
Takskjutport EI₁ 90 & EI₁ 60

● För dagligt användande
● Klassifikation EI1 90 & EI1 60
● Testad enligt NEN-EN 1634-1
● Portens vikt 35 kg /m2
● EI1 90 max 3,5x3,5m EI1 60 

5,5x5,5m
● Röktäthet SM/SA
● Vattenbarriär upp till 400mm
● Integrerad gångdörr 

Idealisk för stora utrymmen så som stora hallar 
och utrymmen för förvaring av brandfarliga 
material.
Porten kan anslutas direkt till fastighetens 
brandlarm och/eller anslutas till separata rök 
eller värmedetektorer.
Separat strömkälla kan anslutas så porten kan 
manövreras vid strömavbrott. 
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Funktion

Bransdkyddad takskjutport lämplig för dagligt bruk. Kärna av 
brandskyddsmaterial ger ett utmärkt och brandbeständig tätning

Tillämpning 

Brandsäkring av fabriksbyggnader, sjukhus, skolor och lagerutrymmen med 

brandfarliga material. 

Standarder

Testad enligt NEN-EN 1634-1

Klassificering EI1 90. Begär om exakta dimensioner och klassificeringar.

Utseende

Dörrbladet består av paneler med en tjocklek på 65 mm och är fyllda 

med brandbeständigt material. Panelerna är klädda med 

sendizimirförzinkad plåt, RAL 9002. Panelerna är  tillgängliga i vilken 

RAL-färg som helst.

RAILSYSTEM

The rail is constructed especially for this door. The standard system is the 

normal rail. The required head room is 900 mm

A high lift - or vertical system is also one of the possibilities.

Drivning

Porten drivs av en 400V-motor och standard elektrisk stängning.

Det finns två tillval av automatisk stängning vid strömavbrott. Ett 

backupbatteri till standard motorn eller en fail-safe motor som stänger med 

gravvitet   

Portens funktion är utan hjälp av fjädrar.

Drift

Porten är utrustad med en kontrollbox med tryckknapparupp / stopp / ner. 

Kontrollboxen kan anslutas till vilket brandlarm som helst eller 

rökdetekteringssystem och kan utrustas med fristående rökdetektorer. För 

daglig användning kan alla slags styrsystem användas.

Mått

EI 60 max 5250mm x 5250mm 

EI 90 3500mm x 3500mm Portbladets tjocklek  65mm  
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