
PALORULLAVERHO
RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120

Luokitus Palonkestävyys maks. leveys maks. korkeus maks. avaus

EI(1) 45 minuuttia 16,000 mm 10,000 mm 160m2

EI(2) 60 minuuttia 16,000 mm 10,000 mm 160m2

EW 120 minuuttia 16,000 mm 10,000 mm 160m2



TYYLIKÄSTÄ TURVALLISUUTTA

PALORULLAVERHO
RGT EI(1) 45 / EI(2) 60 / EW 120

Metacon-Next on paloluokiteltujen ovien johtava valmistaja
Kattava, maailmanlaajuinen riippumattomien jälleenmyyjien ver-
kosto toimittaa ja asentaa korkealaatuiset ovemme. Yritys syntyi 
Metaalwarenfabriek Metaconin ja Next Door Systemsin yhdistyessä. 
Ovia valmistetaan kahdessa paikassa, Moordrechtissä ja Emme-
loordissa. Ovet valmistetaan mittatilaustyönä ja toimitetaan jälleen-
myyjille. Ovet on kehittänyt oma T&K-osastomme markkinoiden 
toiveiden ja tietysti viimeisimpien vaatimusten mukaisesti. Erotum-
me laajalla sertifioidulla tuotevalikoimallamme, ja olemme erittäin 
motivoituneita ja kunnianhimoisia laajentamaan sitä edelleen. Teh-
tävämme on taata rakennusten ja niiden käyttäjien paloturvallisuus. 
Saavutamme tämän toimittamalla korkealaatuisia, helposti koot-
tavia tuotteita kilpailukykyisillä hinnoilla. Hyvät, henkilökohtaiset 
neuvot käyttötarkoituksista ja alustoista ovat myös välttämättömiä. 
Erotumme tällä, ja se mahdollistaa meille – ja sinulle jälleenmyyjä-
nä – tarjota sopivan ratkaisun jokaiseen palosuojaustilanteeseen.

Metacon-Next valitsee vihreän yrityksen sosiaalisen vastuun
Pelkästään vihreän sähkön käytön valinta ei myötävaikuta täs-
sä, vaan myös katollamme olevat 2 000 aurinkopaneelia. Tämä 
mahdollistaa CO2-päästöjen vähentämisen minimiin. Uuden pa-
lonkestävään komposiittimateriaaliin perustuvien ovituotesarjamme 
esittelystä alkaen noudatetaan kehdosta kehtoon -periaatetta. Näin 
myötävaikutamme ja sitoudumme yrityksen yhteiskuntavastuuseen.

Kaikki tuotteemme on testattu, luokiteltu ja merkitty viimeisimpien 
Euroopan unionin säädösten mukaisesti.

SERTIFIOINTI
    • testattu, molemmilta puolilta, standardien EN 1634-1 ja EN 1634-3 mukaisesti
    • luokiteltu standardin EN 13501-2 mukaisesti
    • validoitu syklitestillä C0:n mukaisesti
    • CE-merkitty standardien EN 13241 ja EN 16034 mukaisesti

KÄYTTÖ
    • sopii vain sisä-/sisätilakäyttöön (tuuliluokka 0) ilman suurta ali- tai ylipainetta
    • käyttö vain onnettomuustilanteessa (”odottava” ovi)
    • asennus mahdollista seinään/seinälle/aukkoon
    • sallitut asennuspinnat: kevytbetoni, kalkkihiekkatiili, betoni, muuraus

VAKIO
    • painovoimaninen vikasietoinen putkimoottori 230 V
        sis. ohjausrasian (±26 m²   saakka)
    • painovoimaninen vikasietoinen ketjuvetokäyttö 400 V
       sis. ohjausrasian integroidulla akulla (jos aukko > ±26 m²)
    • optinen/akustinen signalointi
    • galvanoidut terässivuohjaimet ja peitelaatikko

VAIHTOEHDOT
    • savunkesto Sa:n (±9 m²:iin) ja S200:n (±6 m²:iin) mukaisesti
    • paristovarmistus (UPS) säilyttämään auki-asento sähkökatkon sattuessa
    • galvanoidut teräsosat jauhemaalattuna valittuun RAL-väriin
    • savunilmaisin erilliselle järjestelmälle
    • avainkytkin

INFO

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

info@kokema.fi | www.kokema.fi

Metacon-Next suhtautuu paloluokiteltujen tuotteiden määräyksiin 
hyvin vakavasti.

1.11.2019 voimaan tulleiden määräysten mukaisesti CE-merkintä 
on pakollinen Euroopan yhteisön alueella teollisuusovissa, joilla on 
palosuoja- ja savunkesto-ominaisuuksia.

CE-sertifiointi on CPR-asiakirja (Construction Products Regulation), 
jonka julkaisee ilmoitettu laitos. Nämä ovat akkreditoituja elimiä, 
kuten Efectis, Fires ja Applus. Ilmoitettu laitos valvoo muun muassa 
palotestien, syklitestien ja tuulikuormitusta koskevien testien vaati-
mustenmukaisuutta, ja se on valtuutettu ilmaisemaan tämän suori-
tustason CE-todistuksessa luokitusraporttien avulla. CE-sertifikaatis-
sa ilmoitetaan muun muassa tuotteen rakenne, palonkestävyys, 
savunkesto-ominaisuudet, käyttöalue ja sallitut asennuspinnat.

Tuotteillamme on CE-sertifikaatti ja ne myös valmistetaan ja toim-
itetaan tämän sertifikaatin mukaisesti. Laadimme Suoritustasoil-
moituksen (DoP) jokaiselle asiaan liittyvälle tuotteelle. Suoritustaso 
on ilmoitettu standardin EN 13241 mukaisesti, mukaan lukien pa-
kollinen turva-avaaminen, mahdollinen lisätuuliluokka sekä monet 
muut tuotteen olennaiset ominaisuudet. Lisäksi ilmoitetaan standar-
din EN 16034 mukaisesti suoritustaso-ominaisuudet, kuten palonk-
estävyys, vapautusmahdollisuus ja itsesulkeutuminen. Olemme 
julkaisseet tämän DoP:n asiakkaille. Se kuvaa toimitetun tuotteen 
suoritustason.

Metacon-Nextin jälleenmyyjänä takaamme sinulle aina oikean 
DoP:n!


