrata byla klasifikována 
pro požární tøídy EW 45, EW 30 DP1. 

Vratové køídlo rolovacích vrat se skládá z lamel, které jsou dvoustìnné z 1 mm 
tlustého ocelového pozinkovaného plechu, vyplnìné z minerální vaty, navzájem 
spojené speciálním zámkem. Ocelové lamely jsou s povrchovou úpravou pozink. 
Spodní ukonèovací profil je tvoøen dvìma L profily z ocelového pozinkovaného 
plechu, na který je ze spodu pøipevnìn C profil , do kterého je zasunuto gumové 
tìsnìní. Vodící lišty jsou z pozinkovaných ocelových profilù o tlouš ce 2,5 mm 
(82 x 110 mm) s obložením odolným proti opotøebení. Navinovací ocelový buben 
se základním nátìrem z obou stran je opatøen konzolami pro upevnìní pohonu, 
ložisky nebo pojistkami proti pádu vrat.

Ovládání vrat
Rolovací vrata jsou dodávána vè. nástrèného høídelového pohonu 
s integrovanou pojistkou proti pádu vrat nebo øetìzový pohon s pøídavnou 
pojistkou proti pádu vrat. 

Elektropohon Typ TAR (nástrèny/øetìzový) 400 V, 50 Hz, 60% ED, IP 54, nouzové 
odjištìní klikou. Øídící jednotka AS 210 impulsní, IP 65, 24 V, jištìní spodní hrany 
s opto-senzory, pevnì propojena s pohonem, CEE-zástrèka 16A / 5-kolíková 
v provedení IP 44.

Varianta pohonu 1: 

Varianta pohonu 2: 

Elektropohon Typ FDF (nástrèný) vè. 24 V DC motoru pro zavøení vrat v pøípadì 
výpadku proudu. Øídící jednotka FS 345 impulsní, se záložní baterií, nabíjeèkou, 
zvukovou signalizací, jištìní spodní hrany s opto-senzory, pevnì propojena 
s pohonem, CEE-zástrèka 16A / 5-kolíková v provedení IP 44.

Požární rolovací vrata splòují požadavky dle STN EN 13501-2.
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