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Υαλοστάσια - Πόρτες

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ SAFEDOOR 30 - 120 ΄
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το κάθε θυρόφυλλο, είναι κατασκευασµένο από δύο ατσάλινες λαµαρίνες (DIN 1623) DKP, πάχους 1,00
χιλ. (εναλλακτικά πάχους 1,25, 1,50, 2,00 χιλ) υπό µορφήν σάντουιτς. Το πάχους των θυροφύλλων για τις πόρτες
60, 90 και 120 min είναι 60mm. Τα επί µέρους στοιχεία συγκολλούνται µε MIG MAG και αέριο CORGON και η θερµοµόνωση επιτυγχάνεται µε συνδυασµό πυρίµαχων πλακών και πετροβάµβακα πυκνότητας 150 kg/m3. ∆εν έχουν
δε ουδεµία σχέση µε τον αµίαντο.
Κάθε φύλλο φέρει ισχυρούς χαλύβδινους µεντεσέδες πυράντοχους (DIN 18272), διαστάσεων 160 x Φ26.
Η κλειδαριά είναι χαλύβδινη και πυράντοχη, ειδικά επιλεγµένη για την χρήση αυτή (DIN 18250).
Το πόµολο και η λαβή (DIN 18273) είναι πυράντοχα µε πλαστικό µαύρο τελείωµα.
Η εξασφάλιση της φραγής αέρα και του καπνού επιτυγχάνονται µε θερµοδιογκούµενη ταινία PALUSOL, διαστάσεων
10 Χ 2 χιλ., ορυκτής βάσης η οποία διογκούται σε θερµοκρασίες ανώτερες των 120 °C.
Στις δίφυλλες πόρτες όπου απαιτείται, περιλαµβάνονται πυράντοχοι σύρτες χαλύβδινοι.
Στην περίπτωση που το θυρόφυλλο φέρει περσιδωτό άνοιγµα , τότε προβλέπεται µηχανισµός φραγής του ανοίγµατος. Το άνοιγµα θα φράσσεται αυτόµατα από ένα κατάλληλο µεταλλικό πάνελ, µέσω µηχανισµού ο οποίος ενεργοποιείται και απενεργοποιείται από το σύστηµα πυρανίχνευσης.
Οι κάσες των θυρών κατασκευάζονται µε τρεις τρόπους:
1ος τρόπος: Η κάσα ολικής κάλυψης του τοίχου αποτελείται από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50 χιλ, που καλύπτει όλο
το πάχος του τοίχου (δροµική-µπατική). Το κενό της κάσας γεµίζεται µε τσιµεντοκονία.
2ος τρόπος: Η κάσα είναι επίσης από χαλυβδοέλασµα πάχους 1,50., ειδικής µορφής ‘Ζ’ και τοποθετείται στο
άνοιγµα της πόρτας ανεξαρτήτως πάχος τοίχου.
Η κάσα αυτής της µορφής είναι η οικονοµικότερη λύση και η πλέον διαδεδοµένη
3ος τρόπος: Η κάσα είναι όπως στον δεύτερο τρόπο και µε προσθήκη ψευτοκάσας. Η λύση αυτή, επιτρέπει την τοποθέτηση της πόρτας – κάσας µετά το πέρας των βασικών οικοδοµικών εργασιών: σοβάδες-προεργασία βαφής .κ.τ.λ.
και έχει καλύτερη εφαρµογή όταν παραδίδεται η πόρτα βαµµένη ή µε ξύλινη επένδυση.
Το θυρόφυλλο και η κάσα παραδίδονται βαµµένα µε 2 στρώσεις αντισκωριακή βαφής, µε χρώµατα βάσης ψευδαργύρου (ZINC RUST PRIMER)
Σε περίπτωση απαίτησης αεροστεγανότητας οι κάσες δηµιουργούν υποδοχή ελαστικού παρεµβύσµατος
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
Οι πόρτες αυτές εκτός της παραπάνω περιγραφής προσφέρονται σε τέσσερις τύπους από πλευράς εµφάνισης.
Α) Απλή µεταλλική µε επίπεδες λαµαρίνες.
Β) Μεταλλική µε ανάγλυφα σχέδια.
Γ) Με ξύλινες επενδύσεις επίπεδες ή µε σχέδια.
∆) Με πάνελ αλουµινίου επίπεδα ή µε σχέδια.
Η προσαρµογή της ξύλινης επένδυσης και των πάνελ αλουµινίου επιτυγχάνεται µε την βοήθεια µεταλλικού πλαισίου
ή αλουµινίου από βαµµένο ηλεκτροστατικά προφίλ. Στην περίπτωση αυτή η φραγή του αέρα ενισχύεται µε ένα δεύτερο περιµετρικό ελαστικό παρέµβυσµα ψυχρών αερίων.

Για πληροφορίες & παραγγελίες καλέστε στο:
Τηλ: 22990 47800
Fax: 22990 47688
Web: www.safedoor.gr - E-mail: info@safedoor.gr
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΥΡΑΝΤΟΧΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΤΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι χρησιµοποιούµενοι υαλοπίνακες είναι των πολυεθνικών εταιριών Pilkington και Schott Glass καλυπτόµενοι από σχετικά εγκεκριµένα πιστοποιητικά δοκιµών.
ΠΟΡΤΕΣ ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΜΕ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
Με τις προϋποθέσεις καπνοστεγανότητας και πυραντοχής των διαφόρων δεικτών πυραντίστασης είναι δυνατή η τοποθέτηση πυράντοχων τζαµιών σε τµήµα του θυρόφυλλου. Το µέγεθος καθορίζεται από την ικανότητα πυραντίστασης κάθε τύπου υαλοπίνακα.
Τα πυράντοχα αυτά τζάµια µε τις παραπάνω προϋποθέσεις µπορούν να αποτελέσουν σταθερά διαχωριστικά πυράντοχα υαλοστάσια.
ΥΑΛΟΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ
Με την χρησιµοποίηση Ευρωπαϊκών χαλύβδινων προφίλ ποιότητας κατά DIN 1623 και EN10025 εταιρείας
HERMANN FORSTER AG ή ισοδύναµου κατασκευάζονται πυράντοχες υαλόθυρες και υαλοστάσια µε τις προϋποθέσεις και τους δείκτες πυραντίστασης όπως αυτοί καθορίζονται από το υπ’ αρθµ. C 100807 πιστοποιητικό δοκιµών
σε φωτιά και το συµπληρωµατικό του C 128567/25.11.02 του Αγγλικού Ινστιτούτου δοκιµών Warrington Fire Research Center.
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Μέγιστες διαστάσεις ενός εκάστοτε θυροφύλλου 1,20 x 2,40. Με τον παραπάνω περιορισµό και την επανάληψη τέτοιων θυροφύλλων µπορεί να κατασκευαστεί πόρτα µεγαλύτέρων διαστάσεων.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
C.S.I. (Ιταλία) Νο CF02/006/94-Πόρτες πυράντοχες σύµφωνα µε το πρότυπο UNI 3008/78
πιστοποίησης UNI 9723/78.
- ΕΛΟΤ 571.2.89 (ISO 3008/78) - Π.∆. 71/88 " περί πυροπροστασίας κτιρίων".
Λαµαρίνες DKP και Επιψευδαργυρευµένες : - DIN 1623 και EN 10025.
Οι µηχανικές ιδιότητες των λαµαρινών είναι :
Ελάχιστο όριο διαρροής 23.500 Ν/cm2 (235 MPa).
Ελάχιστο όριο αντοχής 36.000 Ν/cm2 (360 MPa).
Ευρωπαϊκά προφίλ για υαλόθυρες και υαλοστάσια : - DIN 1623 και EN 10025.
Kλειδαριά πυρασφαλείας: - DIN 18250.
Mεντεσέδες πυρασφαλείας: - DIN 18272.
Πόµολο πυρασφαλείας: - DIN 18273.
Θερµοδιογκούµενη ταινία πυρασφαλείας Palusol – Bautechnik No 11/52-1.19.11.196/82.
Επιψευδαργύρωση λαµαρινών : - DIN 17163
Εγκατάσταση θυρών πυρασφαλείας : - DIN 18093

και τις προδιαγραφές
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