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RESISTÊNCIA AO FOGO EI(2)60-90-120-240 MINUTOS 

 

OPERAÇÃO 

As portas deslizantes corta-fogo estão desenhadas para o fecho e selagem de espaços de grandes dimensões, tanto na posição 

sempre aberta, como em uso intensivo. Seu funcionamento pode ser manual, semiautomático e automático. Fecho garantido 

por um contrapeso que atua sobre a folha. Quando o alarme emite um impulso ao eletroíman (24VCC) ou fusível térmico 

alcança a temperatura de 68°C a porta é arrastada pelo contrapeso, ficando a totalmente fechada e com a ação do fogo se 

expande a junta intumescente instalada no labirinto corta-fogo em todo perímetro da porta, ficando esta selada. 

FOLHA 

O modelo de folha de porta de correr pode ser 1ou 2 folhas opostas ou 2 ou mais folhas telescópicas. Cada folha é construída 

com as chapas de aço pré lacado (0.6/0.8 mm de espessura) formando painéis de 1150 mm de espessura embutido, preenchido 

por lã de rocha de alta densidade de 145 kg/m3 fechada em seus cantos por um perfil especial em U de 3 mm de espessura. 

Alça incorporada com puxador. Condução pela parte inferior mediante um patim oculto no interior do perfil. Contrapeso unido 

mediante cabos de aço ao eletroíman com botão de desconexão para permitir abrir e fechar manualmente, ou por fusível 

térmico. O funcionamento da porta em semiautomático ou automático consta de motor, quadro de controle eletrônico, botões 

de abertura e fecho, fotocélula e todos os elementos necessários para uma instalação completa. As portas corta-fogo cumprem 

com a norma vigente e para isto certificamos mediante ensaios em laboratórios oficiais em cada uma de suas diferentes 

versões, sua aplicação está legislada para prevenção de incêndios NORMA UNE 23802 (NBE CPI/96) e UNE EN 1634-1. 

GUIA 

Guia superior de suspensão de alta qualidade e durabilidade fabricada com material galvanizado, de três medidas diferentes 

dependendo do peso e medida da porta. Instalada segundo as características do espaço. Montado sobre rolamentos de esfera. 

 

https://www.grupomecosa.com/portfolio-view/portas-corredeiras/?lang=pt-br

