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BESKRIVNING
Time Shield rökgardin är diskrett och lätt. Duken kan rullas up i en box som kan gömmas i ett innertak,
allt som syns är en smal golvlist som kan målas valfri RAL-färg. Rökgardiner behöver inga sidoskenor,
gardinerna kan äverlappas till obegränsad bredd. Den kan monteras fast i tak för att skapa fickor för rök,
eller kopplas till en rökdetektor och rulla ned vid behov.
Motorn är batteridriven, batteriet laddas via elnätet. Vid totalt elhaveri rullar gardinen sakta ner med hjälp
av tyngdkraft.
Time
•
•
•
•
•
•
•
•

Shield rökgardin har följande fördelar:
certifierad till EN1634-1:2000, BS 7346 del 3, 1990 (sektion 4.1)
Två timmars rökskydd
Varje Time Shield rökgardin kan göras i bredd på upp till 8 m och sedan överlappas till
obegränsad bredd.
Upp till 10 m längd på gardinen
Precision i tillverkningen till inom 5 mm från mått på ritning
Enkel installation
Motorn testad till 500 cykler i brandsituation, samt 50 cykler på batteri enbart
Vid skadade elkablar/batterihaveri rullar gardinen långsamt ner med tyngdkraft

SPECIFIKATION
duk:
sömmar:
golvskena:
vals:
valshus:
sidoplattor:
Ytbehandling:
drift:
kontrollpanel:
motor:

brandklassad, 0.54 mm tjock
Kevlar- eller rostrfri tråd
två metalldelar som fästs samman. Målad i valfri RAL-färg
mjukstål. storlek beroende på gardinstorlek. 22 mm höghastighetskullager.
Rörformad motor.
galvaniserad stålplåt. Slitsad för expansion.
mjukstål. 200x200 mm eller 200x400 mm
all metall kan målas i valfri RAL-färg mot extra kostnad.
Elmotor som drivs med 220 volt växelström eller 24 volt likström. Gardinen
kommer med nyckelbrytare, observera att den inte är avsedd för dagligt bruk.
P100 gravity failsafe
Becker rörformad likströmsmotor, med tyngdkraftsutlösnnig
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INFÄSTNING

Konsultera alltid installationsmanualen.

SNITTSKISS
mm between head plates

200

200

mm fabric size

Supply Only
REVISED
PRODUCT REF:

BS 7346: 1990 Part 3 section 4.1
TIME SHEILD SMOKE CURTAIN

PROJECT:

DATE:
K&D REF:

200

STRUCTURE
QUANITY
POWDER COATING

30

FC PANEL

30

200

mm UNDER END PLATE HEIGHT

mm OVERALL HEIGHT0

PLAN VIEW

BOTTOM RAIL

INTERNAL
BELOW

ONLY

CURTAIN SIZE
BOTTOM RAIL SIZE

BOX PROFILE

K & D SYSTEMS LTD
UNIT 5 , BONNERS
FIELD IND EST
SUNDERLAND SR6 OAA

NORMUPPFYLLANDE
För testdokumentation, tag kontakt med EOV Sverige AB.

SERVICEAVTAL
För avtal om service och tillsyn, tag kontakt med EOV Sverige AB
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