
DIVA Огнеупорна Плъзгаща Врата
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Специално разработена, ако
възникне пожар вратата

се затваря автоматично независимо
от режима на работа (затваря

се с противотежести).

Бихме искали да завършим гамата на
DIVA с новата автоматична  огнеупорна
врата, която отговаря на изискванията
на стандарта NFS 61-937 (Пожарна
безопасност).



DIVA ОГНЕУПОРНА  ВРАТА

Огнеупорната врата се състой от DIVA 

оператор и огнеупорна остъклена модулна
система.

Тази система гарантира спазването на действа-

щите правила при пожар и подчертава елегант-
ността на външния вид и комфорта на стандарт- 

ната автоматична врата.

Това решение е изключително и единствено, 
което понастоящем отговаря на всички 

изисквания и стандарти.

Вратата е уникална, независимо дали е единична или
двойна и притежава всички функции за осигуряване на 
безопасност за хората и сградите.

• 2 детектора (out/in) със самоконтролируема 
инфрачервена завеса осигуряваща безопасност при 
преминаване.

•В случай на пожар се задейства устройството с 
противотежест, което не зависи от външен източник 
на енергия и автоматично  затваря  вратата. Вратата
не може да се рестартира в избрания режим освен
ако не се активира ръчно.

ТЕХНИЧЕСКИ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕФЕРЕНТНИ   АРТИКУЛИ

OPE 000586 Огнеопорен оператор
(устройство за противотежест, DAS карта,
контролен панел, дистанционно управление, 
бутон за повторно активиране, радари,
стъклена кутия).

• Всеки може да задейства 
затварянето на вратата като
счупи стъклото на кутията
и натисне бутона. Нормалната
работа на вратата се възстано-  
вява, след като се поправи  
стъклената кутия.

Стандрти NF S 61-937-1 & 2

Огнеопорни крила Boullet - Устойчивост на огън до 1 час
Монтаж На цяла повърхност или остъклена  преграда
Ширинана отвора         1 крило : от 900 до 1360 mm

 2 крила : от 1250 до 1810 mm

Височина на отвора max. 2100 mm

Тегло на крилата max. 1 x 205 kg or 2 x 150 kg

Корпус H x P 200 x 175 mm

Височина на трегер 350 mm
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