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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỬA MULTEC
An toµn
-

Mục tiêu tối thượng của cửa chống cháy là mang lại độ bảo vệ cao nhất cho con người và tài
sản.Cửa chống cháy MULTEC dẫn đầu về khả năng ngăn lửa với kết cấu lõi chống cháy
nguyên khối Mintboard và khung chống cháy đã được thử nghiệm tại các trung tâm uy tín trên
thế giới. Điều này cho phép nhân sự có đủ thời gian quý báu tới mức tối đa để thoát ra khỏi tòa
nhà khi có hỏa hoạn.

-

Để đảm bảo an toàn trong sử dụng và phòng chống cháy nổ, toàn bộ tòa nhà và mọi người sử
dụng cần lưu ý như sau:

Đảm bảo ổn định tĩnh
-

Cöa chèng ch¸y Multec phải luôn luôn được đóng kín trong mọi hoàn cảnh trừ khi bắt buộc
phải đi vào thang bộ.

-

Luôn kiểm tra cánh phải đóng phẳng với bề mặt hèm khuôn nhờ vào lực đẩy của tay co thủy
lực ở phía trên cánh và lưỡi gà của khóa (hoặc tay đẩy thoát hiểm) luôn trong trạng thái hoạt
động.

-

Không được làm tổn thương đến phần cánh như đục thêm lỗ nhìn mà không có gia cố từ nhà
máy hoặc các tác động từ bên ngoài làm phá hỏng kết cấu cánh đều làm giảm chức năng
chống cháy của cửa.

Đảm bảo ổn định động
-

Việc đảm bảo hoạt động tốt của hệ thống tăng áp buồng thang cũng như đóng kín các của sổ,
cửa lấy sang buồng thang bộ (nếu có) sẽ làm tăng hiệu quả của cửa chống cháy khi xảy ra
hỏa hoạn hoặc sự cố trong khu vực cần bảo vệ

-

Thường xuyên kiểm tra hệ thống bản lề của cửa (đối với cửa thường xuyên sử dụng), theo
khuyến cáo của nhà sản xuất.
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