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A SHERLOCK' biztonsagi-tuzgatlO a'tO a legegyszerUhb
gyrtott modell. Az egesz ajtO fémbal készUlt dupla kdpenyes
szerkezettel, hossziranyU és keresztirány(i acél merevitOkkel,
amelyek magas statikai és dinamikai szilardsagot
biztosltanak az ajtOnál. Az alto belsO tere ho- es zajszigetetesi
tRw = 37dB/ tulajdonságokkal rendelkezO anyagokkal
(hungaroceU, üveggyapot) van kitOltve.Deklarált tizgãtIO
ellenáUäs 130 (EMI), hoszigetelesi tulajdonságot megadja k=2.
Az ajtO alsO rêsze rejtett fábOl kOszült préseléssel van ellélva,
az ajiOnak a padlo egyenletlen vagy kiemelkedO ieluletehez
valO igazodasához. Az ajtO a vOdeti térbe valO nyitãsra van
tegyartva es certifikálva A zárás horoggal ellàtott biztonsgi
zãrral van megoidva es ket mErleg csappal az ajtO pántjának
oldatn. A biztonsági betet használathnál es a biztonsagi
cilirtdernél (mindegyik azonos, vagy magasabb biztonsagi
osztállyal rendelkezO certifikátummal) kompakt mechanikus
zár képzödik amely az ellenáHO kepessegével nagy mértékben
meghaladja a hagyomanyos Was ajtOk szerkezetét.
A biztonsagot tovãbbà nagy mértekben nOvelni lehet pOt
biztonsägi zãr hozzãadásãval, egész felUletet atfogo
kot6r0ddal, vagy tOhbpontos kotOrUd zãrral. Az F5/1 ajtO
ezek használata nélkul is az 1. biztonsagi osztalyban
certifikãltak az ENV 1627 szerint (alapveto biztonsagvedelmi
szint).
A MABISZ ajánlásában meghatarozott kOvetkezö
kovetelmenyek
AZ F5/1 model a teljeskbrü mechanikai vedelem kialakitására
alkalmas, Rostex biztonsagi zárral ellàtott, tüzgátlassal
rendelkezO bejärati ajtO, teijesiti az MSZ ENV 1627 és 1630
magyar szabvnyokban megfogalmazott 2. osztalyban elOirt
biztonsagtechnikai kovetelményeket. A MABISZ ajánlásaban
leirt feltOtelek szerint alkalmas a teljeskOrü mechanikai
védelern kialakltására alkotOelemként (3 perces
àtlorOsgatlas) szemben támasztott követelményeket is.
A standard felUleti megmunkals rnindkei oldalon egyforma,
Iaminált lemez fa imitáciOval nyolc kUlOnbözO minta és
szinváltozat kiválasztãsának a lehetosegevel.

A SHERLOCK' biztonsãgi-tUzgátlO ajtOk ez a modelije egy
alapveto gyártott modell. BelsO zárO rendszerrel van ellátva.
Az egész ajtO fémbOl késziilt dupla kopenyes szerkezettel,
hosszirányU és keresztir6riyb ace) merevitOkkel, amelyek
magas statikai es dinamikai szilrdsagot biztositanak
az ajtOnál. Az ajtO belsO tere ho- és zajszigetelési
/Rw = 37dB/ tulajdonsagokkal rendelkezO anyagokkal
(hungarocell, uveggyapot ) van kitOltve. Deklarátt tüzgätlO
ellenallás 130 (EMI). hOszigetelesi tulajdonsagot megadja
k=2. Az alto alsO rësze rejtett fabol készUlt préselessel van
ell,jtva, az ajtOnak a padla egyenletlen vagy kiemelkedO
feluletehez valO igazodasàhoz. Az ajtO a védetl tOrbe valO
nyitásra van legyartva és certifikálva és az védett térbOl valO
kinyitãsra. A zärás négy pontos belsO aktiv zrO rendszerrel
biztositott (kOzponti betéttel kezelt) és ket merleg csappal
az ajtO pántjának oldalán. A biztonsagi betét hasznàlatánál
és a biztonsagi kovácsolás használatãnäl (mindegyik azonos,
vagy magasabb biztonsagi osztãllyal rendelkezO
certifikátummal), kompakt mechanikus zar kepzOdik amely
az ellenállO képességevel nagy mértékben meghaladja
a hagyomanyos fabol készUlt ajtOk szerkezetét. A biztonsagot
továbbá nagy mOrtékben nOvelni lehet pOt biztonsgi zár
hozzáadasával. Ennek a használata nélkül is az F5/2 ajtOt
a 2. biztonszigi osztalyba lehet sorolni az ENV 1627 szerint
(kielegitO védelmi szint).
A MABISZ ajànLasában meghatározott kavetkezO
kovetelmenyek:
Az 1512 model a teljeskorO roechanikal vedelem kialakitãsára
alkalmas, Rostex biztonsági zãrral ellátott, toizgàllassal
rendelkezd bejárati ajtO, teljeslti az MSZ ENV 1627 és 1630
rnagyar szabványokban megfogalmazott 2. osztlyban elOirl
biztonsagtechnikai kOvetelmenyeket. A MABISZ ajánlásaban
leiri feltételek szerint alkalmas a teljeskOrO mechanikai vCdelem
kialakitasára alkotOelemkéni (3 perces ãttoresgatlas) szemben
tàmasztott kavetelményeket is. A standard felUleti megmunkalas
mindkét oldalon egyforma, laminilt lemez (a imitäciOval nyolc
külOnbozO minta és szinváltozat kiválasztásànak a lehetOsegevel.


