Modelo GBF1500 Crystal

BF1500/1600
Elegante, funcional, poupança de espaço
Porta automática balanceada com antipânico incorporado
Ideal para locais onde não é possível instalar portas de
correr tradicionais
Com e sem caixilho
Produto patenteado
DE ACORDO COM A
NORMA EN16005

GBF1600

GBF1500

GBF1500 Crystal

A GBF1600 é diferente da GBF1500 no que toca à calha inferior, substituida por guias em alumínio anodizado.

Um solução elegante, de acordo com as normas de
saídas de emergência.
A porta automática GBF1500 é caracterizada pelo seu movimento de abertura
único, com rotação e retração simultâneos das folhas (balanceada); esta
característica faz com que seja possível instalar esta porta em zonas onde não
se pode instalar portas horizontais tradicionais e, mesmo assim, manter a
Fig. 1

entrada regulamentada de acordo com as normas de segurança no que toca a
saídas de emergência através de antipânico. A abertura das portas em modo
antipânico é efetuado através de pressão manual (Fig.1): as portas abrem de
imediato no sentido lateral (Fig.2), desobstruindo a passage o máximo possível.

Após um período de tempo configurável, a porta fecha novamente e volta ao
funcionamento normal (Fig.3). A utilização de componentes elétricos do mais
elevado nível, a ausência de cantos afiados e as características da GBF1500
asseguram a maior eficiência e fiabilidade.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Sistema elaborado em alumínio extrudido; as folhas são feitas de vidro com 10mm de
espessura e assentam o seu movimento numa guia inferior. O modelo antipânico GBF1500
consiste em dispositivos magnéticos que permitem a estabilidade das folhas na posição
normal, garantindo uma força de desbloqueio nunca superior a 220 N. O sistema está
equipado com guias pré-instaladas dentro de uma caixa de alumínio com cobertura
opcional.

Largura VP MIN-MAX

Altura VP MIN-MAX

Largura MIN-MAX

1500 mm

2100-2400 mm

1873 mm

1150-1350 mm

2100-2400 mm

1423-1723 mm

