
PRIEŠGAISRINIAI VARTAI „MARC-P”

Priešgaisriniai vartai MARC-P skirti pramoninių pastatų, sandėlių ar visuomeninių patalpų apsaugai nuo ugnies ir dūmų. Priešgaisriniai vartai  
veikia atsvaros principu. Sumontuoti vartai yra nuolatiniame budėjimo režime, o elektromagnetinis užraktas laiko varčią atidarytoje 
padėtyje. Gaisro atveju, suveikus priešgaisrinei signalizacijai, vartai, net ir nutrūkus elektros srovės tiekimui, automatiškai užsidaro, taip 
atskirdami patalpas nuo gaisro. Dangos spalvą galima pasirinkti iš visos RAL paletės, taip pat medžio imitacijos dangas.

EI 30/60/120

▎ Lauko ir vidaus patalpoms 
▎ Atsparumas ugniai - iki 120 min;
▎ Varčios užpildas - grūdinta mineralinė vata, sustiprinta plienu;
▎ Plieninės skardos storis - 0,55 mm;
▎ Valdymas - rankinis arba automatinis;
▎ Galima užsakyti su avarinio išėjimo durimis; 
▎ Garantija - 12 mėnesių.
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Tel.: +370 37 308 900          El. paštas.: info@idomus.lt          www.idomus.lt

TECHNINIAI DUOMENYS

Naudojimo paskirtis Lauko, vidaus patalpoms apsaugai nuo ugnies

Maks. matmenys 16000 x 6000 mm

Vartų rėmas Pagamintas iš cinkuoto plieno

Vartų varčia Pagaminta iš modifi kuotos ir grūdintos mineralinės vatos, sustiprintos plienu

Skardos storis 0.55 mm

Vartų segmento storis 60 mm (EI30/EI60), 100 mm (EI120)

Vartų svoris 25 kg/m2

Standartinės praėjimo durys* 900 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm

Standartai EI230/260/2120

Atsparumas ugniai iki 120 min

Standartinės spalvos, RAL: 7035, 9002, 9010

Garantija 12 mėnesių (pasirašius serviso aptarnavimo sutartį garantija suteikiama 5 metams)

Gamintojas Malkowski-Martech S.A. (Lenkija)

PRIEŠGAISRINIAI VARTAI “MARC-P”

VARTŲ KONSTRUKCIJA

* Pagal užklausimą gali būti 1100 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm.

Pastabos

Minimalūs vartų su durimis matmenys - 2200 x 2250 mm

Vartams > 16 m2 į kainą įskaičiuotas uždarymo greičio reguliatorius

Nemokamas surinkimas gembėje: > 4000 mm aukščio/ > 5000 mm pločio ir 3000 mm aukščio/ 
> 7000 mm aukščio

Vartams nuo 8 m2 rekomenduojamas uždarymo greičio reguliatorius ir vartų plokštumos surinkimas 
gembėje

Uždarymo kišenė Rankena
Elektromagnetinis 
užraktasLaikikliai

Ratukas

VežimėlisBėgelis




