FIRESCREEN ®

SMOKE

Tipos

Firescreen® S1 - Cortina única, Firescreen® S2 - Cortina de faixa.

Tecido

A cortina é constituida por um tecido de fibra de vidro de camada única com um revestimento de
poliuretano cinza.

Controles

O Firescreen® é projetado para ser ativado ao receber um sinal de alarme do sistema central de detecção de
incêndio. Uma opção alternativa é que um detector autônomo de fumaça e temperatura seja conectado
diretamente a caixa de controle Firescreen®.

Especiﬁcações padrões
120 minutos de resistência a fumaça
Adequado para funcionar em conjunto
com sistemas de acantonamento e
extração de fumaça
Testado de acordo com a norma EN 12101-1
Cortina de fumaça S1 (cortina única)
Cortina de fumaça S2 (cortina de faixa)
Compacto
Fácil de instalar

Instalação
Aplicação
Finalidade
Não é adequado para
Resistência a fumaça
Relatórios de teste
Tamanho máximo
Teste de fumaça
Tecido
Espessura do tecido
Peso do tecido / m²
Caixa do maquinário
Barra inferior

Operação

:
:
:
:
:
:

Na parede e no teto.
Indústria, edifícios comerciais, estacionamentos e edifícios públicos.
Cortina enrolada que inicia a descida, quando recebe um sinal de alarme.
Uso de alta frequência.
120 minutos.
Testado e aprovado pela MPA (Alemanha).
IFC - International Fire Consultants (Reino Unido).
Os resultados estão descritos no IFC: PAR / 9621/01.
: Dimensões diferentes em uma ampla gama de aplicações.
: Testado de acordo com EN 12101-1 (2005).
: Tecido de fibra de vidro de camada única com revestimento de poliuretano cinza.
: 0,4 mm.
: 0,45 kg / m².
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Seção de aço.

• GFS (Gravity Fail Safe)
Desenrolando na perda de energia:
A cortina resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230 volts, com freio
eletromagnético. Após a recepção de um sinal do sistema de detecção de incêndio,
ou a perda total de energia, a cortina desce por gravidade.
• EFS (Electrical Fail Safe)
Um sistema de backup de bateria de 24 volts está disponível como uma opção para reduzir a probabilidade
de uma falha de energia. A cortina resistente ao fogo é retida em sua posição retraída por um
determinado período.

Firescreen® Control

• A caixa de controle Firescreen® pode ser conectada ao sistema central de alarme de incêndio e oferece
lâmpadas de supervisão:
- Energia
- Sinal de fogo ativo
- Manutenção
- Potência da bateria (somente EFS)
• Opções adicionais de controle:
- Chave swith para operar / redefinir o sistema (incluído)
- Detectores de fumaça e temperatura (opcional)
- Luzes e sirenes (opcional)
- Display LED autônomo (opcional)

Opções

Pintura eletrostática:
Aço inoxidável

: Caixa de entrada e consoles na cor RAL desejado.
: Caixa de entrada e consoles em aço inoxidável - Classe 304.

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

SMOKE

Altura de Abertura (A)

120 minutos de resistência a fumaça
Adequado para ventilação de eixos em
combinação com fumaça e/ou
instalação de extração de calor

Chave do Interruptor

Caixa de controle

Tipo I

Largura de Abertura (L)

Testado de acordo com a norma EN 12101-1
Cortina de fumaça S1 (cortina única)

Seccional Transversal A-A

Vista frontal

Cortina de fumaça S2 (cortina de faixa)
Compacto

Tipo II-A

Vista frontal Tipo II-A / Visão de planta Tipo II-B

Altura de Abertura

Altura de Abertura

Dimensão da
caixa principal
(ver tabela)

Tipo II

Dimensão da
caixa principal
(ver tabela)
Dimensão da
caixa principal
(ver tabela)

Dimensão da
caixa principal
(ver tabela)

Fácil de instalar

Tipo II-B

Vista seccional transversal B-B

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br

Largura de Abertura (L)

Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000
Altura de Abertura (A)

1000

Tecnologia:

www.hoefnagels.com

5500

>5500

1000

Type
Tipo I

Type
Tipo IIII

6000

* As dimensões mostradas nos desenhos são indicativas.

Altura da Caixa Principal (mm)

Largura da Caixa Principal (mm)

Tipo II
Type

160

180

Tipo IIA
Type
IIA

310

160

Tipo IIB
Type
IIB

180

300

SMOKE/ENG/HOEF/04-16

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R1 (EW 30)

Tecido

A cortina resistente ao fogo incorpora um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para oferecer uma limitação superior
de radiação de calor.

Controles

O Firescreen® é projetado para ativar com um sinal de alarme do sistema central de detecção de incêndio.
Uma opção alternativa é que um detector autônomo de fumaça e temperatura seja conectado diretamente
na caixa de controle Firescreen®

Características principais
Instalação
Aplicação
Propósito
Resistência ao fogo

30 minutos de resistência ao fogo
Instalação no vão luz

Reação ao fogo

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²
Testado de acordo com a norma EN 1634-1
Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
Fácil de instalar
Material leve

Tamanho máximo
Tecido
Espessura do tecido
Peso do tecido / m²
Guias laterais
Caixa do maquinário
Barra inferior

:
:
:
:

No vão luz ou na parede.
Indústria, edifícios governamentais, instituições de saúde e edifícios públicos.
Cortina enrolada que inicia a descida, quando recebe um sinal de alarme.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; e cumpre os critérios:
- Integridade E
- Limitação de radiação de calor W
: Testado de acordo com EN 13501-1:
- Contribuição para o crescimento do fogo B
- Intensidade de fumaça s1
- Gotejamento em chamas d0
: 36m²
: Um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para
oferecer resistência superior à limitação de radiação.
: 8 mm.
: 2 kg / m².
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Barra tubular de aço.

Operação

• GFS (Gravity Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
A cortina resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230 volts, com freio
eletromagnético. Após a recepção de um sinal do sistema de detecção de incêndio,
ou a perda total de energia, a cortina desce por gravidade.
- Abrir / fechar botões no Firescreen® Controle para operar manualmente o sistema.
• EFS (Electrical Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
Um sistema de backup de bateria de 24 volts está disponível como uma opção para reduzir a probabilidade
de uma falha de energia. A cortina resistente ao fogo é retida em sua posição retraída por um
determinado período.
- Interruptor de chave para operar / redefinir o sistema

Firescreen® Control

A caixa de controle Firescreen®pode ser conectada ao sistema central de alarme de incêndio e oferece
lâmpadas de supervisão:
• Energia
• Sinal de fogo ativo
• Manutenção
• Potência da bateria (somente EFS)

Opções
•
•
•
•
•
•

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência
Detectores de fumaça e temperatura
Luzes e sirenes
Visor LED autónomo
PowerPack (apenas GFS), impede o fechamento da cortina em caso de curto período de oscilação de
energia ou interrupção de energia

Outros tipos disponíveis

Firescreen® R2 - EW 60, Firescreen® R3 - EW 90, Firescreen® R4 - EW 120.
Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R1 (EW 30)

65

B

5

120

largura
de passagem
livre
free passage
width

120

5

Instalação no vão luz

DENTRO DA PAREDE

A-A
70

mínimo
150mm

30 minutos de resistência ao fogo

altura de passagem livre

largura de abertura (L)

A

A

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

B

120

Testado de acordo com a norma EN 1634-1

largura de passagem livre

120

120

largura de passagem livre =
largura de abertura (L)

NA PAREDE

120

A-A

Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
espaço livre
mínimo 250mm

Fácil de instalar

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

espaço livre
mínimo 250mm

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)
altura de passagem livre

altura de passagem livre =
altura de abertura (A)

altura de abertura (A)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)

Material leve

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380

NA PAREDE

Email: info@ckc.com.br

DENTRO DA PAREDE

B-B

B-B

www.ckc.com.br
mm
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

6000

Tecnologia:

www.hoefnagels.com

Altura de Abertura (A)

caixa do maquinário C

superfície
máxima =
36m²

4000

* Outras dimensões sob consulta.

caixa do maquinário B

3000

espaço de instalação (LxA)
caixa do maquinário A

caixa do maquinário A

1000

225 mm x 225 mm

caixa do maquinário B

275 mm x 275 mm

caixa do maquinário C

345 mm x 345 mm

Diagrama R1
0

1000

4000
Largura de Abertura (L)

6000

8250

mm

R1/EN/HOEF/02-17

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R2 (EW 60)

Tecido

A cortina resistente ao fogo incorpora um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para oferecer uma limitação superior
de radiação de calor.

Controles

O Firescreen® é projetado para ativar com um sinal de alarme do sistema central de detecção de incêndio.
Uma opção alternativa é que um detector autônomo de fumaça e temperatura seja conectado diretamente
na caixa de controle Firescreen®

Características principais
Instalação
Aplicação
Propósito
Resistência ao fogo

60 minutos de resistência ao fogo
Instalação no vão luz

Reação ao fogo

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

Tamanho máximo
Tecido

Testado de acordo com a norma EN 1634-1
Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
Fácil de instalar
Material leve

Espessura do tecido
Peso do tecido / m²
Guias laterais
Caixa do maquinário
Barra inferior

:
:
:
:

No vão luz ou na parede.
Indústria, edifícios governamentais, instituições de saúde, edifícios públicos.
Cortina enrolada que inicia a descida, quando recebe um sinal de alarme.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; e cumpre os critérios:
- Integridade E
- Limitação de radiação de calor W
: Testado de acordo com EN 13501-1:
- Contribuição para o crescimento do fogo B
- Intensidade de fumaça s1
- Gotejamento em chamas d0
: 36m²
: Um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para
oferecer resistência superior à limitação de radiação.
: 8 mm.
: 2 kg / m².
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Barra tubular de aço.

Operação

• GFS (Gravity Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
A cortina resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230 volts, com freio
eletromagnético. Após a recepção de um sinal do sistema de detecção de incêndio,
ou a perda total de energia, a cortina desce por gravidade.
- Abrir / fechar botões no Firescreen® Controle para operar manualmente o sistema.
• EFS (Electrical Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
Um sistema de backup de bateria de 24 volts está disponível como uma opção para reduzir a probabilidade
de uma falha de energia. A cortina resistente ao fogo é retida em sua posição retraída por um
determinado período.
- Interruptor de chave para operar / redefinir o sistema

Firescreen® Control

A caixa de controle Firescreen® pode ser conectada ao sistema central de alarme de incêndio e oferece
lâmpadas de supervisão:
• Energia
• Sinal de fogo ativo
• Manutenção
• Potência da bateria (somente EFS)

Opções
•
•
•
•
•
•

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência
Detectores de fumaça e temperatura
Luzes e sirenes
Visor LED autónomo
PowerPack (apenas GFS), impede o fechamento da cortina em caso de curto período de oscilação de
energia ou interrupção de energia

Outros tipos disponíveis

Firescreen® R1 - EW 30, Firescreen® R3 - EW 90, Firescreen® R4 - EW 120.
Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R2 (EW 60)

65

B

5

120

largura de passagem livre

120

5

Instalação na abertura clara

A-A

DENTRO DA PAREDE

70

mínimo
150mm

60 minutos de resistência ao fogo

altura de passagem livre

largura de abertura (L)

A

A

& na parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

B

120

Testado de acordo com a norma EN 1634-1

largura de passagem livre

120

120

largura de passagem livre =
largura de abertura (L)

NA PAREDE

120

A-A

Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
espaço livre
mínimo 250mm

Fácil de instalar

espaço livre
mínimo 250mm

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)
altura de passagem livre

altura de passagem livre =
altura de abertura (A)

altura de abertura (A)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)

Material leve

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380

NA PAREDE

DENTRO DA PAREDE

B-B

B-B

Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
mm
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

6000

Tecnologia:

www.hoefnagels.com

Altura de Abertura (A)

caixa do maquinário C

superfície
máxima =
36m²

4000

* Outras dimensões sob consulta.

caixa do maquinário B

3000

espaço de instalação (LxA)
caixa do maquinário A

caixa do maquinário A

1000

225 mm x 225 mm

caixa do maquinário B

275 mm x 275 mm

caixa do maquinário C

345 mm x 345 mm

Diagrama R2
0

1000

4000
Largura de Abertura (L)

6000

8250

mm

R2/EN/HOEF/02-17

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R3 (EW 90)

Tecido

A cortina resistente ao fogo incorpora um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para oferecer uma limitação superior
de radiação de calor.

Controles

O Firescreen® é projetado para ativar com um sinal de alarme do sistema central de detecção de incêndio.
Uma opção alternativa é que um detector autônomo de fumaça e temperatura seja conectado diretamente
na caixa de controle Firescreen ®

Características principais
Instalação
Aplicação
Propósito
Resistência ao fogo

90 minutos de resistência ao fogo
Instalação no vão luz

Reação ao fogo

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

Tamanho máximo
Tecido

Testado de acordo com a norma EN 1634-1
Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
Fácil de instalar
Material leve

Espessura do tecido
Peso do tecido / m²
Guias laterais
Caixa do maquinário
Barra inferior

:
:
:
:

No vão luz ou na parede.
Indústria, edifícios governamentais, instituições de saúde, edifícios públicos.
Cortina enrolada que inicia a descida, quando recebe um sinal de alarme.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; e cumpre os critérios:
- Integridade E
- Limitação de radiação de calor W
: Testado de acordo com EN 13501-1:
- Contribuição para o crescimento do fogo B
- Intensidade de fumaça s1
- Gotejamento em chamas d0
: 24m²
: Um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para
oferecer resistência superior à limitação de radiação.
: 8 mm.
: 2 kg / m².
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Barra tubular de aço.

Operação

• GFS (Gravity Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
A cortina resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230 volts, com freio
eletromagnético. Após a recepção de um sinal do sistema de detecção de incêndio,
ou a perda total de energia, a cortina desce por gravidade.
- Abrir / fechar botões no Firescreen® Controle para operar manualmente o sistema.
• EFS (Electrical Fail Safe)
- Desenrolando na perda de energia:
Um sistema de backup de bateria de 24 volts está disponível como uma opção para reduzir a probabilidade
de uma falha de energia. A cortina resistente ao fogo é retida em sua posição retraída por um
determinado período.
- Interruptor de chave para operar / redefinir o sistema

Firescreen® Control

A caixa de controle Firescreen® pode ser conectada ao sistema central de alarme de incêndio e oferece
lâmpadas de supervisão:
• Energia
• Sinal de fogo ativo
• Manutenção
• Potência da bateria (somente EFS)

Opções
•
•
•
•
•
•

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência
Detectores de fumaça e temperatura
Luzes e sirenes
Visor LED autónomo
PowerPack (apenas GFS), impede o fechamento da cortina em caso de curto período de oscilação de
energia ou interrupção de energia

Outros tipos disponíveis

Firescreen® R1 - EW 30, Firescreen® R2 - EW 60, Firescreen® R4 - EW 120.
Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R3 (EW 90)

65

B

5

120

largura de passagem livre

120

5

Instalação no vão luz

A-A

DENTRO DA PAREDE

70

mínimo
150mm

90 minutos de resistência ao fogo

altura de passagem livre

largura de abertura (L)

A

A

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

120

Testado de acordo com a norma EN 1634-1

B

largura de passagem livre

120

120

largura de passagem livre =
largura de abertura (L)

NA PAREDE

120

A-A

Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
espaço livre
mínimo 250mm

Fácil de instalar

espaço livre
mínimo 250mm

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

caixa do maquinário
espaço de instalação (L)

CKC DO BRASIL LTDA

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)
altura de passagem livre

altura de passagem livre =
altura de abertura (A)

altura de abertura (A)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)

Material leve

Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br

NA PAREDE

www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

Altura de Abertura (A)

caixa do maquinário C

www.hoefnagels.com

B-B

mm
6000

Tecnologia:

DENTRO DA PAREDE

B-B

superfície
máxima =
24m²

4000

* Outras dimensões sob consulta.

caixa do maquinário B

espaço de instalação (LxA)

3000

caixa do maquinário A
1000

caixa do maquinário A

225 mm x 225 mm

caixa do maquinário B

275 mm x 275 mm

caixa do maquinário C

345 mm x 345 mm

Diagrama R3
0

4000
1000
Largura de Abertura (L)

6000

mm

R3/EN/HOEF/02-17

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R4 (EW 120)

Tecido

A cortina resistente ao fogo incorpora um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para oferecer uma limitação superior
de radiação de calor.

Controles

O Firescreen® é projetado para ativar com um sinal de alarme do sistema central de detecção de incêndio.
Uma opção alternativa é que um detector autônomo de fumaça e temperatura seja conectado diretamente
na caixa de controle Firescreen®

Características principais
Instalação
Aplicação
Propósito
Resistência ao fogo

120 minutos de resistência ao fogo
Instalação no vão luz

Reação ao fogo

ou rente a parede
Limite de radiação de calor máx.
15 kW/m²

Tamanho máximo
Tecido

Testado de acordo com a norma EN 1634-1
Testado de acordo com a norma EN 13501-1
Compacto
Fácil de instalar
Material leve

Espessura do tecido
Peso do tecido / m²
Guias laterais
Caixa do maquinário
Barra inferior

:
:
:
:

No vão luz ou na parede.
Indústria, edifícios governamentais, instituições de saúde, edifícios públicos.
Cortina enrolada que inicia a descida, quando recebe um sinal de alarme.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; e cumpre os critérios:
- Integridade E
- Limitação de radiação de calor W
: Testado de acordo com EN 13501-1:
- Contribuição para o crescimento do fogo B
- Intensidade de fumaça s1
- Gotejamento em chamas d0
: 16m²
: Um tecido de engenharia flexível resistente ao calor com um revestimento de
poliuretano ignifugo. O tecido é de dupla face e reforçado com lã de vidro para
oferecer resistência superior à limitação de radiação.
: 8 mm.
: 2 kg / m².
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Aço revestido de zinco Sendzimir.
: Barra tubular de aço.

Operação
• GFS (Gravity Fail Safe)

•

- Desenrolando na perda de energia:
A cortina resistente ao fogo é equipada com um motor tubular de 230 volts, com freio
eletromagnético. Após a recepção de um sinal do sistema de detecção de incêndio,
ou a perda total de energia, a cortina desce por gravidade.
- Abrir / fechar botões no Firescreen® Controle para operar manualmente o sistema.

EFS (Electrical Fail Safe)

- Desenrolando na perda de energia:
Um sistema de backup de bateria de 24 volts está disponível como uma opção para reduzir a probabilidade
de uma falha de energia. A cortina resistente ao fogo é retida em sua posição retraída por um
determinado período.
- Interruptor de chave para operar / redefinir o sistema

Firescreen® Control

A caixa de controle Firescreen® pode ser conectada ao sistema central de alarme de incêndio e oferece
lâmpadas de supervisão:
• Energia
• Sinal de fogo ativo
• Manutenção
• Potência da bateria (somente EFS)

Opções
•
•
•
•
•
•

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência
Detectores de fumaça e temperatura
Luzes e sirenes
Visor LED autónomo
PowerPack (apenas GFS), impede o fechamento da cortina em caso de curto período de oscilação de
energia ou interrupção de energia

Outros tipos disponíveis

Firescreen® R1 - EW 30, Firescreen® R2 - EW 60, Firescreen® R3 - EW 90.
Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

RADIATION R4 (EW 120)
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caixa do maquinário
espaço de instalação (A)
altura de passagem livre

altura de passagem livre =
altura de abertura (A)

altura de abertura (A)

caixa do maquinário
espaço de instalação (A)

Material leve

Tel: +55 (11) 5584 - 6380
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NA PAREDE

www.ckc.com.br
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DENTRO DA PAREDE
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mm
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4000

caixa do maquinário C
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Tecnologia:

www.hoefnagels.com

Altura de Abertura (A)

caixa do maquinário B

* Outras dimensões sob consulta.

3000
caixa do maquinário A

espaço de instalação (LxA)

1000
0

4000
1000
Largura de Abertura (L)

4500 mm

caixa do maquinário A

225 mm x 225 mm

caixa do maquinário B

275 mm x 275 mm

caixa do maquinário C

345 mm x 345 mm

Diagrama R4

R4/EN/HOEF/02-17

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T1 (EI30)

Operação

Firescreen® está ligado ao sistema de alarme de incêndio ou equipado com detectores de fumaça, que
em caso de alarme de incêndio, a cortina fecha automaticamente.

Especiﬁcações padrões
Instalação:
Aplicação:

Propósito:
Resistência ao fogo:

30 minutos de resistência ao fogo
Isolamento térmico
temperatura ΔT 140°C
Radiação de calor < 1 kW/m2
Testado de acordo com EN 1634-1
Testado de acordo com EN 13501-1
Design compacto
Material leve

Reação ao fogo:
Tamanho Max.:
Material:
Espessura do tecido:
Peso do tecido / m²:
Guias laterais +
caixa do maquinário:
Barra inferior:

No vão luz.
Isolamento sem sprinklers, realização de uma rota de evacuação e atende aos
requisitos de uma parede corta-fogo.
A cortina resistente ao fogo só aciona em caso de alarme de incêndio.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; atende aos seguintes critérios;
- Integridade E
- Temperatura de isolamento térmico tanto I1 e I 2
- Radiação de calor W
Testado de acordo com EN 13501-1; B, S1, d0
5000 x 4000mm (LxA)
Tecido especial, com um revestimento de silicone na cor cinza à prova de fumaça,
preenchido com material de isolamento ao calor.
Espessura total 13 mm.
9 kg por m².
Aço revestido de zinco Sendzimir.
Barra de ferro.

Fechamento em caso de falha de energia:

GFS (Gravity Fail Safe)
A cortina desce por gravidade no caso de uma falha de energia.
EFS (Electrical Fail Safe)
A cortina desce pela energia da bateria de reserva em caso de falha de energia.

Firescreen® Control and Smart® Control

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

O painel de controle também tem a opção de conexão ao sistema de alarme de incêndio (BMC) e
tem indicadores LED para:
Energia
Sinal de fogo ativo
Manutenção
Potência da bateria (apenas com o Firescreen ® Control)

Opcionais:

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência (EFS)
Detectores de fumaça (opcional)
Luzes e sirenes (opcional)
Display LED autônomo (opcional)
A fonte de alimentação de 24 V (GFS) impede o fechamento da cortina no caso de uma breve
falta de energia.

Outros tipos disponíveis

Firescreen® T2 - EI 60, Firescreen® T3 - EI 90, Firescreen® T4 - EI 120

T1/EN/EEST/042017

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

Motor tubular
Tipo 1 e 2

Caixa do motor

Motor externo*
Tipo 3

Espaço de
montagem

Espaço de
montagem

TEMPERATURA T1 (EI30)

Espaço de
montagem

Caixa de controle

Caixa do
maquinário

Espaço de
montagem

Interruptor

Altura de passagem livre (A)

Espaço de
montagem

Altura de passagem livre (A)

Espaço de
montagem

FIRESCREEN ®

Largura de passagem livre (L)

Altura de passagem livre

Motor tubular Tipo 2

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br

Tipo 3 +
Motor externo

Motor tubular
Tipo 1

Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

Largura de passagem livre
Dimensões
Espaço necessário para os guias laterais

Tecnologia:

Tipo 1

Guias esquerda & direita

Tipo 2

Guias esquerda & direita

Tipo 3

Guias esquerda & direita

Espaço de montagem
caixa do maquinário (LxA)

Espaço de montagem
caixa do motor (LxA)

*Motor externo pode ser colocado horizontalmente e verticalmente.
Por favor, pergunte a CKC para mais detalhes.

www.hoefnagels.com

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T2 (EI60)

Operação

Firescreen® está ligado ao sistema de alarme de incêndio ou equipado com detectores de fumaça, que,
em caso de alarme de incêndio, a cortina fecha automaticamente.

Especiﬁcações padrões
Instalação:
Aplicação:

Propósito:
Resistência ao fogo:

60 minutos de resistência ao fogo
Isolamento térmico
temperatura ΔT 140°C
Radiação de calor < 1 kW/m2
Testado de acordo com EN 1634-1
Testado de acordo com EN 13501-1
Design compacto
Material leve

Reação ao fogo:
Tamanho Max.:
Material:
Espessura do tecido:
Peso do tecido / m²:
Guias laterais +
caixa do maquinário:
Barra inferior:

No vão luz.
Isolamento sem sprinklers, realização de uma rota de evacuação e atende aos
requisitos de uma parede corta-fogo.
A cortina resistente ao fogo só aciona em caso de alarme de incêndio.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; atende aos seguintes critérios;
- Integridade E
- Temperatura de isolamento térmico tanto I1 e I 2
- Radiação de calor W
Testado de acordo com EN 13501-1; B, S1, d0
5000 x 4000mm (LxA)
Tecido especial, com um revestimento de silicone na cor cinza à prova de fumaça,
preenchido com material de isolamento ao calor.
Espessura total 13 mm.
9 kg por m².
Aço revestido de zinco Sendzimir.
Barra de ferro.

Fechamento em caso de falha de energia:

GFS (Gravity Fail Safe).
A cortina desce por gravidade no caso de uma falha de energia.
EFS (Electrical Fail Safe).
A cortina desce pela energia da bateria de reserva em caso de falha de energia.

Firescreen® Control and Smart® Control

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

O painel de controle também tem a opção de conexão ao sistema de alarme de incêndio (BMC) e
tem indicadores LED para:
Energia
Sinal de fogo ativo
Manutenção
Potência da bateria (apenas com o Firescreen ® Control)

Opções

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência (EFS)
Detectores de fumaça (opcional)
Luzes e sirenes (opcional)
Display LED autônomo (opcional)
A fonte de alimentação de 24 V (GFS) impede o fechamento da cortina no caso de uma breve
falta de energia.

Outros tipos disponíveis

Firescreen® T2 - EI 60, Firescreen® T3 - EI 90, Firescreen® T4 - EI 120

T1/EN/EEST/042017

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA
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CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br

Tipo 3 +
Motor externo

Motor tubular
Tipo 1

Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

Largura de passagem livre
Dimensões
Espaço necessário para os guias laterais

Tecnologia:

Tipo 1

Guias esquerda & direita

Tipo 2

Guias esquerda & direita

Tipo 3

Guias esquerda & direita

Espaço de montagem
caixa do maquinário (LxA)

Espaço de montagem
caixa do motor (LxA)

*Motor externo pode ser colocado horizontalmente e verticalmente.
Por favor, pergunte a CKC para mais detalhes.

www.hoefnagels.com

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T3 (EI90)

Operação

Firescreen® está ligado ao sistema de alarme de incêndio ou equipado com detectores de fumaça, que,
em caso de alarme de incêndio, a cortina fecha automaticamente.

Especiﬁcações padrões
Instalação:
Aplicação:

Propósito:
Resistência ao fogo:

90 minutos de resistência ao fogo
Isolamento térmico
temperatura ΔT 140°C
Radiação de calor < 1 kW/m2
Testado de acordo com EN 1634-1
Testado de acordo com EN 13501-1
Design compacto
Material leve

Reação ao fogo:
Tamanho Max.:
Material:
Espessura do tecido:
Peso do tecido / m²:
Guias laterais +
caixa do maquinário:
Barra inferior:

No vão luz.
Isolamento sem sprinklers, realização de uma rota de evacuação e atende aos
requisitos de uma parede corta-fogo.
A cortina resistente ao fogo só aciona em caso de alarme de incêndio.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; atende aos seguintes critérios;
- Integridade E
- Temperatura de isolamento térmico tanto I1 e I 2
- Radiação de calor W
Testado de acordo com EN 13501-1; B, S1, d0
3200 x 2900mm (LxA)
Tecido especial, com um revestimento de silicone na cor cinza à prova de fumaça,
preenchido com material de isolamento ao calor.
Espessura total 13 mm.
9 kg por m².
Aço revestido de zinco Sendzimir.
Barra de ferro.

Fechamento em caso de falha de energia:

GFS (Gravity Fail Safe).
A cortina desce por gravidade no caso de uma falha de energia.
EFS (Electrical Fail Safe).
A cortina desce pela energia da bateria de reserva em caso de falha de energia.

Firescreen® Control and Smart® Control

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

O painel de controle também tem a opção de conexão ao sistema de alarme de incêndio (BMC) e
tem indicadores LED para:
Energia
Sinal de fogo ativo
Manutenção
Potência da bateria (apenas com o Firescreen ® Control)

Opções

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência (EFS)
Detectores de fumaça (opcional)
Luzes e sirenes (opcional)
Display LED autônomo (opcional)
A fonte de alimentação de 24 V (GFS) impede o fechamento da cortina no caso de uma breve
falta de energia.

Outros tipos disponíveis

Firescreen® T1 - EI 30, Firescreen® T2 - EI 60, Firescreen® T4 - EI 120

T1/EN/EEST/042017

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T3 (EI90)

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

Tecnologia:

www.hoefnagels.com

Espaço de montagem
Altura de passagem livre
Largura de passagem livre

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T4 (EI120)

Operação

Firescreen® está ligado ao sistema de alarme de incêndio ou equipado com detectores de fumaça, que,
em caso de alarme de incêndio, a cortina fecha automaticamente.

Especiﬁcações padrões
Instalação:
Aplicação:

Propósito:
Resistência ao fogo:

120 minutos de resistência ao fogo
Isolamento térmico
temperatura ΔT 140°C
Radiação de calor < 1 kW/m2
Testado de acordo com EN 1634-1
Testado de acordo com EN 13501-1
Design compacto
Material leve

Reação ao fogo:
Tamanho Max.:
Material:
Espessura do tecido:
Peso do tecido / m²:
Guias laterais +
caixa do maquinário:
Barra inferior:

No vão luz.
Isolamento sem sprinklers, realização de uma rota de evacuação e atende aos
requisitos de uma parede corta-fogo.
A cortina resistente ao fogo só aciona em caso de alarme de incêndio.
Testado de acordo com a norma EN 1634-1; atende aos seguintes critérios;
- Integridade E
- Temperatura de isolamento térmico tanto I1 e I 2
- Radiação de calor W
Testado de acordo com EN 13501-1; B, S1, d0
3200 x 2900mm (LxA)
Tecido especial, com um revestimento de silicone na cor cinza à prova de fumaça,
preenchido com material de isolamento ao calor.
Espessura total 13 mm.
9 kg por m².
Aço revestido de zinco Sendzimir.
Barra de ferro.

Fechamento em caso de falha de energia:

GFS (Gravity Fail Safe).
A cortina desce por gravidade no caso de uma falha de energia.
EFS (Electrical Fail Safe).
A cortina desce pela energia da bateria de reserva em caso de falha de energia.

Firescreen® Control and Smart® Control

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

O painel de controle também tem a opção de conexão ao sistema de alarme de incêndio (BMC) e
tem indicadores LED para:
Energia
Sinal de fogo ativo
Manutenção
Potência da bateria (apenas com o Firescreen ® Control)

Opções

Pintura eletrostática: guias laterais, caixa do maquinário e consoles na cor RAL desejado.
Botão de emergência (EFS)
Detectores de fumaça (opcional)
Luzes e sirenes (opcional)
Display LED autônomo (opcional)
A fonte de alimentação de 24 V (GFS) impede o fechamento da cortina no caso de uma breve
falta de energia.

Outros tipos disponíveis

Firescreen® T1 - EI 30, Firescreen® T2 - EI 60, Firescreen® T3 - EI 90

T1/EN/EEST/042017

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

FIRESCREEN ®

TEMPERATURA T4 (EI120)

CKC DO BRASIL LTDA
Tel: +55 (11) 5584 - 6380
Email: info@ckc.com.br
www.ckc.com.br
Rua das Rosas, 300 | São Paulo - SP | CEP: 04048-000

Tecnologia:

www.hoefnagels.com

Espaço de montagem
Altura de passagem livre
Largura de passagem livre

Distribuído com exclusividade pela CKC DO BRASIL LTDA

