Automatisk stängning ståldörrar
Dörrar och portar
Dörrar till utrymningsvägar och i
brandväggar måste stängas ordentligt vid en brand samtidigt som de
vid utrymning måste gå lätt att
öppna. Valet av stängnings- och
låsanordning för branddörrar och

Om en dörr som normalt är uppställd, ska stängas vid brand måste den utrustas med en
dörrhållarmagnet, som kopplas till rökdetektor eller brandlarmet.
Mot beställning kan även rökdetektor, transformator och styrenhet (exkl kablage) levereras.
   Till pardörrar som ska stängas automatiskt vid brand finns också en automatregel. Den
monteras i varje parhalva och kombineras med dörrstängare på båda dörrbladen samt
koordinator. En koordinator svarar för att parbladiga dörrar med automatik stängs i rätt
ordning. Koordinatorn bör funktionsprovas regelbundet.

-portar är av stor vikt för att uppnå
tillförlitlig funktion. Därför har
Daloc valt väl beprövade och tillförlitliga produkter för ändamålet.
Val ur vårt standardsortiment
rekommenderas av säkerhetsskäl.

dörrstängare

automatregel

Fakta: Konventionell dörrstängare med

FAKTA: Regeln är infälld i parhalvans kant.

justerbar stängnings- och öppningskraft.

Vid stängning påverkar gånghalvan regeln så

Alla vitala delar är tillverkade av stål med

att den går i ingrepp. Vid öppning av gång

hög kvalitet.

halvan frigörs åter regeln.

ANVÄNDNING: Till alla typer av slagdörrar.

ANVÄNDNING: I parhalvor till pardörrar där

På parbladiga dörrar används koordinator och

båda bladen ska stängas automatiskt vid brand.

parhalvan utrustas med automatregel.
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Fakta: Paket för uppställning innehåller

Fakta: Säkerställer rätt stängningsordning

dörrhållarmagnet och ankare.

av parbladiga dörrar.

ANVÄNDNING: Till alla typer av slagdörrar som

ANVÄNDNING: Till parbladiga branddörrar

normalt är uppställda och ska stängas vid brand.

som normalt står uppställda med magnethållare.

Kombineras med dörrstängare.

Skjutportar
Vår brandskjutport är vanlig i bl a
lagerlokaler, tillverkningslokaler och
andra utrymmen där det ofta finns
produkter för stora värden. Därför
är det extra viktigt att porten stängs
snabbt och säkert vid t ex ett brandtillbud.
   Valet av stängnings- och låsanord
ningar för brandportar är av stor vikt
för att uppnå tillförlitlig funktion.
Därför har Daloc valt väl beprövade
och tillförlitliga produkter för ändamålet. Val ur vårt standardsortiment
rekommenderas av säkerhetsskäl.
Skjutporten hålls i uppställt läge av en elektromagnet i bakkant av portbladet. Magneten
bör vara försedd med utlösarstift och kopplas
till larm eller rökdetektor. Då magneten släpper
stänger porten automatiskt med hjälp av lodstängning och hydraulbromsen.
   Mot beställning kan även rökdetektor, transformator och styrenhet (exkl kablage) levereras.
   För att säkerställa tillförlitligheten bör portarna
funktionsprovas regelbundet.

