
FireMaster
Cortinas Automáticas Pára-chamas

Cortina recolhida

Soluções estéticas

Integração na Arquitetura

Cortina ativa

Totalmente testadas e certificadas segundo

os mais recentes regulamentos de incêndios.



SOLUÇÕES DE DESIGN E SEGURANÇA

MEIOS DE FUGA
evacuação protegidas

FRENTES DE LOJA
soluções dispendiosas e estruturas visíveis

CAIXAS DE ESCADA - Sem necessidade

OPEN SPACE - Criação de paredes virtuais

Cortina oculta

ÁTRIOS
de patamares e átrios amplos.

EESCADAS ROLANTES

ELEVADORES - Sem necessidade de halls

DELIMITAÇÃO - Evita a expansão
horizontal e vertical do fogo para outras
áreas.

de paredes resistêntes ao fogo.

- A cortina cria vias de

- Sem necessidade de - Sem necessidade
de paredes resistêntes ao fogo.

de acesso aos elevadores

até 50m para uma visibilidade máxima

- Permite a compartimentação

Queda parcial para contenção inicial de fumos Proteção total



As cortinas pára-chamas automáticas são compostas por rolos de tecido tecnologicamente avançado, resistênte ao fogo

envoltos numa caiça de aço compacto. As cortinas quando estão retraidas permanecem invisíceis até receberem um sinal

de alarme (manual ou através de sensores ou CDI/SADI), descendo en segurança até á sua posição operacional.

De forma a ser compatível coma regulamentação e totalmente apto para o efeito, a cortina está protegida contra a falha

total de energia através de um sistema de "Queda por gravidade". As cortinas para e controlam a propagação do fogo para

outros compartimentos e protege as vias de evacuação. 

Queda parcial

*

*• Cortinas de rolo simples para uma largura máxima de 5m (standard).

• As cortinas permitem a evacuação dos ocupantes e a entrada dos serviços de emergência.

• A "queda por gravidade" permite uma descida controlada e em segurança da cortina, mesmo

  após uma folha de energia ou por dano nos sistema de comando.

• Design único de subreposição do tecido com uma barra contra-peso contínua.

• Cortinas de múltiplos rolos para larguras superiores a 5m.

• Sistema de motores sincronizados.

• Para uma largura ilimitada e uma altura de 4m  apenas é necessário uma pequena

  e leve caixa com as dimensões de 180mm x 340 mm 

*

O que são cortinas automáticas Pára-chamas e como funcionam?

Sistema de rolo simples

Sistema de múltiplos rolos

Queda parcial
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*   É possível uma solução para qualquer dimensão necessária.
O quadro á esquerda indica apenas as dimensões standard.
Para dimensões especiais, por favor contacte-nos.

FM 15/20 FM 18/22 FM 18/26 FM 18/34

Modelo * Altura máxima*

FM 15/20

FM 18/22

FM 18/26

FM 18/34

2

5 metro

5 metro

5 metro

54 metro

4 metro

6 metro

8 metro

4 metro

Rolo simples Múltiplos rolos

Há muitas opções de fixação para
adaptar a todos os tipos de
configurações de teto. As cortinas
podem ser integradas com tetos
sólidos e suspensos, permitindo a
total flexibilidade e design do
projeto.

Suspenso

3

(Estas são apenas as dimensões standard)

Viga em "I" Á face No teto

Acabamento nivelado
com o teto falso

Os sistemas de cortinas FireMaster fornecem uma vasta gama de acessórios de teto e pode até mesmo ocultar a
cortina, permitindo o acesso para serviço e manutenção. Todos os sistemas permanecem totalmente escondidos
quando estão não-operacionais.

Largura máxima

Embutido no teto falso

Embutido no teto falso com
barra de auto-nivelamento

Quais são as dimensões das caixas standard?

Como são instaladas as caixas?

Como fica a cortina oculta?



Acesso

Removível
Acesso

Removível

(Lembre-se, a manutenção do sistema é obrigatório) 
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Acesso

Removível

Embutido

com guarnição

Montagem

embutida
Montagem

á face

Montagem

de topo

29

4

As guias laterais permitem a selagem entre a cortina e  o edifício. O fogo pode causar

pressões extremas, positivas ou negativas. As guias são de aço galvanizado (disponível

em cores RAL standard) e podem ser montadas á  superfície ou embutidas na parede.

O sistema  de  interface entre  o tecido e as guias  laterais da  Coopers é único e tem

sido desenvolvido e testado há longos anos.90 - 100

Ajustável

Como se acede ao rolo da cortina?

Como são aplicadas á

parede as guias laterais?
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- Alimentação: 230Vac 50Hz com fusível de 13A dedicado

- Baterias: 2 x 12V 12A/h - chumbo e ácido

- Sinal de alarme: Contato seco normarmente fechado

- Acionamento Manual: Interruptor de chave e botão de reset

- Display: Alimentação, Alarme ativo e Alarme inativo

- Dimensões do Painel de Alimentação:
   400 x 500 x 210 mm (LxAxP) 

- Dimensões da Unidade de Comando:
  
  300 x 200 x 80 mm (LxAxP)

Exuvent - Soluções de Desenfumagem e Ventilação Naturais, Lda.
Centro Empresarial Elospark II, Escritório 20
Estrada de São Marcos | 2735-521 Cacém

Tel: 214 263 964 | Fax: 214 263 966
email: exuvent@exuvent.pt | web: www.exuvent.pt

- Loja do IKEA - Loures

- Auditório da Sede da CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

- Auditório do Centro Cultural do Redondo

- Auditório de Santiago do Cacém

- Auditório do CASINO da Póvoa do Varzim

- Casa Munícipal da Cúltura de Pedrogão Grande

- CERISOL - Vila Nova de Gaia

- TEATRO VILLARET – Lisboa

- HOTEL QUINTA RIA - Tavira

- HOTEL CASINO - Chaves

- HOTEL CASINO - Troia

- HOTEL PALÁCIO DAS CARDOSAS - Porto

- Pavilhão Feiras e Exposições de Vila Verde

- Pavilhão Feiras e Exposições de Foz Côa - ExpoCôa

- Edifício Metrópolis (ZON) - Campo Grande

- Edifício dos Imbondeiros - Luanda

- SHOPPINGS:  Porto Plaza - Porto

                        Gran Plaza - Tavira

                        Dolce Vita Tejo - Lisboa

                        Frei Caneca - São Paulo

Os  sistemas  FireMaster  da  Coopers  são
totalmente  testados  para  uma  resistência 
ao fogo de  2  e  4  horas de acordo com as
normas  BS  EN 1634-1,  BS  476-22-8,  BS
476-6, BS 476-7, Bs 7346-3, BS EN 12101-1:
2006 e a BSi PAS 121:2007.

Máxim
o 5m

Máximo 54m

Alarme

300

400

500

200

Os sistemas de comando são feitos á medida de cada projeto de forma a
serem totalmente compatíveis com os sistemas de alarme existentes e o
número de cortinas instaladas, quer sejam de rolos simples ou múltiplos.
Quando é detetado um sinal de alarme, o painel de comando irá acionar
os sistemas de  cortinas para  descerem de  forma controlada através de
"Queda por gravidade"

Alimentação

PSU

MCU

Sistema de rolo simples Sistema de múltiplos rolos

Opcionais de Comando

Especifícações de comando

Especifícações do tecido

FireMaster  EFP 2/1000 (Standard) e  EPF 4/1000 são cortinas
rde tecido de alta  performance  resistente ao fogo composto
por aço inoxidável reforçado a fibra de vidro. O revestimento
especial de EPF contem um polimero enriquecido de alumínio
micronizado, que, quando  exposto ao fogo,  é absorvida pela
superfície  da cortina  para proporcionar  um desempenho de
alta temperatura.

Testes

REFERÊNCIAS


