NOVINKA: Protipožární závěs FlexFire
Nenápadně integrovatelný textilní protipožární prvek pro nebytové a průmyslové stavby
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Montážní údaje

Chráněno autorskými právy: Přetisk, i částečný, pouze s naším svolením.
Změny vyhrazeny. Zobrazená vrata ilustrují příklady použití – bez záruky.
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Značková kvalita společnosti Hörmann
Moderní a spolehlivá

Sídlo společnosti ThyssenKrupp v Essenu s výrobky Hörmann

Pokrok v rychlosti

Výroba na nejvyšší úrovni

Rostoucí a měnící se požadavky na funkčnost a bezpečnost
vyžadují právě u pohyblivých stavebních prvků, jakými
jsou vrata a dveře, neustálý nový vývoj a zdokonalování
konstrukce i vybavení. Zde naše kvalifikované vývojové
týmy stále znovu dokazují svou vysokou odbornost.

Společnost Hörmann sází na nejmodernější výrobní
technologii ve vysoce specializovaných závodech.
Počítačem řízené zpracování zaručuje rozměrově
přesné prvky s perfektním usazením všech dílů kování
a funkčních dílů.
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Made in Germany

Jako přední výrobce vrat, dveří a zárubní
v Evropě jsme zavázáni poskytovat
vysoce kvalitní výrobky i služby. Určujeme
tak standardy na mezinárodním trhu.
Vysoce specializované závody vyvíjejí
a vyrábějí stavební prvky vyznačující
se kvalitou, funkční bezpečností
a dlouhou životností.
Díky přítomnosti v nejdůležitějších
mezinárodních hospodářských oblastech
jsme silným, na budoucnost orientovaným
partnerem pro výstavbu objektů
a průmyslovou výstavbu.

Centrum požární ochrany
s testovací laboratoří
V našem centru požární ochrany jsou nové i zdokonalené
prvky neustále testovány s ohledem na požadovanou
požární odolnost a kouřotěsnost podle interních požárních
testů. Poznatky z těchto testů přispívají k vysoké míře
požární bezpečnosti v objektu. Těmito testy jsou vytvářeny
optimální předpoklady pro udělení úředního osvědčení
při oficiálních zkouškách v akreditovaných zkušebnách.

Kompetentní služby
Zkušení odborní poradci prodejní organizace orientované
na zákazníka vás provázejí od projektování objektu přes
technické upřesnění až po kolaudaci.
Odbornou montáž zaručují zkušení montéři společnosti
Hörmann a odborný personál partnerů společnosti Hörmann
vyškolený na seminářích.
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Dobré důvody pro značku Hörmann

Protipožární závěs pro nebytové a průmyslové stavby

1

Prostorově úsporná
konstrukce

Díky úzkým vodicím kolejnicím o rozměrech
115 × 75 mm má protipožární závěs nenápadné
boční vedení, které lze dokonale zakomponovat
do geometrie stavby. Prostorově úsporný kryt
hřídele s integrovaným trubkovým motorem
umožňuje montáž do zavěšeného stropu,
a celou konstrukci je pak možné integrovat
do stávajícího architektonického řešení tak,
že je skoro neviditelná.

6

2

Spolehlivá
řídicí jednotka

Textilní protipožární závěs FlexFire je standardně
vybaven řídicí jednotkou detekčního systému
FSA-FLEXControl, která v případě požáru zajistí
spolehlivé uzavření závěsu při vývinu kouře.
V kombinaci s optickými detektory kouře, které
monitorují prostor dveří, tento detekční systém
odpovídá požadavkům podle EN 14637. Kromě
toho lze jednotku připojit na místní ústřednu
požární signalizace. Protipožární systém doplňuje
akumulátorový blok pro překlenutí výpadků proudu,
dodávaný jako volitelné příslušenství.

NOVINKA
Standardní plně automatická
programovací jízda
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Rychlá
montáž

Protipožární závěs FlexFire standardně
dodáváme se zabudovanými magnetickými
kontakty, které jsou skrytě uložené
ve vodicí kolejnici. Pro rychlejší montáž
je trubkový motor zabudován do hřídele vrat
už ve výrobním závodě.
Systém umožňuje v kombinaci s řídicí jednotkou
FSA-FLEXControl a monitorovaným trubkovým
motorem plně automatickou programovací
jízdu bez nutnosti mechanického seřizování.
Prefabrikovaná kabeláž navíc značně
zjednodušuje montáž a servis
vratového systému.
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Povrch
na přání

Vodicí kolejnice, obložení hřídele a uzavírací
lišty dodáváme standardně v provedení
z pozinkované oceli.
Pro barevně sladěné řešení nabízíme komponenty
jako volitelné vybavení ve zvoleném odstínu RAL
a ve speciálních barvách.
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Kvalita do nejmenšího detailu

Protipožární závěsy s inteligentní řídicí jednotkou
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Odpovídá evropským normám EN 16034
a EN 13241

Vodicí kolejnice
• Dvoudílná vodicí kolejnice
• Volitelně v barvě RAL podle výběru
Textilní plášť
• Šedá tkanina ze skelných vláken,
zesílená drátem V4 A
• Testován pro zatížení požárem do 120 minut
• Malá hmotnost a nenáročnost na místo
Obložení hřídele
• Podle montážní situace buď viditelné,
nebo skryté ve stropním podhledu
Integrovaný trubkový motor
• Klidný, tichý chod vrat
• Prefabrikovaná kabeláž
Řídicí jednotka FSA-FLEXControl
• Možnost připojení až 20 hlásičů požáru
• Vyhovuje směrnicím DiBT
• Akumulátorový blok pro překlenutí krátkých
výpadků proudu, dodávaný jako volitelné
příslušenství
• Plně automatická programovací jízda
• Možnosti připojení: motoricky řízená pomůcka
pro otvírání, 2 přídržné magnety, 3 koncové
spínače, 2 světelné závory, houkačka / bleskové
světlo, 2 bezpečnostní kontaktní lišty,
externí vysílač a přijímač pro dálkové ovládání
otevírání / zavírání, bezdrátový detektor kouře
Uzavírací lišta
• Masivní uzavírací lišta funguje jako závaží
a mechanicky uzavírá vrata při výpadku proudu,
detekci kouře nebo při ručním ovládání
Jednotka s magnetickými kontakty
• Ve standardním provedení skrytě uložené
magnetické kontakty
• Neviditelně integrovaná ve vodicí kolejnici
• Spojení s řídicí jednotkou FSA-FlexControl
umožňuje automatickou programovací jízdu
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Velikosti, hlavní a doplňkové funkce
FlexFire

Hlavní funkce
Uzavření prostoru

Protipožární závěs FlexFire

Rozměry

E30 zabraňující šíření požáru
Šířka (mm)

1000 – 5000

Výška (mm)

2000 – 5000

E60 zabraňující šíření požáru
Šířka (mm)

1000 – 5000

Výška (mm)

2000 – 5000

E90 požárně odolný
Šířka (mm)

1000 – 5000

Výška (mm)

2000 – 5000

E120 požárně odolný
Šířka (mm)

1000 – 5000

Výška (mm)

2000 – 5000

Rychlost otevírání a zavírání
Otvírání (s/m)

12

Zavírání (s/m)

6

Tkanina
Hmotnost, cca (g/m²)

700

Tloušťka, cca (mm)

0,5

Vodicí kolejnice
Materiál / povrch: pozinkovaná ocel, volitelně v barvě RAL podle výběru
Rozměry š × v (mm)

115 × 70

Kryt hřídele
Materiál / povrch: pozinkovaná ocel, volitelně v barvě RAL podle výběru
Rozměry š × v (mm): pro výšku závěsu ≤ 3500 mm

250 × 283

Rozměry š × v (mm): pro výšku závěsu > 3500 mm

300 × 320

Upozornění
Větší šířky a výšky vrat jsou možné na vyžádání se souhlasem
pro každý jednotlivý případ.
Důležité
Uzavření prostoru E30, E60, E90, E120
Uzavření prostoru „E“ označuje ve vztahu ke konstrukčnímu dílu s funkcí oddělení
prostorů schopnost odolat zatížení ohněm působícím pouze na jedné straně tak,
aby oheň nepronikl na nezatíženou stranu.
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Montážní údaje

Svislé a vodorovné řezy

Způsob montáže
Kryt hřídele

Montáž na stěnu
(sádrokartonové stěny)

Montáž na stěnu (zdivo, pórobeton)

Montáž na stěnu (beton)

Montáž před ostění (zdivo, pórobeton)

Montáž před ostění (beton)

Vodicí kolejnice

Montáž před ostění (sádrokartonové stěny)
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Hörmann: kvalita bez kompromisu

Hörmann KG Amshausen, Německo

Hörmann KG Antriebstechnik, Německo

Hörmann KG Brandis, Německo

Hörmann KG Brockhagen, Německo

Hörmann KG Dissen, Německo

Hörmann KG Eckelhausen, Německo

Hörmann KG Freisen, Německo

Hörmann KG Ichtershausen, Německo

Hörmann KG Werne, Německo

Hörmann Alkmaar B.V., Nizozemsko

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Polsko

Hörmann Beijing, Čína

Hörmann Tianjin, Čína

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon LLC, Burgettstown PA, USA

Shakti Hörmann Pvt. Ltd., Indie

Společnost Hörmann nabízí ve svém sortimentu jako jediný

GARÁŽOVÁ VRATA

výrobce na evropském trhu všechny důležité stavební prvky.

POHONY

prodejních a servisních organizací v Evropě a přítomnosti

PRŮMYSLOVÁ VRATA
NAKLÁDACÍ TECHNIKA

v Americe a Asii je Hörmann váš silný mezinárodní partner

DVEŘE

pro vysoce kvalitní stavební prvky. V kvalitě bez kompromisu.

ZÁRUBNĚ

www.hoermann.com

pomocí nejnovější techniky. Díky celoplošnému pokrytí
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Jsou zhotovovány ve vysoce specializovaných závodech

