
 

RGS EI(1) 60/120 
Portão de enrolar corta-fogo   

O portão RGS é adequado para uma ampla gama de situações em 

que é desejada uma resistência ao fogo excepcionalmente 

elevada. Classificação corta-fogo de 60/120 minutos de acordo 

com o requisito EI(1). 

 

 

 

Construção 

A armadura do portão é construído a partir ripas duplas de chapa de aço 

galvanizado com 60 milímetros de espessura. As ripas consistem em dois 

perfis de chapa de aço galvanizado com 0,80mm de espessura, 

preenchidas com um isolamento especial resistente ao fogo. A parte 

inferior do painel do portão é terminado com um perfil de aço galvanizado 

em forma de L, fixada na parte de baixo da ripa inferior por rebites de aço. 

As ripas tem um acabamento com pontas de aço galvanizado em ambos os 

lados. As ripas são equipadas com um sistema único de "Clique”, que 

permite as ripas de serem montadas/ desmontadas quando colocadas num 

ângulo de 90 graus. 

 

Guias laterias 

As guias laterais são construídos a partir de aço galvanizado e 

perfis em forma de L e estão equipadas com material intumescente. 

Sistema de enrolamento 

O sistema de enrolamento é constituído por dois suportes de aço no qual 

o tubo está montado. Os suportes são fixos à parede por meio de parafusos 

e placas de bloqueio. Um perfil de aço galvanizado está equipado nas 

extremidades dos suportes para assegurar a estabilidade do sistema de 

enrolamento. 

 

 

A porta de rolamento resistente ao fogo também pode ser 

equipado com uma barreira certificado líquido ou componentes 

à prova de explosão (ATEX). 
 

 

 

 

Sistema de accionamento 

O portão corta-fogo vem de fábrica com um motor de 400V. Se as 

dimensões da porta de rolamento resistentes ao fogo forem pequenas, 

pode ser utilizado um motor tubular de 230V. 

As portas de enrolar são equipadas com uma unidade de controlo e um 

travão de segurança. 

 

Funcionamento 

Como padrão, as cortinas são equipados com uma unidade de controlo que 

pode acomodar vários tipos de dispositivos operacionais, tais como 

interruptores de chave, detectores de fumo ou de temperatura e um 

sistema de alarme de incêndio, caso exista. 

Características de design opcionais 

o portão corta-fogo pode ser opcionalmente equipado com uma caixa de 

aço galvanizado. 

Todos os componentes de aço dos portões corta-fogo podem ser 

revestidos em qualquer cor RAL desejada. Todos os componentes de aço 

visíveis também podem ser fabricadas em aço inoxidável AISI 304 ou 316. 

Os componentes eléctricos (sistema de accionamento e unidade de 

controlo) e os acessórios (travão de segurança, botão de pressão on-stop- 

down) podem ser equipados com uma versão à prova de explosão (ATEX). 

O portão pode ser equipado com uma barreira líquida certificada e 

opcionalmente fornecido com certificação ATEX.
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Relatórios adicionais: 

- 2013-Efectis-R0105.122 (relatório de barreira líquida) 

 

- II 2GD c T190 C (T3) (relatório ATEX) 
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