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Portão de correr corta-fogo
Portas de Enrolar corta-fogo EW90
Porta Seccionada Corta-fogo

PORTÕES DE CORRER
CORTA FOGO
SD EI2 60 - 180

• Construção modular de painéis de 1150 mm
• Corta-Fogo até EI2180 minutos
• Certificado conforme norma UNE-EN 13501-2:2004
• Porta Serviço incorporada

É fabricado em módulos de aproximadamente 1150 mm de largura pela altura necessária do vão,
com enchimento interior em lã de rocha com fibrossilicatos, de densidade adequada ao RF
necessário. A espessura total pode variar entre 60 mm e 100 mm.
Todos os módulos são unidos por um perfil de aço galvanizado "U" de 2 mm. A junção entre os
módulos e o perfil em "U" é feita por soldadura devidamente alisada. Todos os pontos de
soldadura são protegidos com tinta antiferrugem. O Corta-fumos e armário de contrapeso em
chapa de aço galvanizado de 1,5 mm de espessura.
Os suportes de fixação são feitos de aço da mais alta qualidade, permitindo um perfeito ajuste ao
vão, uma vez que são ajustáveis nos três planos espaciais X, Y, Z.
O fecho e abertura da porta é efetuado manualmente através de eletroímã e contrapesos.Existe
a possibilidade do acionamento automático por sistemas pneumático ou hidráulico ou elétrico, a
sua instalação é normalmente permitida, mas devem garantir o seu funcionamento defecho em
caso de incêndio (por exemplo, no caso de motores elétricos com baterias), colocadasa uma
distância mínima de 200 mm. Para o fabrico das bandejas, utiliza-se chapa de açogalvanizado
de 1,5 mm.

PORTÕES DE CORRER
TELESCÓPICO CORTA FOGO
SD EI2 60 - 180

As portas de CORRER corta-fogo telescópicas são fabricadas de forma semelhante às de uma
folha, mas com as seguintes características:
Todas as folhas são totalmente sincronizadas para um movimento simultâneo, de tal forma que a
velocidade da primeira folha é o dobro da velocidade da anterior. Isso garante uma boa
coordenação de forma que não choquem umas contra as outras.

Porta Correr Corta-fogo com porta serviço incorporada

Desenhos técnicos

Porta de Correr
Corta-fogo

NDS SD 60 EI2

FUNCIONALIDADE
Porta industrial para uso interior, normalmente
utilizadas em locais com necessidade de prestação
contra incêndio tais como,, empresas, garagens,
lojas, etc. podem ser utilizados em outras
instalações, devido a necessidades especiais.

NORMA
Certificado conforme norma UNE-EN
13501-2: 2004

CARACTERÍSTICAS
Painéis com espessura variável entre 60 mm e 100
mm constituído por um núcleo sólido resistente ao
fogo, ambos os lados com chapa galvanizadas de
face única. Perfil de aço galvanizado "U" de 2 mm. A
junção entre os módulos e o perfil em "U" é feita por
soldadura. O peso 50 kg / m²

SISTEMA DE MOVIMENTO
Roletes de grandes dimensões suspensos numa guia
em tubo de aço galvanizado. Excelente
funcionamento graças aos roletes e guias de baixa
fricção. A porta pode abrir para a esquerda ou direita
ou na versão de 2
folhas.

ACABAMENTO
Disponível em aço galvanizado

ACIONAMENTO
A porta de correr é mantida aberta através de um
eletroíman e mecanismo de bloqueio por meio de
Contrapeso. Existe a possibilidade
do acionamento automático

PORTA SERVIÇO
Porta de correr em combinação com porta SERVIÇO
incorporada certificado. Opcionalmente disponível
com barra antipânico e tirante.

DIMENSÕES
Largura até 16 metros, altura até 4,5 metros
Espessura da porta 55-85-105mm.

PESO
cerca de 50 kg por m²

PORTA DE ENROLAR
CORTA FOGO
RD EW 60 - 90

●Proteção contra fogo para uso diário
● Resistente ao fogo até 90 minutos
● Produto à prova de assaltante
● Testado para NEN 6069 e NEN-EN 1634-1

A grade de enrolar RD EW 90 corta-fogo é sólida e fiável. Grade extremamente eficaz com
uma resistência ao fogo de 102 minutos. Indicado para grandes armazéns e edifícios
comerciais de risco de incêndio e explosão,escritórios e centroscomerciais. Quando ligado a
um sistema de alarme deincêndio, a grade fecha automaticamente o sinal de alarme de
incêndio. O defletor especial impede a penetração da chama. A Grade de enrolar pode ser
usado para uso diário. Disponível como padrão em aço galvanizado
sendzimir, opcionalmente disponível em qualquer cor RAL. Feito sob-medida para cada
pedido.

PORTA DE ENROLAR
CORTA-FOGO
RD 90 EW

●Proteção contra o fogo para uso diário
● Resistente ao fogo até 90 minutos
● Produto à prova de assaltante
● Testado para NEN 6069 e NEN-EN 1634-1

Desenho Tecnicos

Porta de enrolar
Corta fogo

RD 90EW

FUNCIONALIDADE
Porta de enrolar resistente ao fogo, também
adequado para uso normal. O deflector especial
de isolamento de alta qualidade fornece uma
excelente vedação resistente ao fogo.

INSTALAÇÃO
Indicado para grandes armazéns e edifícios
comerciais de risco de incêndio e explosão,
escritórios e centros comerciais.
NORMAS

Testado de acordo com a certificação NEN 6069 e
NEN-EN 1634-1 por 102 minutos
CARACTERÍSTICAS
Portas de Enrolar de resistência ao fogo RD 90 EW
em aço galvanizado laminado a frio , lâmina em
chapa dupla de aço galvanizadode 1mm de
espessura com 115x22 mm, interior com materiais
isolantes de alta qualidade. As lâminas são
encaixadas umas nas outras ao longo do seu
comprimento. Vedação das lâminas contra
a penetração de chamas d.m.v. perfis de labirinto.
SISTEMA DE MOVIMENTO
O sistema de movimento é composto por dois
suportes de aço galvanizado onde o tubo é
suportado e a armadura rola sobre ele.
ACABAMENTOS

A Grade de enrolar Corta-fogo é fornecida de
série em aço galvanizado. Capa protetora e guias
opcionais em qualquer cor RAL possível.
MOTOR
A Porta de enrolar Corta-fogo é acionada por um
motor de 230V ou 400V e de série fecha
eletricamente, podendo ser realizada com um
motor Failsafe de 400V ou bateria de emergência.
ACIONAMENTO
A Porta de enrolar Corta-fogo é fornecida com
um botão de acionamento funcionando em homem
presente. A caixa de controle pode ser ligada a
qualquer sistema de detecção de incêndio ou fumo
ou ser equipada com detentores de fumo
independentes.Com o uso diário, todos os tipos de
elementos operacionais podem ser usados.
DIMENSÕES
Depende da resistência ao fogo em minutos.
PESO
Aproximadamente 32 kg por m².

Portão Seccionado
CORTA FOGO
EI1 90/ EW 120

•
•
•
•
•
•
•
•

Proteção contra fogo e uso diário
Classificação EI1 90
Certificado de acordo com a NEN- EN 1634-1
Peso 35 kg / m2
Solução para PGS15 (armazenamento de materiais perigosos)
SM/SA à prova de fumo de acordo com a norma EN 1634: 2014
Barreira líquida 400 mm de acordo com PGS 15: 2011
Porta de serviço incorporada

A porta Seccionada corta-fogo é uma porta confiável e altamente eficaz com resistência ao fogo de
EI1 90 minutos.
Extremamente adequado para fechar grandes entradas de armazéns e edifícios industriais,áreas de
risco de incêndio e explosão, armazenamento de substâncias perigosas, como salas PGS15.
Ligadoa uma central de alarme de incêndio, fechando automaticamente a porta após o alarme de
incêndio,impedindo desta forma o avanço das chamas.
Perfeitamente adaptada para uso diário. Disponível em aço galvanizado sendzimir com acabamento
em RAL 9002, opcionalmente disponível em qualquer cor RAL.

Desenhos técnicos

Porta Seccionada
Corta-fogo

OHD EI1 90

FUNCIONALIDADE
Porta seccionada resistente ao fogo é adequada
para uso diário de entradas e saídas de veículos.
Isolamento de alta qualidade fornece uma
excelente vedação de resistência ao fogo.
INSTALAÇÃO
Extremamente adequado para fechar grandes entradas
de armazéns e edifícios industriais, áreas de risco de
incêndio e explosão, armazenamento de substâncias
perigosas, como salas PGS15.

NORMAS
Certificado conforme NEN-EN 1634-1Classificação
EI190. Peça as dimensões exatas e a
classificações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A Porta Seccionada é composta por painéis
sandwich com dupla chapa galvanizada,
formando 65mm de espessura. Disponível em
aço galvanizado sendzimir com acabamento em
RAL 9002, opcionalmente disponível em
qualquer cor RAL.
SISTEMA DE MOVIMENTO
Porta standard é fornecida com padieira normal. O
Espaço superior necessário é 900mm. Possibilidade
de envio com subida elevada ou vertical.

INPLENIA é uma das principais Empresas de
portas industriais, os nossos produtos são
fornecidos exclusivamente através de uma rede
de revendedores. As portas são fornecidas com o
rótulo PRIVATE e são produzidas sob medida, de
acordo com os pedidos do consumidor final.
Naturalmente, que os nossos produtos cumprem
as mais rigorosas diretivas europeias. Tanto á
segurança como á durabilidade são
continuamente monitoradas e testadas.
O termo integridade encaixa-se na perfeição á
nossa empresa. Nossa filosofia de negócios é
baseada em uma abordagem ética para o
mercado, nossos clientes e, é claro, nossos
próprios funcionários. Nós assumimos valores e
normas humanos e confiamos uns nos outros.
Claro, nós sempre queremos cumprir os
compromissos acordados.

ACIONAMENTO
A porta seccionada é equipada de série com um
botão de pressão de subida. A central de controlo
pode ser ligado a qualquer CTI ou sistema de
deteção de fumo ou ainda, ser equipada com
detentores de fumo independentes. Com o uso diário,
todos os tipos de elementos operacionais podem ser
usados.
DIMENSÕES
Testada param as seguintes dimensões: Largura até
5.250 mm, altura até 5.250 mm. Espessura da
porta 65 mm.
PESO
Peso dos painéis da porta 35 kg / m2.
Opcional
Porta de serviço incorporada de acordo com o código
de construção, colocado ao centro dos painéis.
Barreira líquida 400 mm de acordo com a PGS 15:
2011. Sa / Sm à prova de fumo de acordo com
EN1634-3: 2004
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