EI30 ugunsdrošās durvis
CINKOTAS, KRĀSOTAS metāla ugunsdrošās durvis, krāsa RAL 9002

T30

durvis

Vēršanās virziens

Kārbas

Aplodas

Sliekšņa augstums

UNIVERSĀLS

ārējie izmēri (mm)

ārējie izmēri (mm)

(mm)

662x1979
762x1979
862x1979
962x1979
1062x1979
1140x1979
662x2079
762x2079
862x2079
962x2079
1062x2079
1140x2079

732x2004
832x2004
932x2004
1032x2004
1132x2004
1210x2004
732x2104
832x2104
932x2104
1032x2104
1132x2104
1210x2104

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Ailes izmērs, mm
platums х augstums

platums х augstums
800 x 2000 ●
900 x 2000 ●
1000 x 2000 ●
1100 х 2000 ●
1178 х 2000 ●
700 x 2100 ●
800 x 2100 ●
900 x 2100 ●
1000 x 2100 ●
1100 x 2100 ●
1178 x 2100 ●
● - noliktavas prece

komplektā ietilpst: universāla stūra kārba ar blīvgumiju (kārba ar aplodu no 1 puses),
melns rokturis, slēdzene, eņģes 2gab, slieksnis

Produkta apraksts
• montāžai sagatavotas ugunsdrošas durvis ar vērtni, universālu stūra kārbu, eņģēm, slēdzeni,
blīvgumijām, rokturi un pagaidu cilindru
• EI30 ugunsdrošības klase
Virsma
• vērtne 0.9mm cinkota ar pulverkrāsas pārklājumu RAL 9002, pārklājums gluds matēts.
• Kārba no cinkota metāla ar pulverveida pārklājumu RAL 9002
Vērtne
• 45 mm bieza
• Ar minerālvates izolāciju/pildījumu
• Ieloces izpildījums: ar divpusēju ieloci, segts ugunsdrošais profils, cinkota skārda ar pulverkrāsojumu RAL9002
• ar drošības tapām
Kārba
• stūra kārba ar integrētu aplodu no vienas puses
• no 2 mm bieza tērauda
• ar blīvgumiju
• ar piemetinātām plāksnēm stiprināšanai durvju ailē
• universālais vēršanās virziens (labais/ kreisai)
Slēdzene
• slēdzene ar secīgu spraišļa un sprūda atvēršanu
• piemērota PZ cilindram (pēc BB ielikas izņemšanas)
• standartā iekļauta komplektā franču atslēga un BB ielika-pagaidu cilindrs
Rokturis
• noliecamu rokturu komplekts
• no plastmasas ar tērauda serdeni, noapaļots galos, melnā krāsā
Eņģes
• vērtne un kārba ar divām eņģēm, kuras piemetinātas atsevišķi pie vērtnes un pie kārbas
• eņģes pulverkrāsotas RAL 9016
• atsperu eņģes atbilstoši DIN 18272

Sertifikāts
• Nr. Z-6.12-1604
Montāžas nosacījumi:
• ķieģeļu mūrējumam vismaz 115 mm
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• betona sienai vismaz 100mm
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