Fém EI 30, EI 60

EI 30
Tűzgátlás 30 min.

EI 60
Tűzgátlás 60 min.
Füstgátlás
Hangszigetelést Rw=40 dB*
Fém EI 30, modell 3, Antracit

FÉM FELÜLETEK
VÉDELMI RENDSZERE

Az árban:
• ajtólap
• ajtótok
• ajtó kilincs
• horganyzott fém
konstrukció

festett felület vagy fólia

cirkónium (konverziós
bevonat)

EI 60 ajtónak két típusa van:
GALVANIZÁLT
LAP

Standard:
• tűzgátlás 60 min.
• 3 mechanikai osztály

PORTA STEEL
TERMÉK

fém elemek

1. típus
• a standard típusú ajtók sajátosságai
• füstgátlás Sa, Sm
• hangszigetelő osztály Rw=37 dB (37-41 dB)

Fém EI 30, modell 1, Szürke

EI 30 tele

EI 30 modell 1

EI 30 modell 2

EI 30 modell 3

EI 60 tele

EI 60 modell 1

EI 60 modell 2

EI 60 modell 3

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl
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cinkréteg
(Galvanizált)

GARANTÁLT
MINŐSÉG

AJÁNLOTT
TECHNOLÓGIA

MODERN
DIZÁJN

UNIVERZÁLIS
BEÉPÍTÉS

EI60

Sa, Sm

EI30

Rw 37dB

osztály 3

80 - 100

osztály 2

67 mm
53 mm

SZÍNEK
FÉM EI30, EI60 AJTÓK ALKALMAZÁSA:

Poliészter Festék Prémium

•
•
•
•

Csoport I

ÚJ

Fehér
MATT

Szürke
MATT

Antracit
Struktúrált
HPL/CPL

Csoport II

ÚJ

Fehér

Szürke

Barna

közhasználatú épületek
szállodák, panziók
kazánház ajtók
garázsajtók

Lehetőség van egyedi színek rendelésére
Porta KONTRACT on keresztül, lsd 234 old.

pánt beállítása +/-3 mm

biztonsági zár, a készlet tartalmaz egy
kilincset

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

MEGJEGYZÉS

• Két darab három részes pánt. Az egyik teherhordó pánt, a másik a benne lévő
rugónak köszönhetően, lehetővé teszi az ajtó önműködő becsukódását. A tok
sarkainak hegesztett illesztése. Rozsdamentes acél küszöbbel (1. típus) és duzzadó
tömítéssel felszerelve.
• Cilinderbetéthez bevésőzár
• Kiemelésgátló csap (1 db az EI 30 hoz, 2 db az EI 60 hoz)
• Kilincs szett rozettával (külön rendelve)
• Átlátszó tűzálló üveg.

• Fém ajtó EI30, EI60 – Műszaki Engedély AT-15-7236/2016, ITB Varsó.
• Megfelelőségi Tanúsítvány No ITB-2285/W, ITB Varsó.
• Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla,
hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
• A külsőhasználatú ajtókra kiadott elismervény feltételeinek teljesítése végett,
az üvegezett modellekben szükséges a speciális paraméterekkel rendelkező üveg
használata – az árat és az elkészítési határidőt a Porta szerződési osztályával kell
egyeztetn 234 old.).
• Rendelhető szabványméretek: PN.

AJTÓTOKOK
• Fém saroktok, 84 mm (EI 30) és 110 mm (EI 60) széles proﬁllal.
Mindét oldalán horganyzott acéllemezből készül, 1,5 mm vastag.
• A fémtok két változatban rendelhető:
– padlóbeállás nélkül, kész felületre állítva – szint „0”, küszöb felárért (EI 30 és EI 60).
– padlóbeállással – szint „-30” – küszöbbel (EI 30 és EI 60).

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)
•
•
•
•
•
•

„100”-as méret a fém EI30 ajtólapokhoz
„100”-as méret a fém EI60 ajtólapokhoz
színek – CSOPORT II
tűzálló optikai kitekintő
fémküszöb (EI30)
megerősítés ajtócsukóhoz
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Fém EI09
30, EI 60

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

