
Brandjalusie Galvaniserad
SFS EI₁ 60/90 & EI₂ 60/90

● Brandskydd för dagligt användande
● Klassificering EI1 60/90
● NEN-EN 1634-1 testad  

Galvaniserade Brandjaluise är en unik,
solid, pålitlig och mycket effektiv port med
ett högt brandmotstånd. Den här produkten är väldigt 
lämplig för brandsäkring av stora hallar, kommersiella 
byggnader, potentiellt brand- och explosionsfarliga 
atmosfärer, kontorsbyggnader och köpcentrum. 
Brandjalusin stängs automatiskt vid brandlarm. Jalusin 
kan anslutas till fastighetens brandlarm eller till fristående 
brand eller värmedetektor. Rullporten är till för daglig 
användning. Levereras som standard i  aluminium. Kan 
levereras i valfri RAL-färg som tillval. 
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Funktion
Galvaniserad brandjalusie,  lämplig för normal daglig användning och 
där en estetiskt attraktiv portlösning behövs. Högkvalitativ isolerande 
kärna och flammfälla säkerställer ett väl fungerande flammskydd.

Tilllämpning
Brandsäker stängning av stora hallar och industribyggnader, 
brandfarliga områden, kontorsbyggnader och köpcentra.

Standarder
Testad enligt NEN 6069 och NEN-EN 1634-1
Klassificering 1-sidig El 90 minuter och EI2 90 minuter.
Klassificering 2-sidig El 60/90 minuter och EI2 60/90 minuter.

Utseende
Brandjalusin är tillverkad av högkvalitativa  profiler med dubbla väggar 
180x60 mm med en väggtjocklek på 2x 0,8 mm.
Profiler är fyllda med eldbeständigt material. Profilerna är över hela sin 
längd kopplade till varandra för att täta mot lågor. 

Rälssystemet 
Systemet består av två galvaniserade stålkonsoler, där röret är 
monterat och jalusin rullar över. ???????
Utseende
Brandjalusin är standard i galvaniserat stål, tillval är RAL färgad kåpa 
och rälssystem. 

Drift
Jalusin drivs av en 400V-motor och standard elektrisk stängning.
Det finns två tillval av automatisk stängning vid strömavbrott. Ett 
backupbatteri till standard motor eller en fail-safe motor som stänger 
med gravvitet    

Porten är utrustad med en kontrollbox med tryckknappar upp / stopp / 
ner. Kontrollboxen kan anslutas till vilket brandlarm som helst eller 
rökdetekteringssystem och kan utrustas med fristående rökdetektorer. 
För daglig användning kan alla slags styrsystem användas.

Vikt /Mått??
Jalusin väger ca 35 kg / m²
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