TLB® Brannskyveport

Produktdokumentasjon
TLB® Brannskyveport
TLB 60 ECO® EI160
TLB 60® EI260
TLB 120® EI2120

TLB Brannskyveport
Funksjonsbeskrivelse / bruksområder
Funksjon:
Brannskyveport TLB blir brukt for å brannsikre større
åpninger i en celle eller seksjoneringsvegg. Porten kan
brukes i alle typer bygg som f eks industribygg, kontorbygg, hotell, sykehus, kjøpesenterer etc.
Brannmotstand til porten er EI1 60 eller EI2 120 etter
NS-EN 1634-1 og NS-EN 13501-2
Porten leveres med 1 eller 2 dørblader og tykkelsen er
92mm.
Standard farge: RAL7035.
Opsjon: Porten kan lakkeres i diverse RAL farger.

Konstruksjon:
Hver seksjon består av et eller flere paneler. Hvert
panel er fremstilt av to 0,8 mm galvaniserte stålplater,
fylt med steinull og gips.Kantene av platene er forsterket med U-formede stål profiler. Panelene er sammenføyd ved hjelp av H-formede vertikale kontakter. Total
tykkelse av port blad er 92 mm.
Den glidende mekanismen består av glideskinne, motvekt og løpe hjul. Portbladet henges på glideskinne
som er laget av umalt, galvanisert stål profil som er
festet til veggen med ekspansive ankere. Motvekten er
knyttet sammen til bladet ved hjelp av en stålkabel.

Funksjon/Drift:
Ved utløsning av elektrisk holdemagnet (fjerne 24V) vil
porten gå i lukket stilling ved motvekten. Motvekten er
dekket av rektangulære stålforing.
Man åpner porten ved å skyve den tilbake til holde
magnet. Holdemagnet må ha 24V tilkoblet for å holde
porten i åpen posisjon.
For transport og installasjon er bladene og andre
elementer dekket med plastfolie for å beskytte den mot
mekaniske skader.
Dimensjoner:
Bredde: 1350-9200mm
Høyde: 1900x7600mm
Godkjenninger:
Testet for brannmotstand iht. EN 1634-1.
Klassifisert EI260 og EI2120 iht. EN 13501-2.
Produktene er CE godkjent og sertifisert.
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TLB Brannskyveport med dør
Elektrisk styring
Brannskyveport TLB med evakueringsdør
Brannskyveport TLB EI60 kan leveres med innebygd
dør.
Evakueringsdør leveres med mortise lås, dørhåndtaket
installert på vegg siden eller panikkbeslag på
evakuering side.
I standardversjonen leveres døren uten terskel.

Elektrisk drift
Brannskyveport TLB kan utstyres med elektrisk motor
for automatisk åpning og lukking til daglig bruk.
Elektrisk drift Linnig SB 4.1.2.1 brukes til å åpne porten
og lukking av port skjer ved hjelp av motvekt og fungerer på samme måte som elektromagnetisk lukke
kontroll.Fjernkontrollen kan leveres som opsjon.
SB 4.1.2.1 brukes som standard utstyr for porter fra 34
m2 til 47 m2.

Elektrisk drift TOUSEK PULL XR 10 eller
XR 15:
Drive Tousek bidrar til å åpne og lukke porter ved
daglig bruk.
Drift av brann skyve port utføres enten ved veggbryter
eller fjernkontroll (opsjon).
I tilfelle brann frigjøres brannskyveporten automatisk
og stenges av motvekt.
Ved tilbake stilling, er det nødvendig å låse bolten
manuelt.
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TLB ECO
Funksjon:
Brannskyveport TLB ECO blir brukt for å brannsikre
større åpninger i en celle eller seksjoneringsvegg.
Porten kan brukes i alle typer bygg som f eks industribygg, kontorbygg, hotell, sykehus, kjøpesenterer etc.
Brannmotstand til porten er EI2 60 etter NS-EN 1634-1
og NS-EN 13501-2
Porten leveres med 1 dørblad og tykkelsen er 63mm.
Standard farge: RAL7035.
Opsjon: Porten kan lakkeres i diverse RAL farger.

Konstruksjon:
Hver seksjon består av et eller flere paneler. Hvert
panel er fremstilt av to 0,8 mm galvaniserte stålplater,
fylt med steinull og gips.Kantene av platene er forsterket med U-formede stål profiler. Panelene er sammenføyd ved hjelp av H-formede vertikale kontakter. Total
tykkelse av portblad er 92 mm.
Den glidende mekanismen består av glideskinne, motvekt og løpe hjul. Portbladet henges på glideskinne
som er laget av umalt, galvanisert stål profil som er
festet til veggen med ekspansive ankere. Motvekten er
knyttet sammen til bladet ved hjelp av en stålkabel.

Funksjon/Drift:
Ved utløsning av elektrisk holdemagnet (fjerne 24V) vil
porten gå i lukket stilling ved motvekten. Motvekten er
dekket av rektangulære stålforing.
Man åpner porten ved å skyve den tilbake til holdemagnet. Holdemagnet må ha 24V tilkoblet for å holde
porten i åpen posisjon.
For transport og installasjon er bladene og andre
elementer dekket med plastfolie for å beskytte den mot
mekaniske skader.
Dimensjoner:
Bredde: 1500x6508mm
Høyde: 1000x2400mm
Godkjenninger:
Testet for brannmotstand iht. EN 1634-1.
Klassifisert EI160 og EI260 iht.EN 13501-2.
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TLB ECO
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Tegninger
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Tegninger
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