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Portas Rápidas

Cortina Corta Fogo
Barreiras Cortina Corta-Fogo certificadas para
resistência contra incêndios. Proteção contra
incêndio invisível! 

Opções Visoflex
As Cortina Corta Fogo estão disponíveis com vários recursos e opções:

A barreira corta-fogo têxtil Premium para elevadas exigências e grandes dimensões

Classificação aprovada: E 90, vida útil de 10.000 ciclos
Área aprovada: 1000 mm x 2000 mm – 6000 mm x 5000 mm
Larguras de até 30 metros em uma única peça e grandes comprimentos de desenrolamento (ver
tabela)
Grande flexibilidade em projeto e execução
Sistema de acionamento “Gravigen” de série, ou seja, fechamento sem fonte de energia externa;
não são necessários cabos resistentes ao fogo
Elevada vida útil dos sistemas bem como motores, por exemplo, com 10.000 ciclos
É necessário apenas um único sistema de acionamento, o que simplifica a instalação
Diversos graus de proteção E, EW, EI (água) graças aos diversos tipos de tecidos
Para grandes larguras, opcionalmente com friso de arremate elástico (Caixa padrão)
Opção de régua de contato de segurança no friso de arremate elástico
Fechamento silencioso e alta estanqueidade obtido através das barras de guia laterais
Contínuas que fixam o tecido, mesmo sob altas pressões
Frisos de arremate resistentes ao empenamento sob influência térmica
Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2
Opção de régua de contato de segurança no friso de arremate elástico
Fechamento silencioso e alta estanqueidade obtido através das barras de guia laterais
Contínuas que fixam o tecido, mesmo sob altas pressões
Frisos de arremate resistentes ao empenamento sob influência térmica
Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2

A elevada padronização faz desta barreira um sistema corta-fogo econômico, para larguras
até 6m e comprimento de desenrolamento até 8m; ou largura até 7m e comprimento de
desenrolamento até 5m
Sistema de acionamento “Gravigen” de série, ou seja, fechamento sem fonte de energia
externa; não são necessários cabos resistentes ao fogo
Elevada vida útil dos sistemas bem como motores, por exemplo, com 10.000 ciclos
Diversos graus de proteção E, EW, EI (água) graças aos diversos tipos de tecidos
Guia de botão
Sistemas corta-fogo grandes, mín. Classe C 1, conf. norma DIN EN 13501-2
Opcionalmente com régua de contato de segurança
Opcionalmente com friso de arremate elástico

A barreira corta-fogo têxtil Econômica com elevado grau de padronização
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Medidas* 
Largura máxima: 4,00m 
Altura máxima: 4,00m 
*outras sob consulta

Velocidade de abertura
e fechamento regulável
de 0,3 a 2,5 m/s.

Tecido:
Opaco: 1,0mm / 1,6mm / 3,0mm
Transparente: 2,0mm

Abertura de Emergência: 
Acoplamento direto no motor 
NO BREAK (opcional)

 

Catálogo Especificações Cores

Catálogo para visualização e download
Catálogo - Cortina Corta Fogo
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Diego Bueno de Avila
Nota
Não precisa dessa parte aqui�

luizrobertobassofilho
Nota
CORTINA CORTA FOGO FIBERSHIELD P120 
Características:

	•	
	•	Sistema inteiro testado através de vários ensaios com relatórios de ensaios.
	•	Sistema inteiro resistente e estanque contra fumaça e chamas durante 120 minutos
	•	Tecido: Protex 1100 A2
	•	Tipo de Instalação: na parede
	•	Dimensões da caixa metálica (largura x altura): 235 mm x 290 mm
	•	Guias laterais (largura x profundidade): 160 mm x 100 mm,
	•	Borda inferior (largura  x altura): 44 mm x  50 mm
	•	Material dos dispositivos metálicos: chapas de aço galvanizado
	•	Direção de fechamento: vertical
	•	Fechamento da cortina por gravidade (sem energia elétrica)
	•	Velocidade de fechamento: 0,15m/s (aproximado)
	•	Cortina levanta com motor elétrico, 220/230VAC
	•	Acionador manual adicional incluído
	•	Velocidade máxima de vento: 4 km/h
	•	Temperatura ambiental: 5C ~ 30C
	•	Umidade ambiental máxima: 80%


 

	•	
	•	Controle AM-U-EV incluído No-Break-Função
	•	Alimentação: 220/230VAC
	•	Voltagem de 24VDC ser· fornecida pelo painel
	•	Conexões do controle central de alarme possível
	•	Conexões de um detector de fumaça possível
	•	No-break-função no caso de falta de energia (aproximado 4 minutos)



