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ELVI CSOMÓPONT

150-203 mm
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SZABADON FÜGGŐ KIVITEL - FÜGGŐLEGES CSOMÓPONT

150-203 mm
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VEZETŐSÍNES KIVITEL - FÜGGŐLEGES CSOMÓPONT

KRÜLLUNG SOLONIA TX-4000-RV
automatikus füstfüggöny, füstszakaszok elkülönítésére, megosztására, füstelszívási igény csökkentésére

- függőleges síkban
- kétrészes horganyzott acél burkolattal
- vezetősínek nélkül, szabadon függő kivitelben
- tűzjelző központ jelére automatikusan lemenő standard, vagy ún. failsafe (tűz vagy áramkimaradás esetén is
működőképes) motorral

- hajlított horganyzott acél ejtőrúddal
- ÉMI és CE minősítéssel

FÜGGŐLEGES METSZET

jelkulcs:

1) horganyzott acél burkolat

2) d=85/90 mm horganyzott acél
anyagtengely

3) poliuretán bevonatos, alupigmentált
üvegszál anyag, füstzáró, DIN 4102
szerint A2 (nem gyulladó) minősítéssel

4) horganyzott hajlított acél ejtőrúd

5) részünkre biztosított kábelkiállás 4*1
mm2, sodort erű rézkábel, az egyes
erek számozással vagy különböző
színekkel megjelölve (230V)

6) tüzihorganyzott acél vezetősín

a = burkolat magassága:
b = max. 3600 mm-ig     220 mm
b = max. 6000 mm-ig     250 mm

Minden épületnél egyedileg javasolt a
csomópontok egyeztetése.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

KRÜLLUNG SOLONIA TX-4000-RV
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KRÜLLUNG HORISO TX-4000 RAUCHV
Füstfüggöny

2021. 10.

KRÜLLUNG HORISO TX-4000 
RAUCHV



2014. 06.

KRÜLLUNG Árnyékolástechnika Kft
1033 Budapest, Reményi Ede u. 2.
T/F: (1) 367-2750 / (1) 436-9070

ELVI CSOMÓPONT

faltól való távolság (DIN EN 12101-1 szerint)
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SZABADON FÜGGŐ KIVITEL - VÍZSZINTES CSOMÓPONT

VEZETŐSÍNEK RUDAS MEGVEZETÉSSEL - VÍZSZINTES CSOMÓPONT

VEZETŐSÍNEK GÖRGŐS MEGVEZETÉSSEL - VÍZSZINTES  CSOMÓPONT

KRÜLLUNG SOLONIA TX-4000-RV
automatikus füstfüggöny, füstszakaszok elkülönítésére, megosztására, füstelszívási igény csökkentésére

- függőleges síkban
- kétrészes horganyzott acél burkolattal
- vezetősínek nélkül, szabadon függő kivitelben
- tűzjelző központ jelére automatikusan lemenő standard, vagy ún. failsafe (tűz vagy áramkimaradás esetén is
működőképes) motorral

- hajlított horganyzott acél ejtőrúddal
- ÉMI és CE minősítéssel

VÍZSZINTES METSZET

jelkulcs:

1) horganyzott acél burkolat

2) d=85/90 mm horganyzott acél
anyagtengely

3) poliuretán bevonatos, alupigmentált
üvegszál anyag, füstzáró, DIN 4102
szerint A2 (nem gyulladó) minősítéssel

4) horganyzott hajlított acél ejtőrúd

5) Részünkre biztosított kábelkiállás 4*
1 mm2, sodort erű rézkábel, az egyes
erek számozással vagy különböző
színekkel megjelölve (230V)

6a) horganyzott acél vezetősín rudas
megvezetéssel

6b) horganyzott acél vezetősín görgős
megvezetéssel

a = burkolat magassága:
b = max. 3600 mm-ig     220 mm
b = max. 6000 mm-ig     250 mm

Minden épületnél egyedileg javasolt a
csomópontok egyeztetése.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

KRÜLLUNG SOLONIA TX-4000-RV
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