
PALO-OVI
VR60



TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA
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TUNNIN AJAN LÄMPÖÄ JA TULTA KESTÄVÄ ERISTETTY RULLAUTUVA PALO-OVI

Rullautuvien palo-ovien tunnustettu edelläkävijä esittelee Fireroll 
VR60 -palo-oven. Tämä mullistava tuote on suunniteltu anta-
maan 60/60 minuutin tulenkestävyyden yksittäisten palo-osasto-
jen välillä.

Tähän hetkeen asti palo-ovien eristysvaatimukset ovat täyttyneet 
ainoastaan rumissa saranoiduissa tai liukuvissa paksupaneelisissa 
tuotteissa, joiden haittapuoliin on lukeutunut niiden vaatima tilan-
tarve. Rullautuvan Fireroll VR60 -palo-oven erittäin innovatiivisen 
ja selvästi ainutlaatuisen muotoilun ansiosta tuotteessa on kaikki 
välikattoon piilotettavien rullautuvien palo-ovien vahvuudet, min-
kä lisäksi se vastaa viimeisimpien rakennusmääräysten haastaviin 
vaatimuksiin sekä tiiviyden että eristyksen osalta.

SUORITUSOMINAISUUDET:
Tulenkestävä: paloluokitukset E ja EI(1)60, suojaa tulelta ja kuu-
muudelta.

HYVÄKSYNNÄT:
Testattu standardin EN1634-1 mukaisesti ja saanut Ei(1)60-
luokituksen(1)60-luokituksen standardien EN13501-2, EN13241 
ja EN16034 mukaisesti.

Tuotteella on asianmukainen CE-merkintä.

SOVELTUVIIN KOHTEISIIN SISÄLTYVÄT:
Voidaan käyttää suojatuilla reiteillä kouluissa, yliopistoissa, varas-
toissa, ostoskeskuksissa ja tehtaissa.

YLEISET OMINAISUUDET:

Käyttö
Ovi toimii normaalioloissa toiseen päätyyn asennetulla sähköisesti
nimellisjännitteeltään 400-volttisella kolmivaihesyöttöisellä vaih-
teellinen moottorilla. Palotilanteessa 24-volttinen tasavirtamoot-
tori varmistaa, että ovi sulkeutuu, vaikka verkkovirta katkeaisi. 
Mukana tuleva ohjauspaneeli pystyy vastaanottamaan tulevan 
palosignaalin. Tässä paneelissa on myös varamoottorin käyttöön 
tarvittavat patterit.

Normaalikäyttöön tarvittavat avaus-, sulku- ja pysäytyspainikkeet 
löytyvät ohjauspaneelin etuosasta.

Verho
Verho on rakennettu kooltaan 63x36 mm listoista, jotka muodos-
tavat synteettisestä materiaalista koostuvan ulkokuoren, joka on 
liitetty erityiseen sisäkuoreen, joka koostuu korkealaatuisista eris-
tysmateriaaleista. Listat on kiinnitetty toisiinsa ruostumattomasta 
teräksestä valmistetuilla kaapeleilla ja kiinnitetty rullaimeen ylä-
osasta.

Kakkulaistentie 5, 32800 Kokemäki
Tel. +358 10 326 3840

info@kokema.fi | www.kokema.fi

Alakisko
Alakisko koostuu tavallisesta listasta, johon on puristettu pohjatii-
viste PVC:stä.

Sivukiskot
Sivukiskot valmistetaan galvanoidusta teräksestä ja muotoillaan
kanavaproiliksi, joka on valmis pultattavaksi rakenteeseen kiinni-
tyskulmien avulla koko matkalta.

Rullain
Rullain on tehty saumattomasta putkesta, jolla on tarpeeksi suuri 
halkaisija ja paksut seinämät painautumisten estämiseksi. Molem-
piin päihin on kiinnitetty terästangot ja -levyt, ja kokoonpano on 
tuettu kiinnikkeillä molemmissa päissä.

Päätylevyt
Valmistettu galvanoidusta teräksestä. Paksuus on sovitettu palo-
oven koon mukaan ja kiinnitetään rakenteeseen mukana tulevilla 
teräslevyillä.

Pääty
Yhdistelmä galvanoidusta teräksestä valmistettua U-proilia ja 
MDF-levyä, jossa on erityinen palosuojapeite. Pääty on kiinnitetty 
karmiin, johon oven yläosa kiinnittyy. Estää tehokkaasti liekkien ja 
kuumien kaasujen kulun.

Viimeistely
Verhon viimeistely on harmaa ja sen ympärillä oleva tulenestopin-
noite musta.

PAINO
Riippuu oviaukon koosta, mutta noin 50 kgs/m².

ENIMMÄISKOOT
6000 mm leveä x 5000 mm korkea (enimmäiskoko yhteensä 22 
m²)

LISÄVARUSTEET
• RAL-värien vakiovalikoimasta valittava polyesterijauhemaalaus-
viimeistely saatavilla ainoastaan sivukiskoille.
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