Ognioodporne
drzwi EI60 z
panoramicznym
przeszkleniem.

Po raz pierwszy prezentujemy
przeszklone drzwi o 60
minutowej dymoszczelności
i ognioodporności.

EI60 wersja z panoramicznym przeszkleniem

EI60 wykonane z blachy

Ognioodporne drzwi
uchylne EI60 z panoramicznym przeszkleniem.
Otwierają się nowe mo4liwości projektowania design w miejscach wymagających
ognioodpornych barier.

Drzwi z panoramicznym przeszkleniem
spełniają wymogi bezpieczeństwa dyrektywy dźwigowej 95/16EC i europejskiego
standardu EN 81-58.
Uchylne drzwi są osadzone w oście4nicy,
która ma tę samą klasę odporności co
skrzydło drzwi.
Drzwi mają zastosowanie w wolno
stojących szybach windowych lub
jako część istniejącej ściany.

Drzwi zawieszone są na wbudowanych
zawiasach, posiadają gładką wewnętrzną
stronę, bez widocznych szczelin, łączeń
i śrub.

W standardzie drzwi są dostarczane w
RAL 9016, a na 4yczenie lakierowane
proszkowo na dowolny kolor z palety RAL.

Udźwig

EI60 wersja z panoramicznym przeszkleniem

FAKTY DANE TECHNICZNE, A5000 & A7000

Prędkość

Wysokość
podnoszenia

Wymiar platformy

400 kg

9 m/min (0,15 m/s)
do 13 m

1500 x 1000 / 1500 x 1100 mm (szer. x dł.

Wymiar otwarcia w
stropie

1600 x 1400 / 1600 x 1500 mm (szer. x dł.

Drzwi

Uchylne, wysokie (front) i niskie (połfront). Drzwi
stalowe kolor RAL 9016, drzwi aluminiowe anodowane
aluminium, drzwi o klasie ognioodporności EI60

Szyb

Usytuowanie drzwi

Wymiar drzwi

Wymiar drzwi niskich
System sterowania

Zasilanie
Silnik

Alarm

Światło drzwi szer.
Światło drzwi wys.
Wymiary szkła

Stalowy z paneli, RAL 9016

Po jednej stronie, przejazd na wprost, przejazd kątowy

2000 x 900 mm
1100 x 900 mm

Mikrokomputerowy system sterowania

400 V, 3 fazy 50/60 Hz, 16 A prąd początkowy
Falownik jest wyposaFeniem dodatkowym
(220-230 V 1 faza lub 380-400 V 3 fazy
2,2 kW

Wejście do podłączenia alarmu do recepcji,
portierni etc.

FAKTY DANE TECHNICZNE, EI60

900 mm

2000 mm

700 x 1563 mm
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