
 תריס גלילה חסין אש תוצרת רב-בריח מיוצר בישראל ובעל תקן UL האמריקאי, 
בעל עמידות לחסינות אש לעד 3 שעות.

עשוי שלבי פח פלדה מגולוון וצבוע בתנור. השלבים מושחלים אחד בשני ויוצרים 	 מידע כללי
מסך אטום. המסך נגלל על צינור פלדה אופקי. 

התריס מונע בהפעלה חשמלית וכולל שרשרת גיבוי להפעלה ידנית.  	 
בקצות השלבים מחוברות תפסניות קצה העשויות מיציקת פלדה והן מחליקות 	 

בתוך מובילי המסך.
בתחתית המסך - זוויתן פלדה כפול להקשחת החלק התחתון של המסך.	 
תפסניות הציר העליון - עשויות מפלדה עבת דופן - בהתאם לגודל התריס, ובהן 	 

מותקנים מיסבים מתאימים.
מובילי המסך עשויים מ- 3 זוויתני פלדה עבי דופן היוצרים מסילה מרוחקת 	 

מהקיר. בקצה העליון - מפסק גבול במנוע בלבד.
מעל התוף - מגן פח גלילי עשוי מפח מגולוון בעובי 0.6 מ״מ.	 

התריס חסין האש - יורד אוטומטית בעת שריפה. 	 שיטת הפעולה
לתריס שרשרת המעוגנת לקיר שאחת החוליות שלה הוא נתיך הניתך, 	 

.74º C בטמפרטורה
ההינתקות משחררת חלק והמסך יורד באופן מבוקר וסוגר את הפתח.	 

התריס יותקן ע"י מתקין מוסמך של חברת רב-בריח ויעוגן אל משקופי הפתח 	 התקנה
לפי הוראות רב-בריח. 

חיבור למערכת גילוי אש ועשן.	 תוספות לבחירה
חיווי באמצעות נורה מהבהבת/צופר.	 
קופסת הפעלה חיצונית עם מפתח.	 
קופסת פיקוד משוכללת לבקרה על פעולות הדלת ולקבלת פקודות חיצוניות.  	 
תוספת Fale Safe - אין צורך בדריכה פיזית של הנתיך הניתך במקרה של הפסקת 	 

חשמל או ירידת התריס.
 	.)RAL 9003 לבן ,RAL 9006 צבעי שלבים לבחירה )סטנדרט - אפור
אביזר בטיחות - עיניים פוטואלקטריות המונעות ירידת התריס במקרה של 	 

הפרעה בפתח. המנוע מבצע שלושה ניסיונות סגירה, ובמידה וההפרעה נמשכת, 
ייסגר בכל אופן.

נפילה מבוקרת של התריס והפעלתו באמצעות אל-פסק המותקן בלוח הבקרה 	 
של התריס.

* באחריות המזמין להכין את הפתח בשלמותו - לפי הנחיות רב-בריח ולבצע הזנה חשמלית וחיבור 
חשמל סופי למנועים במידה ויותקנו.
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