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Materiály Promat® pro požární uzávěry 807-

Technické údaje

1  válečkový dopravník
2  posuvný prvek z požárně ochranných desek PROMATECT®-H
3  kryt posuvného prvku
4  motorový pohon posuvného prvku
5  masivní stěna

Úřední doklad: doklady jednotlivých výrobců.

Důležité pokyny
Na obrázcích vlevo je jako příklad znázorněn požární uzávěr se  
svislým posuvným prvkem pro válečkový dopravník. Od našeho 
technického oddělení můžete získat kontakty na výrobce různých 
konstrukcí požárních uzávěrů pro pevně instalované dopravníky.
Projektové a konstrukční detaily jsou obsaženy v technických podkla-
dech výrobců, kromě toho je třeba se řídit návodem k obsluze.

Detaily A a B
Posuvný prvek (2) se skládá z ocelového rámu s antikorozní úpravou 
a je, stejně jako rám krytu (3), opláštěn požárně ochrannými deskami 
PROMATECT®-H.
Kouřová čidla nebo odpovídající teplotní čidla vyšlou v případě 
požáru impulz do centrální ohlašovny požáru. Odsud je aktivován 
požární uzávěr a spuštěno zavírání posuvného prvku (2).
Aby mohl posuvný prvek otvor řádně uzavřít, zjišťuje se prostřed-
nictvím např. optické závory, zda se na válečkovém dopravníku (1) 
v místě uzávěru nenachází dopravovaný materiál. V případě potřeby 
je toto místo vyklizeno odpovídajícím mechanickým zařízením. Po 
vyklizení prostoru uzávěru se přeruší přívod proudu k přidržovacímu 
magnetu a posuvný prvek samočinně uzavře požární uzávěr.

Pro zachování funkce elektrických kabelů a vedení viz konstrukce 
kabelových kanálů.

Detail A – svislý řez

Detail B – vodorovný řez

Požární ochrana u pevně instalovaných 
dopravníků

V moderních výrobních provozech se používají pevně instalovaná 
dopravní zařízení. Pro zachování plynulého výrobního procesu je 
nutné, aby tato dopravní zařízení procházela stěnami a stropy tvo-
řícími hranice požárních úseků. Tyto prostupy je nutno v případě 
požáru uzavřít.

Podle příslušných norem pro schvalování požárních uzávěrů se na 
trase pevně instalovaných dopravních zařízení rozlišují uzávěry, které 
jsou v základní poloze otevřené a takové, které jsou v základní poloze 
uzavřené.

Jelikož mají tato dopravní zařízení rozdílné konstrukce (např. 
dopravní zařízení na spisy, pneumaticky hnané potrubní dopravní sys-
témy nebo řetězové dopravníky v průmyslu), představují tyto požární 
uzávěry zvláštní řešení. Mohou být proto posuzovány pouze v souvis-
losti s příslušným dopravním zařízením.

Prostupy stěnami a stropy v místě pevně instalovaných dopravních 
zařízení se v případě požáru uzavřou motorově hnaným posuvným 
prvkem z desek PROMATECT®. Důležité je, aby zavírání nemohl 
bránit dopravovaný materiál.
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