Portas de enrolar e seccionais corta-fogo
31 até 67 dB
Testado conforme DIN 52210

As portas corta-fogo da Effertz são fornecidas como portas de
enrolar ou seccionais. Desta forma, podemos adaptar-nos,
de forma flexível, aos seus requisitos individuais e às suas
necessidades de espaço. As nossas portas corta-fogo foram
testadas com um valor de isolamento acústico de 31 dB a 50
dB. As portas corta-fogo da Effertz podem ser instaladas em
dimensões até 20 m de largura e 15 m de altura.

Portas Effertz para requisitos
especiais e aberturas especiais
Aqui ficam alguns
exemplos de aplicações:
l

l
l
l
l
l
l

Geração de fumo...

Disparo...

Fumo é soprado

Como divisão em piscinas,
entre piscinas interiores e
exteriores
Como portas de abas
em gruas
Como portas horizontais
Como portas que abrem
de baixo para cima
Como portas hidráulicos
Como portas para barcos
Como portões para vagões

l
l
l
l
l
l

ferroviários
Como portões em túneis
Bancos, Edifícios, Embaixadas
e Consulados
Depósitos de valores
Instalações militares
Instituições prisionais
Edifícios governamentais

Effertz Smoke-Tester EST
A gestão moderna de edifícios exige soluções inovadoras.
O Effertz Smoke-Tester é montado antes do detector de fumos. Através de uma técnica mundial patenteada,
um meio de teste sólido é aquecido em segundos, de forma a criar fumo para ensaio. Um ventilador integrado no tester sopra o fumo gerado para a câmara de ensaio do detector de fumo.
De seguida, dispara um detector de fumo funcional. O ventilador do aparelho de teste volta a funcionar ao
fim de 30 segundos. Dessa forma, a câmara de teste volta a ficar sem fumo. A instalação do Effertz Smoke-Tester é simples e não exige muito tempo. Cada detector de fumo tem um aparelho de teste separado,
ligado a uma central de comando. Daí são desencadeados todos os testes.
A central de controlo standard serve 10 aparelhos de teste. Assim, mesmo no caso de grandes instalações
de detecção de incêndios, a qualquer altura se pode trabalhar à vista do detector de fumo a testar.

em 30 seg.

Aparelho de controlo móvel
A nossa unidade móvel de teste MT24 da geração mais recente, com ainda maior capacidade do acumulador, para um trabalho independente. Através de uma
conexão de ficha, o MT24 é ligado às tomadas de ligação e todos os Smoke-Tester
EST ligados podem ser escolhidos consecutivamente. Pode efectuar até 150 ensaios com uma unidade de teste antes de voltar a ter que carregar o aparelho.
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Resumo
do produto

FVR 121 SC
Cortina corta-fogo

Classificação T30
Testado conforme DIN 4102
Testado conforme EN 1634-1
Inibidor de fumo
As vantagens
l
l
l
l

Design absolutamente livre
Protecção testada contra incêndios T30
Necessidades estáticas muito reduzidas
Poupa espaço graças à construção compacta

Testado conforme EN 1634-1
Classificação E 120
As vantagens
l
l

Representação
esquemática de um
processo de abertura

l

120 min de isolamento das chamas conforme DIN EN 1634-1
Alimentação por acumulador para protecção contra incêndios
em caso de falha da corrente
Necessidades mínimas de construção de espaço de montagem
e estática

Antes e durante a
tentativa de incêndio na
entidade responsável
pelo teste dos materiais, em Erwitte

Firewall® T305

Porta de enrolar corta-fogo T30

Tentativa de incêndio
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Porta de enrolar corta-fogo T30

Testado conforme EN 1634-1
Classificação E 120

As vantagens

Testado conforme DIN 4102
Inibidor de fumo

l

A porta de enrolar corta-fogo de blindagem simples Effertz T30 poupa
espaço e já deu provas milhares de vezes. Necessita apenas de reduzidos serviços preliminares na obra e pode montar-se, por exemplo, entre
pilares. A porta está homologada pelas entidades responsáveis pela
construção para ser instalado em aberturas até 12 m de largura e 4,5 ou
5,5 m de altura.

l

Portão utilitário com elevada velocidade de abertura
e equipamento de segurança superior
Poupança de custos/„2 em 1“ cortina
de marcha rápida e corta-fogo numa só

FVR 121 EC HS
Cortina corta-fogo
Tentativa de incêndio

Testada conforme DIN 18095 e EN 1634-3

Porta de enrolar corta-fogo com admissão de
água pulverizante Classificação T90
Testado conforme DIN 4102 e
EN 1634-1 Inibidor de fumos
As vantagens
l
l
l
l

As vantagens

Protecção contra assaltos
Construção leve
Necessidade reduzida de espaço
Integrável sem problemas na instalação de aspersores

l
l
l
l
l

Peso reduzido
Necessidade reduzida de espaço
Ideal para saneamento de edifícios antigos
Integrável de forma ideal, do ponto de vista arquitectónico
Menos serviços preliminares na obra

SC 201

Aqua-Steel-90

®

Porta de enrolar corta-fogo T90 com
admissão de água pulverizante

Pormenor do
aspersor de água
Tentativa de incêndio

Cortina corta-fumo

Porta de enrolar corta-fogo T90 e T120

Porta seccional corta-fumo

Testado conforme DIN 4102
Inibidor de fumos

Testado conforme DIN 18095

As nossas portas de enrolar T90 e T120 já têm vindo a dar provas desde
há muitos anos. São compostas por duas blindagens isoladas, as quais
são enroladas num eixo. A construção de ambos os modelos é idêntica,
só divergem nos tamanhos homologados: largura no T90 até 12 m, no
T120 até 10 m; a altura permitida pelas entidades responsáveis pela
construção é, em ambos, de 4,5 m.

Porta seccional corta-fumo com folha em modelo de armação
de pinázios com chapa de alumínio, por pedido também com janelas,
normal ou desvio mínimo da queda. Assim sendo, altura mínima
da queda inferior a 300 mm.

