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Brandgordijnen
Brandwerende deuren voor transportbanden
Brandwerende kleppen voor kanalen en muurdoorvoeringen
Samenvouwende branddeuren
Brandwerende snelloopdeuren
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Brandwerende deuren voor paneelwanden / voeding

Rolluikpantser

Het RF rolluikpantser is samengesteld uit dubbelwandige profielen in koudgewalst
sendzimir verzinkt bandstaal. Onze RF profielen zijn gevuld met hoge densiteit isolatie (rotswol). Aan weerszijden zijn ze voorzien van speciaal ontworpen eindstukken die het onderling verschuiven van de lamellen voorkomen. Om vlamdoorslag
over de aandrijfas uit te sluiten wordt de bovenzijde van het het RF rolluikpantser
voorzien van een haakconstructie. Onderaan is het RF rolluikpantser voorzien van
een antislijtage onderstrip met zwelproduct.

Zijgeleider

Bij het FR rolluik horen speciaal geconstrueerde zijgeleiders voorzien van zwelstrippen die bij berhitting de laterale afdichting garanderen. De eindstukken kunnen
voorzien worden van lagers om een hoge gebruiksintensiteit toe te laten.

Aandrijfas

2 consoles (of stoelen) dragen een speciaal ontworpen as om het rolluik vlot te laten
oprollen. Deze as wordt aangedreven door een “brandmotor” die een dagelijks gebruik toelaat gecombineerd met een gravitaire sluiting bij brand. Bij eventuele kettingbreuk voorkomt de vallager dat het rolluik kan neerstorten.

Motor
De brandmotor type FS-elektromaten bestaat uit volgende onderdelen : kettingwielaandrijving, motor, eindeloopschakelaars en remeenheid. Deze motoren zijn zelfsluitend in geval van branddetectie : de 24V DC, die de rem aanstuur, wordt onderbroken, waardoor het rolluik gravitair (d.m.v. zwaartekracht) sluit. Tijdens het gravitair sluiten wordt het rolluik afgeremd door een centrifugaal rem. De sluitsnelheid
ligt ca. 15% hoger dan de gewone werkingssnelheid.
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