Firescreen® Flame (E30)
Styring
Firescreen® er lavet så den aktiveres når den modtager et alarmsignal fra det central branddetektionssystem
Alternativt kan der tilsluttes en selvstændig røg- og temperaturdetektor, der tilsluttes direkte til
Firescreen® kontrolboksen.

Vigtigste kendetegn
Installation
Anvendelse
Formål
Brandmodstand

30 minutters brandmodstandsevne
Installation i den fri åbning eller på
væggen
Testet i henhold til EN 1634-1
Testet i henhold til EN 13501-1
Udvidet anvendelse i henhold til EN
15269-11

: I den fri åbning eller på væggen.
: Industri, regeringsbygninger, sundhedsinstitutioner, offentlige bygninger.
: Forhænget holdes åbnet og går ned når det modtager et alarmsignal.
: Testet i henhold til EN 1634-1 og overholder kriterierne:
- Integritet E30
Reaktion på brand
: Testet i henhold til EN 13501-1
- Materialeklassiﬁcering A1
Maksimal størrelse
: 6000x6000 mm, 28 m² maksimal overﬂade
Stof
: Brandforhænget er lavet af et ﬂeksibelt varmebestandigt stof med
en belægning af antracit-polyuretan.
Stoffets vægt / m²
: 0,5 kg per m².
Standard-lukkehastighed : 0,066 – 0,1 m/sek.
Sidestyr
: Sendzimir zinkbelagt stål.
Indløbskasse
: Sendzimir zinkbelagt stål.
Nederste stang
: Integreret stålstang i indløbskassen.

Minimal installationsplads nødvendig
Letvægtsmateriale
Materialeklassiﬁcering A1

Drift
Oprulning ved strømsvigt:
• EFS (elektrisk fejlsikring)
- Det brandfaste forhæng er udstyret med en 24V polysolenoidmotor, der styres af Firescreen<90>®</90>
kontrolboksen.
- Et 24 V batterisystem ruller forhænget op ved strømsvigt.
Nøgleafbryder til drift / nulstilling af systemet.

Firescreen® styringen.
Firescreen® Kontrolboksen kan tilsluttes til det centrale branddetektionssystem og har LED-indikatorer for:
• Strøm
• Aktiv brand-signal
• Vedligeholdelse

Tilbehør
• Pulvermaling Sidestyr, indløbskasse og konsoller i RAL farve.
• Nødtast
• Røg- og temperaturdetektorer (tilbehør)
• Lys og horn (tilbehør)
• Fritstående LED-skærm (tilbehør)
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