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DYMOVÉ ZÁBRANY | ISTOTA BEZPEČIA

SMOKEbarrier AT
TEXTILNÁ ROLETOVÁ DYMOVÁ ZÁBRANA

KLASIFIKÁCIA:
Až D120

POPIS PRODUKTU

› unikátna konštrukcia – neobmedzená dĺžka bariéry,
štandardná výška spúšťania je až 7 m
› zábranu je možné zalomiť do pravého uhla, ďalšie
uhly po konzultácii
› malé nároky na priestor, navrhnuté pre montáž
na otvor alebo do otvoru, upevnenie do betónu,
muriva alebo oceľových profilov s požadovanou
požiarnou odolnosťou
› štandardný rozmer navíjacieho boxu rolety (š × v):
» 152 × 150 mm – jedno hriadeľový systém
až do šírky 4,5 m pri výške spustenia do 4,5 m
» 254 × 150 mm – viac hriadeľový systém
s hriadeľmi vedľa seba
» 152 × 256 mm – viac hriadeľový systém
s hriadeľmi nad seba
› veľmi nízka hmotnosť (textílie = 0,45 kg/m2).

» zabezpečuje elektronické riadenie jednotlivých
funkcií dymovej zábrany
» umožňuje samočinné uzavretie z ústredne EPS
(bezpotenciálový kontakt), prípadne aj pomocou
miestnych autonómnych snímačov, a to aj
v prípade výpadku napájacieho napätia vďaka
systému bezpečného gravitačného uzavretia
» možnosť dvojfázového uzatvorenia
» možnosť pripojenia únikového tlačidla (núdzové
otvorenie pri požiarnom poplachu)
» možnosť napojenia na kľúčový spínač
či ovládacie tlačidlá
» možnosť doplnenia o optickú a akustickú
signalizáciu
» možnosť hlásenia koncových polôh a výpadku
napájania do externých zariadení
› rýchlosť uzatvárania rolety je približne 100 mm/s
› oceľové prvky vyrobené z pozinkovaného plechu,
na želanie zákazníka je možnosť lakovania podľa
vzorkovnice RAL

CERTIFIKÁCIA
Dymová zábrana SMOKEbarrier AT bola úspešne testovaná v skúšobni
FIRES s.r.o., klasifikovaná dľa EN 12101‑1 a je na ňu vydaný CE certifikát
č. 1396‑CPR‑0027.
Výrobca pri jednotlivých zákazkách vydáva prehlásenie o vlastnostiach
v zmysle Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011.
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› ovládanie pomocou rúrkového motora (230 V)
so systémom bezpečného gravitačného uzavretia

› ovládacia jednotka AOP (Avaps Ovládací Panel):

SMOKEbarrier AT

› základom je špeciálna, požiarne odolná textília
hr. 0,4 mm s povrchovou úpravou

SMOKEbarrier AT
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TEXTILNÁ ROLETOVÁ DYMOVÁ ZÁBRANA

TECHNICKÉ PODKLADY

WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

H VÝŠKA SPUSTENIE 150

WT - 60 ŠÍRKA TEXTÍLIE

30

152

30

JEDNOHRIADEĽOVÝ
SYSTÉM - TYPY
TYP AT-M
Do otvoru
150

JEDNOHRIADEĽOVÝ SYSTÉM - DO ŠÍRKY 4,5 m A VÝŠKY SPUSTENIE DO 4,5 m, TYP AT-M, Do otvoru

152

TYP AT-M
Na otvor
150

151

VIACHRIADEĽOVÝ
SYSTÉM - TYPY

30

WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

TYP AT-H

VIACHRIADEĽOVÝ SYSTÉM - OD ŠÍRKY 4,5 m A PRE VYSOKÉ SPUSTENIE, TYP AT-H
WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

41

300
41

ŠÍRKA TEXTÍLIE

150
H VÝŠKA SPUSTENIE 150

ŠÍRKA TEXTÍLIE

254

254

TYP AT-V
Do otvoru

256

WT - 60 ŠÍRKA TEXTÍLIE

30

152

TYP AT-V
Na otvor

41

WT - 82 ŠÍRKA TEXTÍLIE

256

151

41

WT CELKOVÁ ŠÍRKA CEZ KASTLÍK

Tento výkres ani jeho kópie nesmú byť použité bez súhlasu firmy AVAPS s.r.o.

SERVIS
Pre všetky naše produkty zabezpečujeme odborný záručný a pozáručný servis a vykonávanie pravidelných kontrol
podľa vyhlášky č. 478/2008 Z. z. / Kontakt: +421 948 445 633 / servis@avaps.sk
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