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Resistência ao fogo EI260 de acordo com PN-EN 13501-2 + A1: 2010

USO PRETENDIDO E ESCOPO DE APLICAÇÃO
A porta de aço solida DS / P-PP60 e a porta com vidro DS / O-PP60 destinam-se a ser utilizadas como aberturas de fecho em divisórias de edifícios que constituem 
divisórias de incêndio em edifícios residenciais unifamiliares e multifamiliares, edifícios de utilidade pública e edifícios industriais. As portas podem ser utilizadas 
no interior do edifício, montadas em paredes de betão, betão armado, alvenaria ou gesso cartonado com uma classe de resistência ao fogo de pelo menos EI 60
Marcações das portas: portas corta-fogo DS / P-PP60 solido, portas corta-fogo  envidraçado DS / O-PP60

ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS

 STEEL EI 60 

PORTAS TÉCNICAS

A estrutura da folha é feita de madeira exótica lamelada. Enchimento de lã mineral à prova de fogo. Chapa de aço galvanizado de 0,8 mm. Coberta com tinta a pó de 
poliéster. Inchaço da junta sob a influência de alta temperatura.
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A. AUTO-FECHO 
As portas são preparadas para montar um auto-fecho de superfície 
montada em padrão. Ofertas de auto-fechos :

i.  Geze TS200V, TS4000
ii.  Eco Schulte TS20, TS50

iii.  Dorma TS71, TS73V
B. DOBRADIÇAS

Dobradiças de aço reforçadas,  uma das dobradiça com mola.
C. Trincos elétricos:

i.  prova de falhas: Eff 142, 143 na fechadura principal
ii.  prova de falhas: Eff Eff 342U, 343 cooperando com a trava de 

mola de encaixe superior adicional, método de fornecimento 
de energia de acordo com o fabricante dos trincos elétricos.

D. FECHADURAS 
Fechadura principal - fechadura de inserção de cilindro.
Trava de inserção do cilindro superior adicional
Trava de mola superior adicional conectada com o atacante elétrico de 
ação de proteção contra falhas . 

E. VIDROS
Envidraçamento de acordo com a oferta atual e de acordo  com os 
requisitos do cliente. Areá maxima de envidraçamento de 0,25 m2 em 
relação a distância mínima de 310 mm do rebordo da folha.

F. ARO em aço

FAIXAS DIMENSIONAIS SOB UMA APROVAÇÃO DE USO INDIVIDUAL
TIPO DE PORTA LARGURA DA FOLHA SS

 ALTURA DA FOLHA HS

Portas de folha única
Portas solidas e envidraçadas de 
folha dupla 558-1116 mm max 2200 mm

* Versão disponível sob a aprovação de uso individual (IUA) com confirmação da classe de resistência ao fogo EI 60.



ARO 

TABELA DE DIMENSÕES

R  
Alcance da parede

espessura 
[mm]

B1  
Altura da frente

barra angular [mm]
- padrão 45

B2  
Altura traseira
barra angular

[mm]
- padrão 35
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Possibilidade de usar outras soluções e acessórios além dos listados acima (por exemplo, fechadura eletromagnética) 
após consulta com o Departamento de Comercial.




