Brannrulleport E 60 – E 240
Sertifisert og Godkjent opptil 240 minutter
OLAR Industrier AS tilbyr
markedets mest allsidige og moderne
brannmsjalusi. Produktet oppfyller behov
for store og komplekse løsninger. I tillegg
ivaretar sjalusiet de strengeste
sikkerhets- og forsikringskrav.
Brannsjalusier og gardiner er testet og
sertifisert av offisielt annerkjente og
autoriserte myndigheter.
Brannsjalusier er designet og utviklet for
brannbeskyttelse med tanke på
holdbarhet og pålitelighet . E240 benyttes
til ulike anlegg. F.eks.til innvendig deling
av bygninger som: Sykehus, butikker,
verksteder, kjøpesenter, lager og
parkeringsplasser. Brannsjalusi E240 er
testet for BS476 - Part 22 1987.
Sjalusiet sertifisert etter nyeste EN 1634-1
med LPCB godkjenning og sertifisert for
opptil fire timers brannbeskyttelse.
Inkludert sikkerhets- funksjon
Speedsafe gearkasse, som gir en
kontrolleret lukking av sjalusiet ved
brannalarm og alminnelig bruk.

STANDARD SPESIFIKASJONER:
Sjalusi
Konstruert av stålprofiler i buet form, 76mm høye med
meget solide endelåser. Stålprofilene varierer i tykkelse fra
0.7mm til 1.2mm avhengig av portstørrelse. Bunnskinner er
av galvaniseret T profil.
Skinner
Styre skinner i galvanisert stål U profil. Vinkelskinne til
veggmontasje.

Endekonsoller
Behandlet stål tilpasset form og tykkelse i forhold til
portstørrelse.

Materiale
E240 leveres for de fleste deler i galvanisert stål som
standard.Deler som ikke er galvaniserte, er behandlet
med annen brannhemmende materielaler.

Elektrisk betjening
Motoren er speedsafe drivaggregat med 240 volt
induksjonsmotor. Elektromagnetisk brems med
endestopp og termisk frikobling.
Konstruksjonen er sikret mot feil gjennom automatisk
lukking ved brann og strømbrudd. Kontrollert nedstigning på
ca. 100mm pr. sekund er innebygget sikkerhetsfunksjon.
Ved strømbrudd frigjøres motoren til manuell drift ved hjelp
av v snortrekk som lukker eller åpner brannsjalusiet..
Styring med OPP-STOPP-NED med mulighet for kobling
til lokalt brannsystem.
Større åpninger er forsynt med 400 volt motor.
Maksimale størrelser
Generelt: 7 meter bred x 7 meter høy
Hastighet
Speedsafe kontrollert hastighet ca. 100mm/sek.
Vekt
2
Varierer med åpning størrelse, men ca. 50kg pr. m .
Ekstra muligheter
• Varm-/røyk - alarm
• Pulverlakkert standard RAL farger.

Olar Portconsult AS Smalvollveien 58, 0667 OSLO
Tlf: +47 23 37 55 90 Fax: +47 23 37 55 91 www.olarportconult.no post@olarportconsult.no

Brannrulleport E 60 – E 240
Sertifisert og Godkjent opptil 240 minutter

Olar Portconsult AS Smalvollveien 58, 0667 OSLO
Tlf: +47 23 37 55 90 Fax: +47 23 37 55 91 www.olarportconult.no post@olarportconsult.no

