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STILIG TRYGGHET

Bolton Gate Company
EN TIMMES VÄRMEISOLERAD OCH BRANDSKYDDANDE RULLJALUSI

Bolton Gate Company, den erkända ledaren inom rullande 
branddörrsteknik, introducerar Fireroll VR60, en revolutionerande 
produkt som är utformad för att ge 60/60 minuters brandskydd
mellan enskilda avdelningar. 

Hittills har isoleringsbehovet för branddörrar endast uppfyllts av 
fula gångjärns- eller skjutdörrar med tjocka paneler som har na-
ckdelen att de kräver mycket utrymme. Tack vare Fireroll VR60:s 
mycket innovativa och klart unika konstruktion har produkten alla 
fördelar med en rullande brandjalusi som kan förvaras ovanför 
undertaket samtidigt som den uppfyller de utmanande kraven på 
både skydd och isolering i enlighet med de senaste byggreglerna.

PRESTANDAEGENSKAPER:
Motståndskraft mot brand - klassificeringarna E och EI (1)60 - ger 
skydd mot brand och värme.

ACKREDITERINGAR:
Testad enligt EN 1634–1 och klassificerad som EI (1)60 i enlighet 
med EN 13501–2, EN13241 och EN16034. Produkten är CE-
märkt i enlighet med detta.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN OMFATTAR:
Används för skyddade utgångar i skolor, universitet, lagerlokaler,
köpcentra och fabriker.

STANDARDSPECIFIKATION:

Drift
Under normala omständigheter drivs dörren elektriskt med hjälp 
av en 400-volts nominell trefasväxelmotor monterad i ena änden. 
Vid brand säkerställer en extra 24-volts likströmsmotor att dörren 
stängs även om elnätet inte fungerar. Det finns en kontrollpanel 
som har möjlighet att ta emot ett inkommande brandmeddelan-
de. Denna panel innehåller också de batterier som behövs för att 
driva hjälpmotorn.

Tryckknappar för öppning, stängning och stopp finns på kontrol-
lrutans framsida för standardanvändning.

Gardiner
Gardinen är konstruerad av 63 x 36 mm stora lameller som bes-
tår av ett yttre skal av syntetiskt material som är sammanfogat med 
en speciell inre kärna som består av högpresterande isolerings-
material. Kablar av rostfritt stål förbinder lameller med varandra 
och fästs på rullen vid huvudet.
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Bottenskena
Den nedre skenan består av standardlameller försedd med en ex-
truderad PVCbottentätning.

Styrskenor
Tillverkad av galvaniserat stål och formad till en kanalprofil som 
är förberedd för bultning till konstruktionen med hjälp av konti-
nuerliga fästvinklar.

Rullen
Rullen består av ett stålrör med tillräcklig diameter och väggt-
jocklek för att undvika att den böjs. Stålaxlar och stålskivor sätts 
in i vardera änden och hela enheten stöds av konsoler i vardera 
änden.

Ändplattor
Tillverkade av galvaniserat stål med tillräcklig tjocklek i förhållan-
de till dörrens storlek och försedda med stålplattor för fastsättning 
i konstruktionen.

Huvuddel
En kombination av en u-profil av galvaniserat stål och en MDF-
skiva med en speciell brandskyddskåpa fästs på den överliggare 
som dörrens överdel går in i, vilket ger en effektiv tätning mot 
lågor och värma gaser.

Ytbehandling
Gardinen är grå med en svart tätning runtomkring.

VIKT
Varierar beroende på öppningsstorlek men ungefär 50 kg/m2.

STÖRSTA STORLEKEN
6 000 mm bred x 5 000 mm hög (högst 22 m2)

TILLVAL
• Polyesterpulverlackerad yta i ett standardutbud av RAL-färger 

endast på styrskenorna.



DETALJAR

BRANDSKYDD - FIREROLL VR60
Bolton Gate Company En timmes värmeisolerad och brandskyddande rulljalusi

HÖJD PÅ DEN STRUKTURELLA
ÖPPNINGEN (H)

'A' 'B'

0 TILL 2 750 620 500

2 751 TILL 4 000 660 600

4 001 TILL 4 999 720 650

> 5 000 760 700

ALLA MÅTT I MM

Waterloo Street, Bolton, BL1 2SP,
Storbritannien

01204 871 001 sales@boltongate.co.uk www.boltongate.co.uk
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FÖRSTORADE DETALJER PÅ 
SIDOSTYCKEN

SKISSBREDD PÅ DEN STRUKTURELLA 
ÖPPNINGEN (b)




