
Sectorização

Cortinas móveis
para controlo de fumos

Sistema DH-60/DA-150



Sistema  DH-60/DA-150
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Descrição

A MSB DH-60/DA-150 é uma cortina automática para o controlo de fumos em caso de incêndio. Trata-se de 
um sistema automático que foi desenhado para garantir a integridade e impermeabilidade ao fumo, com uma 
resistência ao fogo de 60 minutos a 1000 ºC de temperatura, ou 150 minutos a 600 ºC.

A cortina automática para o controlo de fumos oferece uma solução invisível, inovadora e funcional para a 
sectorização do fumo em caso de incêndio.
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Sistema  MSB DH-60/DA-150

UNE EN 12101-1 y UNE EN 13501-1
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Esquema técnico

Características técnicas

O sistema MSB DH-60/DA-150, é formado pelos seguintes elementos:
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Caixa de enrolamento da cortina, fabricada em chapa de aço com 1,2 mm de espessura. Acabamento 
galvanizado e como opção lacada a côr RAL Standard.

Suporte octogonal em chapa de aço com 1,2 mm de espessura. Acabamento galvanizado. 

Tecido de referência TECTEX 450-PU/2 fabricado em fibra de vidro recoberto por poliuretano em ambas 
as faces. Acabamento em côr Cinza ou Branco, como opçãp em vermelho, azul ou Preto. 

Contrapeso fabricado em alumínio extrudido de 3 mm de espessura, com acabamento à côr  RAL 9010 e como 
opção lacado a RAL standard.

Motor a 24Vcc, queda segura por gravidade (GFS - Gravity fall safe). 

CMT. Placa de controlo de subida e descida, fabricada em tecnopolímero livre de aleógenos GW PLAS75 com 
potreção IP56,  acabamento a côr cinza. 

Central de comando, fabricada em chapa de aço de 1,2/1,4mm, com proteção IP66/NEMA 4, 12, 13. 
Acabamento a côr RAL 7035.

(Opcional) Guias laterais fabricadas em chapa de aço de 1,2 mm de espessura. Acabamento em galvanizado, 
como opção lacadas a RAL Standard.
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Sistema MSB DH-60/DA-150

UNE EN 1634-1:2010 / UNE EN 13501-1:2007 / prEN 15269-11:2010 / PAS 121:2007
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Desenho técnico

Sistema CDH
Sistema formado por módulos  de dimensões máximas aprovadas de  5.500 mm de  largura, que sobrepõem. Esta 
versão não tem limite máximo de largura.

Sistema CSH
O CSH é um sistema simples (de um único módulo) de dimensões reduzidas e fácil de instalar. Esta versão é utilizada 
para dimensões máximas de 6m de largura.




