BRAMY PRZECIWPOŻAROWE PRZESUWNE

GSF BP EI30, EI60
Bramy przeciwpożarowe przesuwne GSF BP EI
30 i EI 60 GLOBAL SYSTEM stanowią idealne
rozwiązanie do oddzielenia poszczególnych
stref pożarowych w budynku. Zapobiegają
rozprzestrzenianiu
się
ognia
oraz
promieniowania cieplnego przez określony
czas. Znajdują zastosowanie wszędzie, gdzie po
jednej stronie otworu jest miejsce na skrzydło
bramy. Bramy przeciwpożarowe, ze względu na
przepisy, wymagane są w większości budynków
użyteczności publicznej, takich jak: galerie
handlowe,
muzea,
szpitale,
budynki
wielorodzinne, hale produkcyjne, magazyny itp.

RODZAJE BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH
GSF BP EI30 - zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia oraz przepływowi gazów i strumieni ciepła przez 30 minut
GSF BP EI60 - zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia oraz przepływowi gazów i strumieni ciepła przez 60 minut

GLOBAL SYSTEM ZAPEWNIA BEZPIECZEŃSTWO
BUDOWA PRZESUWNYCH BRAM PRZECIWPOŻAROWYCH
Brama przesuwna składa się z: toru jezdnego, skrzydła bramy, kieszeni wjazdowej z balastem i elektrotrzymacza
z regulatorem prędkości zamykania.
Ograniczenie przepływu płomieni, gazów i strumieni ciepła
Oddzielenie stref pożarowych
Zapewnienie bezpiecznej ewakuacji
Zwarta, lekka konstrukcja
Kolory w standardzie: RAL 9010, RAL 7035, RAL 7016
Łatwy montaż

INFORMACJE DODATKOWE
Przeciwpożarowe bramy przesuwne składają się ze skrzydła bramy wykonanego ze stali, wypełnionego materiałem
ognioodpornym. Panele skrzydła bramy zawieszone są w szynie prowadzącej, mogą być pomalowane na dowolny kolor
z palety RAL. Na skrzydle bramy można wykonać dowolną grafikę. Skrzydło bramy przeciwpożarowej utrzymane jest
w pozycji otwartej za pomocą elektrotrzymacza, a zamykanie ich odbywa się w sposób grawitacyjny po podaniu sygnału
o alarmie z centrali sterującej SAP. Brama występuje w wersji prawej lub lewej, a balast może być po prawej lub lewej
stronie otworu montażowego.
Przeciwpożarowe bramy przesuwne GSF BP EI GLOBAL SYSTEM wykonane są zgodnie z wytycznymi norm: EN 16034:2014,
EN 13241:2003+A2:2016
www.globalsystem.com.pl
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WARUNKI ZABUDOWY
GSF BP EI30 EI60
Warunki zabudowy określa niezbędna przestrzeń, jaka jest wymagana do montażu bramy. Wszystkie nieujęte wymiary
w warunkach zabudowy należy ustalać indywidualnie.

Uwaga:
Powierzchnia do montażu bramy musi być pionowa równa (gładka), tolerancja +-1mm/m.
W innym przypadku przed montażem zleceniodawca zobowiązany jest do wyrównania powierzchni.
Dokumentacja wykonana przez firmę GLOBAL SYSTEM jest chroniona prawem autorskim.
Producent ma prawo zmienić wymiary zabudowy podczas wykonywania zlecenia.
Producent w przypadku zamówienia zastrzega sobie formę legalizacji produktu.

Wszystkie dodatkowe informacje do ustalenia z Działem Technicznym GLOBAL SYSTEM
www.globalsystem.com.pl

biuro@globalsystem.com.pl

tel . +48 18 440 75 52

