JCP BRANDJALOUSI
Safe 4000
Safe 4000 brandjalousi er et meget solidt rullejalousi. Der anvendes hvor man ønsker at brandsikre
div. passager og åbninger i bygninger, hvor der stilles
krav om brandsikring.
Safe 4000 brandjalousi rangerer blandt de sikreste
på markedet for lettere brandsikring.
Dette brandjalousi, kan desuden bruges til tyverisikring på grund af dets solide opbygning, det er
dog ikke testet og godkendt af F&P, men det har en
indbrudsmodstand, som vi vurderer, hører til i den
bedste klasse.

SAFE 4000 BRANDJALOUSI
TEKNISK BESKRIVELSE
Godkendelse:
NEN 6069 2001 Hollandsk Standard.
E 60 - E 120.
EW 60, EW 120 - max 24 m 2
Brandmodstandsvarighed 147 minutter.

130 - 190

Nichehøjde - mm.

Totalbredde - mm.

Vandret snit

Totalhøjde - mm.

Hulmål - mm.

130 - 190

350 - 450

Overhøjde - mm.

Funktion:
De dobbeltvæggede elementerer fremstillet af
koldvaldsede stålplader.
I begge sider er elementerne fixeret med specielle
låsestykker, som hindrer uønskede sidebevægelser
For at hindre udbredelse af ammer gennem
drivakslen, er topppen af måtten forsynet med en
hagekonstruktion i kombination med en holder på
overliggeren.
Denne hagekontruktion omfatter materiale, der
når det påvirkes af varme, producerer en varmeresistent skum, som garanterer en perfekt top
forsegling.

350 - 450

Lodret snit
Jalousimål:
Bredde max 12.000 mm.
Højde max 8.000 mm.
Max 64 m 2

Brandmodstand Max åbningsbredde
147 minuter
3440 mm.
120 minutter
5250 mm.
90 minutter
10.000 mm.
60 minutter
12.000 mm.

Jalousimåtte:
Dobbeltvæggede galvaniserede stållameller.
Tykkelse 1,0 mm - totaltykkelse 23,0 mm.
Højde 100 mm.
Hulrum er fyldt med promapyr mineraluld.
Vægt: 28 kg/m2.

Overfladebehandling:
Galvaniseret eller mod merpris RAL-lakeret i farve
efter ønske. Lakerede jalousier vil blive skrammet
pga. vægt og gnidning ved oprulning.

Føringsskinne:
Forstærket galvaniseret stål, med brand ekspanderende materiale.
Mål: Jalousibredde < 5250 mm - 130- 160 x 54 mm.
Mål: Jalousibredde > 5250 mm - 160 -190 x 54 mm.
Rullediameter:
Relativ stor rullediameter/overhøjde pga.
lammeltrykelse på 23 mm. Overhøjde 450 mm - 900
mm afhængig af totalhøjde. Ved større bredder skal
der yderliger være plads til støttevalse.
Inddækning/afdækningskasse:
Udført i 1,25 mm galvaniseret stålplade.
Mål:
350 x 350 mm.
400 x 400 mm.
450 x 450 mm.
Mål: Tilpasses altid efter jalousihøjde/bredde.

Max åbningshøjde Max størrelse
2650 mm.
9 m2
4000 mm.
14 m2
7000 mm.
42 m2
8000 mm.
64 m2

Montering:
Jalousier monteres altid som udenpåliggende montage.
Der skal være stabilt underlag for befæstigelse af
konsoller, styreskinner og røgtætningsskinne.
Betjening:
Indbygget 230 Volt rørmotor, eller 230/400 Volt
boxmotor, begge kan leveres med nød-betjening.
Desuden kan jalousierne forsynes med faldsikring.
Kan også levesres med Fail-Safe motor.

Detalje ved åbning med røgtætning

Styring:
ABA, ABDL med min. 2 detektorer, nøglekontakt,
radiosender, kodetastatur, tidsur eller anden
automatik, f.eks. bundskinnesikring, der altid
anvendes i de tilfælde, hvor jalousi styres af en
impuls evt. brandmelder.
Nødstøm:
UPS - Batteri backup, sikrer at der altid er strøm
til jalousiet. Skal anvendes hvor der ikke er anden
nødstrøm.
Aflåsning:
Jalousiet låses automatisk i nedkørt stilling.
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