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PRODUKTBLAD

TWIN SKIN PLUS
isolerad brandgardin 

Produkt namn Twin Skin Plus
Produktkod TWINSPLUS
Revisionsdatum 2017-05-10
Revision nummer 02
Ref PDB TWINSPLUS

BESKRIVNING

SPECIFIKATION

Twin Skin Plus brandgardin är en isolerad gardin. Den är testad till 60 minuter integritet och isolering.  
Twin Skin Plus rullar ner i skenor så att gardinen håller sig på plats oavsett tryckförändringar i lokalen vid 
brand. Twin Skin Plus kan utrustas med rökborstar i sidoskenan för en helt tät installation.
Motorn drivs med batteri, batteriet laddas från fasta elnätet. Vid totalt batterihaveri eller om kablarna 
skadas rullar gardinen ner med tyngdkraft.

Twin Skin Plus isolerad brandgardin har följande fördelar:
• testad till BSEN 1634-1:2008, 60 minuter isolering och integritet
• Testad till PAS 121:2007, paragraf 5.7, för slitstyrka i brandsituation
• Två timmars brandskydd, integritet. 
• Varje Twin Skin Plus brandardin kan göras i bredd på upp till 8 m och sedan överlappas  
 och seriekopplas till 64 meters bredd.
• Upp till 10 m längd på gardinen
• Precision i tillverkningen till inom 5 mm från mått på ritning
• Enkel installation
• Vid batterihaveri rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft

duk: brandklassad duk, 1.5 mm tjock. Gjord av armerad glasfiberduk med 
svällande material.

sömmar: Kevlar- eller rostfri tråd.
golvskena: två metalldelar som fästs samman. Målad i valfri RAL-färg

vals: mjukstål. storlek beroende på gardinstorlek. 22 mm höghastighetskullager. 
Rörformad motor.

valshus: galvaniserad stålplåt. Slitsad för expansion.
sidoskenor: mjukstål i två sektioner, främre delen kan tas bort för att förenkla service. 

Sidoskenorna är slitsade för att tillåta expansion.
sidoplattor: mjukstål. dimensionerad för att passa huvudboxen.

Ytbehandling: all metall kan målas i valfri RAL-färg mot extra kostnad.
drift: Elmotor som drivs med 220 volt växelström eller 24 volt likström. Gardinen 

kommer med nyckelbrytare, observera att den inte är avsedd för dagligt 
bruk. 

kontrollpanel: 55g 
motor: Becker rörformad likströmsmotor, med tyngdkraftsutlösnnig
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INFÄSTNING

SERVICEAVTAL

För avtal om service och tillsyn, tag kontakt med EOV Sverige AB

NORMUPPFYLLANDE

För testdokumentation, tag kontakt med EOV Sverige AB

Konsultera alltid installationsmanualen.
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