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Drage brannskyveporter er sertifisert i NCS (Norwegian Certification System AS) og merkes med NS-skilt. Idag
kan portene leveres i følgende klasser og utførelser:
Typebetegnelse

Beskrivelse

BSP 10

1-fløyet

A60

600 x 400 cm

2-fløyet til en side

A60

600 x 400 cm

2-fløyet til to sider

A60

600 x 400 cm

1-fløyet

A120

600 x 400 cm

BSP 11

Brannklasse

Maks. modulmål

Utførelse Drage sertifiserte brannskyveporter.
Oppbygging.

Lukkemekanisme.

Portene er i standard utførelse bygget av 0,7 mm stålplater som er limt
sammen med isolasjonen til en kompakt stamme. De er 54 mm tykke,
og har forsterkningsprofiler langs alle fire sider. Portene leveres
alltid med labyrinttetning på tre sider. Portene kan leveres med
stålplater i tykkelse fra 0,7 mm til 1,25 mm.

Brannskyveporter må være selvlukkende for å tilfredsstille
klassifikasjonskravene. Portene kan leveres for montasje på skrå
eller rett skinne.
På skrå skinne lukker porten ved sin egen tyngde, og egner seg best
når porten normalt skal stå i åpen stilling. For store porter (over ca
10 m2) anbefaler vi lukkebrems, mens mindre porter kan leveres
uten brems eller med dempesylinder.
Når porten skal monteres på rett skinne anbefaler vi fjærlukking
med innebygget magnetbrems. Porten kan også leveres med lukking ved hjelp av lodd.

Overflatebehandling.
Portene leveres i standardutførelse med ubehandlede Zintec stålplater. Portene kan levres ferdig overflatebehandlet eller i rustfri
utførelse. Opphengsbeslaget leveres alltid i galvanisert utførelse,
hvis ikke annet er spesielt avtalt.

Beslag/utstyr.
Portene leveres som standard med skinne og festebraketter for
montasje til vegg, men kan leveres med annet beslag etter kundens
behov. Portene leveres med holdemagnet og kan utstyres med
hakelås.
.

Terskel.
Drage brannskyveporter er godkjent uten terskel. Portene styres av
to styringer som monteres på hver side av portåpningen.

Rømningsdør.
Drage brannskyveporter kan ikke leveres med rømingsdør i
sertifisert utførelse.

Prinsippskisse Drage brannskyveport med fjærlukking.
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