
● Brandbeständig upp till 150 minuter
● Testad enligt  NEN 6069 och NEN-EN 1634-1
● Testcykler 2000
● Slitbeständig enligt DIN EN ISO 12947-2 & 12947-3 

Brandgardiner är idealiska fört att skapa brandzoner.   
Våra brandgardiner kräver väldigt lite utrymme för att 
monteras, detta bidrar till snabba och smidiga 
installationer.
Brandgardinrn ät testad hos Efectis (nederländska 
certifieringsinstitutet) och har ett brandmotstånd på 150 
minuter med en uppmätt värme på 10,9 kW / m² där en 
maximal värme på 15 kW / m² är tillåten.
Den antracitfärgade gardinen är hållbar och har 
genomgått ett uthållighetstest av 2000 cykler. 
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Funktion 
Brandgardinerna är idealiskt tillämpliga när brandskydd 
behövs. På grund av det begränsade utrymmet som krävs, 
används brandgardiner i inomhus situationer där 
brandskydd krävs.

Tillämplighet
Främsta användningsområden finns inom industri, 
livsmedels och jordbruksindustrin.
Brandtesterna utfördes i enlighet med de senaste 
brandkraven.

Standarder
Testad enligt NEN 6069: 2011 och NEN-EN 1634-1. 
Certifiering 158 minuter

Utseende
Den antracitfärgade gardinen är gjord av specialbelagd 
glasfiberarmerad duk , dubbelsömnad om profilrören.  
Skummaterialet appliceras vid profilrörens placering, vilket 
vid uppvärmning ger en luftkavitet som håller nivån av 
värmestrålning låg. Strukturen består av självbärande 
stålledare. Dessa ledare håller rullen med tyget på plats och 
är förmonterade. 
Kullagerrullen är monterad på två konsoler på 
sidostyrningarna. Ett metallskydd skyddar tyget och rullen.

Rälsarna och kåpan är av galvaniserat stål. RAL färg eller i 
rostfritt är tillval.

Drift
Brandgardinen kan anslutas till fastighetens brandlarm  eller 
till  fristående temperatur och eller rökdetektor.
Gardinen är utrustad med en elektriskt stängande rörmotor. 
Vid brandlarm stängs gardinen automatiskt. Eventuellt kan 
skärmen utrustas med en FailSafe rörmotor och / eller 
backup-batteri (UPS). Manuell drift är möjlig via den 
medföljande kontrollboxen. 
Brandgardinen är inte ämnad för dagligt användande. 
Brandgardinen genomgår ett test om 2000 cykler.

Dimensioner 
NDS-30 max.   öppning (B x H) 12 x 12 meter, max. yta 
60m²
NDS-60 max.   öppning (B x H) 9 x 9 meter, max. yta 48m² 
NDS-90 max.   öppning (B x H) 6 x 6 meter, max. yta 36m² 
NDS-120 max.  öppning (B x H) 6 x 6 meter, max. yta 36m² 
NDS-150 max.  öppning (B x H) 3,5 x 3,1 meter, max. yta 
10,9m²
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