INFORMACJA TECHNICZNA

BRAMY PRZECIWPOZAROWE SERII AK 60 i AK 120

Our vision is our mission.
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CHARAKTERYSTYKA
FIRMY
We are here for your safety.

EF Polska to profesjonalna firma zapewniająca zabezpieczenia w zakresie
kompleksowej ochrony przeciwpożarowej. Oferujemy rolowane bramy przeciwpożarowe typ AK w klasie EI 30, EI 60, EI 90 lub EI 120. EF Polska od wielu
lat dostarcza światowej klasy rozwiązania dla przemysłu, gwarantując wysoką
jakość, profesjonalne doradztwo, pomoc specjalistów.
Ponadto w stałej sprzedaży firmy są również rolowane NSCA oraz stałe kurtyny dymowe NSC, kurtyny pożarowe AKE oraz indywidualne rozwiązania bram
przeznaczonych dla przemysłu. Od chwili powstania w 2002 roku do dziś
towarzyszy nam ta sama maksyma - Utrzymać najwyższą jakość!
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PRZYKŁADOWE
REALIZACJE
POLSKA

Międzynarodowe Targi Poznańskie
Największa na świecie elastyczna
rolowana brama przeciwpożarowa
AK 120 w klasie EI 120 o wymiarze
28,0 x 7,05m.
POZNAŃ, Polska
Inne projekty: CENTRUM NAUKOWE KOPERNIK, ZŁOTE TARASY,
WOLF BRACKA, WOLF MARSZAŁKOWSKA, ABB, SIEMENS

FRANCJA

Luksusowe Centrum Handlowe "PRINTEMPS"
Indywidualny projekt 20 sztuk elastycznych bramrolowanych AK 120 w klasie EI 120 oddzielających
poziomy handlowe w galerii od atrium.
STRASBOURG, Francja
Inne projekty: RATP, LECLERC, VELIZY, START,
ASTON MARTIN (Paryż)

CHORWACJA

Koncar Power Transformers
Laboratorium badan transformatorów średniego
napięcia - elastyczna brama rolowana serii AK z
funkcją ekranowania elektromagnetycznego.
ZAGRZEB, Chorwacja
Inne projekty: AVENUE MALL, ROCKWOOL,
DELTA, KONZUM
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WPROWADZENIE
DO PRODUKTU

Bramy rolowane przeciwpożarowe oferowane przez EF Polska znakomicie nadają się
do montażu w różnych warunkach budowlanych, w obiektach o różnym przeznaczeniu i funkcji (magazyny, centra handlowe, muzea itp.). Dzięki swej zwartej budowie
wymagają stosunkowo niewiele miejsca do montażu, stanowiąc jednak znakomitą
ochronę przeciwpożarową.

Jak wszystkie bramy przeciwpożarowe firmy EF Polska również tego typu bramy zostały poddane surowym badaniom na odporność ogniową z uwzględnieniem 10.000krotnej funkcji otwierania i zamykania bramy.
W roku 2011 elastyczna przeciwpożarowa brama rolowana serii AK została nagrodzona
złotym medalem Międzynarodowych Targów Poznańskich (Polska) za szczególną
innowacyjność produktu.
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LEKKA BRAMA PRZECIWPOZAROWA
AK 60 (EI1 60)
Wewnętrzna elastyczna rolowana brama przeciwpożarowa klasy EI1 60
Pierwsza i jedyna na rynku brama klasy EI, wykonana w technologii ultralekkiej – całkowity
ciężar blatu wynosi poniżej 2,3 kg/m2 (w dotychczas stosowanych rozwiązaniach rolowanych bram ppoż. było to powyżej 40 kg/m2), dwa blaty elastyczne rolowane na dwóch przeciwbieżnych wałach, wykonane w technologii membranowej; warstwa wierzchnia ze specjalnej tkaniny z włókien kompozytowo-szklanych ze wzmocnieniem, siatka z drutu ze stali
szlachetnej, powlekanej warstwa silikonu w kolorze jasnoszarym, pancerze z opatentowanym warstwowym systemem izolacji termicznej. Blat w kolorze szarym, zbliżonym do RAL
7038.
Systemowe zabezpieczenia przeciw przypadkowemu wyrwaniu pancerzy z prowadnic.
Widoczne elementy stalowe ocynkowane, pozostałe zagruntowane farbą antykorozyjną.
Wały zabudowane kasetą ogniochronną, kaseta na stelażu stalowym obudowana płytą
ogniotrwałą (całkowita wysokość nadproża do wykorzystania wynosi przy tym wymiarze
bramy minimum 480 mm, żaden element bramy nie zaniża światła przejazdu po otwarciu).
Napęd elektryczny o mocy i momencie obrotowym odpowiednim do wymiarów i ciężaru
bramy z kompletnie okablowaną jednostką sterującą, wyposażoną w sterowanie mikroprocesorowe stanowiące integralny system zabezpieczenia pożarowego, posiadające wolne
bezpotencjałowe styki „brama całkowicie otwarta”, „brama zamknięta”, „alarm” umożliwiające monitoring stanu bramy; sterowanie umożliwia wpięcie bramy w dowolny nadrzędny
system SAP pozwalając na współpracę z innymi elementami zabezpieczenia ogniowego. W
standardzie 1 włącznik alarmowy za szybką (przycisk zwalniający ROP) oraz zespół akumulatorowy utrzymujący bramę w stanie czuwania w pozycji otwartej w razie zaniku napięcia
sieciowego. Zespół akumulatorowy utrzymujący bramę w stanie czuwania w pozycji otwartej w razie zaniku napięcia sieciowego,
Dodatkowo brama dostarczana jest wraz z czujkami dymowymi w ilości zależnej od szerokości bramy, przyciskiem zwalniającym za szybka, syreną alarmową oraz lampą ostrzegawczą. Centrala umożliwia podpięcie do nadrzędnego systemu ochrony ppoż. budynku (SAP).
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LEKKA BRAMA PRZECIWPOZAROWA
AK 120 (EI 120)
Wewnętrzna rolowana brama przeciwpożarowa, o odporności ogniowej EI 120.
Dwa blaty elastyczne zwijane na dwóch przeciwbieżnych wałach, blaty wykonane w technologii membranowej, warstwa wierzchnia ze specjalnej tkaniny z włókien kompozytowo
-szklanych ze wzmocnieniem siatką z drutu ze stali szlachetnej, powlekanej warstwa silikonu w kolorze jasnoszarym (pancerze z opatentowanym wielowarstwowym systemem izolacji termicznej – nośna warstwa wierzchnia w połączeniu z wewnętrznymi warstwami – warstwa izolująca, wykonana z maty ceramicznej oraz metalizowana warstwa ekranująca –
zapewniają nieporównywalne z żadną konkurencyjną konstrukcją parametry izolacyjne przy
zachowaniu bardzo niskiej wagi blatu bramy – poniżej 3 kg/m2 gotowego blatu).
Napęd elektryczny o mocy i momencie obrotowym
odpowiednim do wymiarów i ciężaru bramy z kompletnie okablowaną jednostką sterującą, wyposażoną
w sterowanie mikroprocesorowe stanowiące integralny system zabezpieczenia pożarowego, posiadające wolne bezpotencjałowe styki „brama całkowicie
otwarta”, „brama zamknięta”, „alarm” umożliwiające
monitoring stanu bramy; sterowanie umożliwia
wpięcie bramy w dowolny nadrzędny system SAP
pozwalając na współprace z innymi elementami
zabezpieczenia ogniowego.

AK 120 PRZED
BADANIEM OGNIOWYM

Prędkość otwierania: 8 - 12 cm/s,
Prędkość zamykania alarmowego: 12-20 cm/s,
Włącznik alarmowy za szybką (przycisk zwalniający
ROP), Zespół akumulatorowy utrzymujący bramę w
stanie czuwania w pozycji w razie zaniku napięcia
sieciowego. Syrena alarmowa (ok. 100 dB), aktywna
w chwili zamykania bramy w trybie alarmowym,
zestaw samodiagnozujacych sie optycznych czujek
dymowych podwójnego działania (w razie wzrostu
temperatury otoczenia powyżej 70°C czujka działa
jako czujka temperaturowa i wywołuje alarm nawet
mimo braku widocznego dymu) w ilości i o
rozmieszczeniu odpowiednim do szerokości przejazdu bramy oraz wysokości nadproża.
Na krawędziach blatu umieszczone są łożyskowane
rolki prowadzące, stanowiące zabezpieczenie przeciw wyrwaniu ich z prowadnic. Widoczne elementy
stalowe ocynkowane, pozostałe zagruntowane farba
antykorozyjną. Wały zabudowane kasetą ogniochronną, kaseta niska (całkowita wysokość nadproża
do wykorzystania wynosi minimum 480 mm, w
zależności od wymiaru bramy; żaden element bramy
nie zaniża światła przejazdu po otwarciu).
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AK 120 PODCZAS
BADANIA OGNIOWEGO

ISTOTNE CECHY
BRAM AK 60 I AK 120

PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA
8 - 12 cm/s

PRĘDKOŚĆ ZAMYKANIA
ALARMOWEGO
8 - 20 cm/s

AKUMULATORY
PODTRZYMUJĄCE
FUNKCJE POŻAROWE
W RAZIE ZANIKU
ZASILANIA GŁÓWNEGO

PODŁĄCZENIE
DO NADRZĘDNEGO
SYSTEMU OSTRZEGANIA
POŻAROWEGO (SAP)

WAGA 2,3 KG / m2

LISTWA BEZPIECZEŃSTWA
W DOLNYM PROFILU BRAMY

SYRENA
ALARMOWA
100 dB

SAMODIAGNOZUJĄCE
CZUJKI DYMOWE
> 70°C

LEKKA
KONSTRUKCJA

ZASILANIE
230V / 400 V
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LABORATORIJ ZA TOPLINSKA MJERENJA D.O.O.

EFECTIS FRANCE

EXPERT SERVICES OY

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

CERTYFIKATY

france
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LISTWA BEZPIECZEŃSTWA
W DOLNYM PROFILU BRAMY

PODSTAWOWE WARUNKI ZABUDOWY BRAM AK60 - BRAMY WYPOSAZONE W JEDEN NAPED

WARUNKI ZABUDOWY

LISTWA BEZPIECZEŃSTWA
W DOLNYM PROFILU BRAMY

PODSTAWOWE WARUNKI ZABUDOWY BRAM AK60 - BRAMY WYPOSAZONE W DWA NAPEDY
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PODSTAWOWE WARUNKI ZABUDOWY BRAM AK120 - BRAMY WYPOSAZONE W JEDEN NAPED
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PODSTAWOWE WARUNKI ZABUDOWY BRAM AK120 - BRAMY WYPOSAZONE W DWA NAPEDY
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WYMIARY PROWADNIC STANDARDOWYCH DLA ZWEZONEJ KASETY
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WYKONANIE STANDARDOWE VS. SPECJALNE DLA MONTAZU POD STROPEM
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WYKONANIE STANDARDOWE VS. SPECJALNE DLA MONTAZU POD STROPEM
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WYSOKOSCI NADPROZA BRAM AK60 / AK120

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

do 7000 mm
do 4000 mm
Wał Ø 101,6 x 3,6 mm

Wysokość kasety:
Nadproże minimalne:
Nadproże zalecane:

320 (+20) mm
400 mm
450 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

do 7000 mm
od 4000 do 6000 mm
Wał Ø 101,6 x 3,6 mm

Wysokość kasety:
Nadproże minimalne:
Nadproże zalecane:

350 (+20) mm
430 mm
500 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 7001 do 9000 mm
do 4000 mm
Wał Ø 133,0 x 4,0 mm

Wysokość kasety:
Nadproże minimalne:
Nadproże zalecane:

360 (+20) mm
450 mm
500 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 9001 do 10000 mm
do 6000 mm
Wał Ø 159,0 x 4,5 mm

Wysokość kasety:
Nadproże minimalne:
Nadproże zalecane:

420 (+20) mm
500 mm
550 - 600 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 10001 do 12000 mm Wysokość kasety:
do 6000 mm
Nadproże minimalne:
Wał Ø 193,7 x 5,4 mm Nadproże zalecane:

450 (+20) mm
550 mm
600 - 650 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 12001 do 13000 mm Wysokość kasety:
do 7500 mm
Nadproże minimalne:
Wał Ø 219,1 x 5,9 mm Nadproże zalecane:

450 – 500 (+20) mm
600 - 650 mm
650 - 700 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 13001 do 14000 mm Wysokość kasety:
do 7500 mm
Nadproże minimalne:
Wał Ø 244,5 x 6,3 mm Nadproże zalecane:

450 - 500 (+20) mm
600 - 650 mm
650 - 700 mm

Szerokość w świetle:
Wysokość w świetle:

od 14001 do 15000 mm Wysokość kasety:
do 7500 mm
Nadproże minimalne:
Wał Ø 273,0 x 6,3 mm Nadproże zalecane:

500 - 550 (+20) mm
650 - 700 mm
750 - 800 mm

Minimalna ilość miejsca na stronę dla bram wyposażonych w silniki rurowe:
• Przy montażu tunelowym (AK60 / AK120): 150 mm / stronę
• Przy montażu czołowym – prowadnice (AK60): 130 + 30 mm / stronę
• Przy montażu czołowym – prowadnice (AK120): 170 + 30 mm / stronę
• Przy montażu czołowym – górna zabudowa (AK60): min. 180 mm / stronę
• Przy montażu czołowym – górna zabudowa (AK120): min. 220 mm / stronę
Wysokość kasety podana dla przypadków: montażu pod stropem (równoznaczna z wysokością konsoli) i montażu czołowym (+20 mm – wysokość płyty górnej zabudowy wałów).
W przypadku bram o większych wymiarach nadproże należy powiększyć o 5 cm na każdy
dodatkowy pełny obrót wału (zwiększenie wysokości światła o 3,14 x średnica wału).
Bramy wyposażone w wały o średnicy większej niż Ø 101,6 x 3,6 mm z reguły wyposażane są
w silniki trójfazowe zewnętrzne, napędzające je poprzez przekładnię łańcuchową – powoduje
to konieczność zwiększenia szerokości w nadprożu o około 5 cm na stronę (koła łańcuchowe).
Czasami istnieje możliwość napędu bram wyposażonych w wały z rury Ø 133,0 x 4,0 mm w
silniki rurowe, każdorazowo jednak możliwość ich zastosowania w takim przypadku należy
skonsultować z naszym działem technicznym.
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WYKONANIE
SPECJALNE

BRAMY WIELKOGABARYTOWE
Przeznaczone dla obiektów wielko-powierzchniowych w celu oddzieleniastref pożarowych bez zastosowania
dodatkowych ścian czy filarów. Idealne
rozwiązanie dla obiektów o wymaganej
dużej przestrzeni pomiędzy strefami np.
centra handlowe, logistyczne, magazyny,hale targowe itp.
Przykładowa realizacja: MTP Poznań podział pawilonu na dwie strefy brama AK 120 o wym. (SxW) 28 000 x 7
000 mm

ATEX - BRAMY W WYKONANIU EX
Konstrukcja bram oraz odpowiednio dobrany osprzęt najwyższej jakości umożliwiają zastosowanie bram w strefach zagrożonych wybuchem czyli wszędzie tam gdzie procesy technologiczne powodują uwalnianie łatwopalnych gazów, pyłu,
mgły itp.
Zastosowanie: rafinerie, malarnie, lakiernie itp.

ODPORNOSC NA PARCIE WIATRU
Wzmocniona konstrukcja bram rolowanych serii AK zapewnia wytrzymałość na parcie
wiatru aż do poziomu 1300Pa co odpowiada najwyższej 5 klasie oraz dynamiczny nacisk do
700Pa co sprawia, że nawet przy wietrze o prędkości 125km/h brama przejdzie do pozycji
bezpieczeństwa. Idealne rozwiązanie dla tuneli samochodowych i kolejowych, magazynów, lotnisk i innych obiektów, gdzie przeciąg powinien być brany pod uwagę.
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BRAMY O ZWIEKSZONYM PARAMETRZE
DZWIEKOSZCZELNOSCI - 39 dB / 50 dB
Ze względu na elastyczność konstrukcji bramy mogą służyć również jako ekrany tłumiące dźwięk.
Specjalna warstwa na powierzchni blatu zapewnia idealna ochronę przed hałasem na
poziomie od 39dB do 50db w wykonaniu specjalnym, a co najważniejsze służy jednocześnie jako bariera przeciwpożarowa w klasie EI 60, 90 oraz EI 120.

OBUDOWY I PROWADNICE WYKONANE
W DOWOLNYM KOLORZE PALETY RAL
Na życzenie oferujemy malowanie elementów stalowych bram tj. prowadnice, listwy
dolne, obudowy na dowolny kolor ze standardowej palety RAL.

BRAMA MALOWANA W KOLORZE
Z PALETY RAL
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KONTAKT
GDZIE DZIAŁAMY?

EF Polska Sp. z o.o.
Erazma Ciołka 17/420
01-445 Warszawa

BUSINESS CARD
PLACE

T: +48 61 444 87 00
F: +48 61 444 82 90
E: info@efpolska.pl
Produkcja / Magazyn
EF Polska Sp. z o.o.
Zielonogórska 8
62-065 Grodzisk Wielkopolski
www.efpolska.pl
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Odwiedź naszą stronę:

www.efpolska.pl
made by

