Smokescreen-p
WERKING
Bij brand eist rook meer slachtoffers dan vuur. Smokescreen rookschermen dalen alleen in geval van
nood en beperken de verspreiding van rook. Ze vormen daarmee een belangrijk onderdeel van de
brandbeveiliging. Met een daling in twee fasen kunnen vluchtende mensen het scherm passeren
voordat het volledig gesloten is. Ook als de rookschermen niet tot de grond reiken, behouden ze de
rook- en warmtescheidende functie die nodig is voor de RWA-installaties.
STANDAARD SPECIFICATIES
Toepassing:
Onder meer in industrie, kantooromgevingen, metrostations en
openbare gebouwen, zoals scholen en winkels;
B 120 minuten rookwerend bij 600 ºC
B Getest volgens EN 12101-1
B Uitsluitend toe te passen in combinatie
met rook- en warmteafvoerinstallaties
B CE-gemarkeerd

Rookwerendheid:

120 minuten voor alle uitvoeringen

Max. dagmaten:

30.000x6.000 mm (bxh) bij meervoudige rollen
5.920x6.000 mm (bxh) bij enkele rol;

Omkasting:

Zie afbeelding op pagina 2.

Rooktest:

Getest en goedgekeurd volgens EN 12101-1.

Materiaal:

Glasvezeldoek, voorzien van een grijze polyurethaan coating

Afwerking:

Poedercoating van afdekkap, geleiders en onderregel in elke gewenste RAL-kleur (standaard RAL 7035)

FAIL SAFE
Gravity Fail Safe: Het scherm sluit in geval van stroomuitval gecontroleerd op zwaartekracht.
BESTURING
De besturingskast is onder andere voorzien van een aansluitmogelijkheid op de brandmeldcentrale
(BMC). De interne batterij houdt het scherm bij stroomuitval 60 minuten open.
BESCHIKBARE UITVOERINGEN
B Enkele rol;
B Meervoudige rollen horizontaal;
B Meervoudige rollen verticaal.
OPTIES
B Service/Nood open knop;
B Akoestisch signaal;
B Rookmelder;
B Nooddoorgang via verticale opening. Het doek heeft twee 300 mm overlappende banen, die
aan onder- en bovenzijde dicht zijn;
B Zijgeleiders.
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