„S ELEGANCÍ PROTI OHNI“

Hliníková konstrukce s požární odolností FireEconomic nabízí stejný vzhled
jako systémová konstrukce bez požární odolnosti a je schopna, podle typu,
odolávat až 60 minut požáru v interiéru a až 90 minut požáru z exteriéru.

POŽÁRNÍ UZÁVĚRY A POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ STĚNY V ODOLNOSTECH:
EW15, EW30, EW45, EW60, EI15, EI30, EI45, EI60, a pro vnější požár i EW90, EI90

STANDARDNÍ ROZMĚRY POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ:
Jednokřídlové dveře

průchozí světlé rozměry

až 1310 x 2600

do EI60

Dvoukřídlové dveře

průchozí světlé rozměry

až 2500 x 2600

do EI45

průchozí světlé rozměry

až 2500 x 2100

do EI60

STANDARDNÍ ROZMĚRY POŽÁRNĚ DĚLÍCÍCH STĚN: jakýkoliv rozměr
rastrování podle rozměru odzkoušených skel

až 1500 x 3000

do EI60

NADSTANDARDNÍ ROZMĚRY: na posudek možno dosáhnout i větších rozměrů

–

velká variabilita sestav jednokřídlových a dvoukřídlových dveří s horními a bočními díly s pevným zasklením

–

velká škála příslušenství, zámků, klik a samozavíračů

–

požární odolnost je možné kombinovat s mechanickou bezpečností, neprůstřelností, odolností proti výbuchu

–

vysoká vzduchová neprůzvučnost

–

kouřotěsnost s požární odolností nebo bez ní

–

individuální přístup ke každému projektu

–

schopnost vytvářet atypická konstrukční řešení

www.fireeconomic.cz

DALŠÍ VÝHODY SYSTÉMU FIREECONOMIC:

OCELOVÁ FASÁDNÍ KONSTRUKCE

systém Jansen VISS Fire
Odolnost proti požáru:
– z vnější strany EI15 – EI90
– z vnitřní strany EW15 – EW90
– celkové rozměry neomezené,
rastrování dle rozměrů požárních skel:
až 1,5 x 3,0 m podle třídy odolnosti

OCELOVÁ RÁMOVÁ KONSTRUKCE

systém Jansen: Economy a Janisol
Odolnost proti požáru:

Janisol EI15 až EI90
Možnosti: pevné stěny, jednokřídlé
a dvoukřídlé dveře s horními či bočními světlíky

www.fireeconomic.cz

Economy EW30 – EW60

POŽÁRNÍ SVĚTLÍKY

VODOROVNÁ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

ŠIKMÁ HLINÍKOVÁ KONSTRUKCE

požární odolnost: EI15 – EI30
standardní délka nepodepřených krokví:
do EI30 max. 4 250 mm / do EI45 max. 2 250 mm
– profily s přerušeným tepelným mostem
– vzhled totožný s běžnými izolovanými světlíky

požární odolnost: EI15 – EI45

OCELOVÁ KONSTRUKCE

systém Jansen VISS Fire S
požární odolnost: REW30, REI30

– vnější vzhled dokončený hliníkovými lištami
je stejný z vnější i vnitřní strany jako běžné
izolované ocelové světlíky

www.fireeconomic.cz

max. rozměry prosklených výplní: 1,1 x 2,1 m / 1,25 x 2,3 m

ZAŘÍZENÍ PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE (ZOTK)

– slouží k řízenému odsávání produktů hoření,
tzn. tepla, kouře, jedovatých plynů a vodní páry
– křídlová požární klapka je vhodným typem
ZOTK pro umístění do střešních světlíků

– ZOTK pracuje na principu přirozené cirkulace
vzduchu, vyvolané rozdílem teplot, kdy teplý
vzduch, nebo kouř stoupá ke stropu
a je samočinně požárními odvětracími
klapkami, zabudovanými ve střešní konstrukci,
odváděn z objektu ven.

– na požádání naprojektujeme a provedeme

www.fireeconomic.cz

od návrhu až k dodávce

