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Пожароустойчиви, димоуплътнени
и димоотвеждащи системи от Aluprof
Обширната гама системи, предлагани от Aluprof позволява изработката на разнообразие от конструктивни елементи,
които са отговорни за “зоните за пожарозащита” в сгради, и осигуряват подходящи условия за евакуация на техните
обитатели. Тези решения включват продукти, свързани със системи от прозорци и врати, включително и класическа
окачена фасадна система. Характеристиките на пожароустойчивост на тези решения, в зависимост от изискванията
на проекта, се предлагат в разнообразие от класове, от EI 15 до EI 120 за вертикални конструкции и постигат клас от
REI30 / RE45 за покриви.
Продуктите на Aluprof, които осигуряват безопасност за обитателите на сгради в случай на пожар включват вътрешни
преградни стени с врати MB-45EW (EW30), вътрешни и външни преградни стени с врати MB-78EI (EI15 до EI90) и MB60E EI (EI15, EI30), автоматични плъзгащи се врати MB-78EI DPA (EI15 до EI30), пожароустойчиви прозорци MB-86EI
(EI30), пожароустойчиви стени MB-118EI (EI120), пожароустойчиви фасади MB-SR50N EI (EI30, EI60), пожароустойчиви
фасади MB-SR50N EI EFEKT (EI30, EI60), остъклени пожарозащитни покриви (RE20, RE30, REI20, REI30), димоотвеждащи
врати MB-45D (Sa, S200 [Sm]) и Димоотвеждащи прозорци и клапи.
Важна характеристика на пожароустойчивите решения на ALUPROF е тяхната способност за свързване едни с други,
една система със следващата, като същевременно се поддържа необходимата пожароустойчивост. Това се демонстрира с интегрирането на врата MB-78EI във фасадата, което позволява на цялата конструкция да постигне клас на
работни характеристики от EI 30 или EI 60. Същата възможност се предлага и при врата MB-60E EI, която може да се
интегрира в стена MB-78EI, и при врата MB-60E EI която може да се интегрира в система за прегради MB-118EI.
Всички продукти, разгледани в настоящата публикация са били успешно изпитани в лаборатории и изследователски
институти в Полша и в цяла Европа.

СПЕЧЕЛЕТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ!
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Технически изисквания към пожароустойчивите
конструкции в сгради
Съгласно изискванията на строителните регламенти по отношение на сгради и тяхното местонахождение, пожароустойчиви врати и прозорци, които са предвидени да бъдат монтирани в отворите на вертикалните разделящи елементи
в дадена сграда, следва да бъдат проектирани и конструирани по такъв начин, че в случай на пожар:
- Да не допуснат разпространението на огъня
- Да ограничат разпространението на огън и дим в други помещения и зони на сградата,
- Да ограничат разпространението на огън към други сгради,
- Да позволят евакуацията на обитателите на сградата чрез ограничаване на нивото на топлинна радиация,
- Да осигурят безопасност и да улеснят работата на аварийните екипи
Класовете на пожароустойчивост за прегради се определя от действащите разпоредби в съответните държави
и може да зависят от класа на пожароустойчивост, за който е предвидена сградата. Това е показано в долната таблица:
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Класове на пожароустойчивост (сгради)

Класове на пожароустойчивост (прегради)

A

EI 60

B

EI 30

C

EI 15

D

-

E

-

Символи на класификацията за пожароустойчивост на дадена конструкция
E – непроницаемост

без пламъци
без дим
висока температура

Непроницаемостта (E) е способността на компонент или конструкция да поддържа целостта на елемента
само от едната страна, без да разпространява огъня към ненагрятата страна в резултат от проникването на
пламъци или горещи газове.

EW – непроницаемост и намаляване на радиацията

без пламъци
без дим
по-ниска топлинна радиация

Намаляването на радиацията (W) е способността на компонент или конструкция да поддържа целостта на
елемента само от едната страна, да намали вероятността за разпространение на огъня, което може да настъпи вследствие на значителна топлинна радиация или през даден елемент, или от неговата ненагрята повърхност към прилежащите материали.

EI – непроницаемост и изолация

без пламъци
без дим
висока температура изолация

Изолация (I) е способността на компонент или конструкция да поддържа целостта на елемента само от едната страна, без да разпространява огъня в резултат от значителен топлинен поток от нагрятата към ненагрятата страна. По
време на пожар, конструкцията на ненагрятата страна достига температура от не повече от +140°C до +180 °C.

Всички гореспоменати параметри са дадени в минути. Числото след посочения символ дава измереното в лаборатория
време от началото на пожара, в рамките на което се поддържа дадения параметър.
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Проучвания, доклади, сертификати.
Aluprof S.A. се стреми непрекъснато да подобрява качеството на своите продукти. Системата за управление на качество
на компанията отговаря на изискванията на стандарти EN ISO 9001 / EN ISO 14001, което е потвърдено от инспектиращия орган TÜV NORD. Продуктите, предлагани от Aluprof отговарят на всички изисквания на европейските стандарти
по отношение на качество на сплавите, допуски и характеристики на устойчивост. Компанията си сътрудничи с много
европейски проучвателни центрове и строителни изследователски лаборатории, също специализирани в областта на
пожароустойчивите конструкции: Building Research Institute (Полша), IFT Rosenheim (Германия), Warrington Certificate
Exova (Великобритания), UBAtc (Белгия), Fires Institute (Словакия), ÉMI Institute (Унгария) Incerc Institute (Румъния), Efectis
Institute (Нидерландия) и други. Това сътрудничество включва изпитвания на огън и проверки на фирмените документи
(доклади и класификации). Тези документи позволяват системите на Aluprof да бъдат прилагани в пожароустойчиви
конструкции в Европа и извън нея.
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Примери за документи, издадени за
Aluprof за пожароустойчиви конструкции
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Неотваряеми прегради

Неотваряеми прегради

Конструкция

EI30

EI30

EI60

MB-78EI

MB-78EI

MB-78EI

EI120

EW30

MB-78EI

MB-118EI

EI15

MB-78EI

EI90

EI30

MB-60E EI

MB-78EI

Клас

Система

Pilkington
Pyroguard
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass
Polflam
Polflam
Pilkington

Polflam (Glass-Team)

AGC

Pilkington
Promat Top
Vetrotech (Saint-Gobain)
Pyroguard
Q4glass

Polflam

Polflam
AGC
POLFLAM (Glass-Team)
Vetrotech (Saint-Gobain)
Vetrotech (Saint-Gobain)
AGC

Производител
на стъклото

Дебелина
[mm]
20
9,3
20
13
13
17
20
22
22
16
17
16
18
16,5
26
30,4
25
27
27
23
28
25
27
32
35
58

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет
Polflam EI30
Pyrobel 8
Polflam EI15
Contraflam Lite 30
Contraflam Lite 30
Pyrobel 16
Polflam EI30
Polflam EI30
Polflam EI30
Pyrostop
Promaglas
Contraflam 30
Pyroguard T-EI30
Q4Firestop
Pyrobel 25
Pyrobel 25 EG
Polflam EI60
Polflam EI60
Polflam EI60
Pyrostop
Pyroguard T-EI60
Contraflam 60
Q4Firestop
Polflam EI90
Polflam EI120
Pyrostop 120-10

1260x2360
1500x3000
2420x4000
2420x4620
1300x2400
1470x2800
1500x3000
1400x2700
1500x3000
1500x3000
1400x2500

no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 5160
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000

no limit x 4000
no limit x 4300
no limit x 4000
no limit x 4800

1508x1467
1400x1068

3000x1500
2420x4620
2420x4000
1300x2400
1470x2800
2500x1500
2350x1400

1260x2360

1260x2360
2320x1465
2500x1500
2500x1500
1260x2360
3000x1500
2200x4000
2200x4200
1300x2400
2470x1320
3000x1500
2385x1500
2350x1400

Макс. размери на
Макс. размери на
стъклото-вертикален стъклото-хоризонтален
правоъгълник [mm]
правоъгълник [mm]
1500x3000
1260x2360
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1260x2360
2200x4200
2200x4000
2200x4200
1300x2400
1075x2300
1500x3000
1470x2800
1400x2700

no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000

Макс. размери на
конструкцията/крило
-ШхВ

Следната таблица изброява максималните размери на пожароустойчиви конструкции с обозначение и максимални размери на остъклението в зависимост от типа на конструкцията
и нейния клас на пожароустойчивост. Относно обозначения/размери на стъкла, които не са включени в таблицата, моля свържете се с нашия отдел за техническа помощ.

Максимални размери на пожароустойчива конструкция изработена със системи
на ALUPROF, типове и максимални размери на остъклението

7

Врати и прозорци

Врати и прозорци

Остъклени стени със силиконови фуги

Конструкция

MB-78EI

EI90

EI60

MB-78EI

EI30

MB-78EI

EI30

EI15

MB-78EI

MB-86EI

EI30

EI60

EI30

Клас

MB-60E EI

MB-78EI

Система

Pilkington
Pyroguard
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass
AGC
Pilkington
Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam (Glass-Team)

Pilkington
Promat Top
Pyroguard
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass
Polflam
AGC

Polflam (Glass-Team)

AGC

Polflam
AGC
POLFLAM (Glass-Team)
Vetrotech (Saint-Gobain)

AGC

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam EI30
Pyrobel 8
Polflam EI15
Contraflam Lite 30
Pyrobel 16
Pyrobel 16 EG
Polflam EI30
Polflam EI30
Pyrostop
Promaglas
Pyroguard T-EI30
Contraflam 30
Q4Firestop
Polflam EI30
Pyrobel 25
Polflam EI60
Polflam EI60
Pyrostop
Pyroguard T-EI60
Contraflam 60
Q4Firestop
Pyrobel 90/35
Pyrostop 90-102
Contraflam 90

Pyrobel VL 25

Contraflam Strukture

Pyrobel VL 16

Contraflam Strukture

Vetrotech (Saint-Gobain)
AGC

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет

Производител
на стъклото

20
9,3
20
13
17,3
21,2
20
20
16
17
18
16
16,5
20
26
25
25
23
25
25
27
36
37
40

26

31

17

23

Дебелина
[mm]

1400x2500/2500x2500
1100x3006/2184x3006
1400x2500/2500x2500
1075x2300
1400x2500/2500x2500
1400x2500/2500x2500
1260x2300
1500x2300/2400x1300
1400x2500/2500x2500
1400x2500/2500x2500
1100x3006/2184x3006
1400x2500
1400x2500/2500x2500
1400x2500
1400x2500
1400x2500
1265x2300
1260x2360

1400x2500

1400x2475 / 2580x2475
1260x2360
1400x2500 / 2500x2500
1160x2250

no limit x 3480

no limit x 3400

no limit x 2900

no limit x 3600

Макс. размери на
конструкцията/крило
-ШхВ

1385x2185

1000x3480

1500x3400

1000x2900

1500x3600

2236x1135

1200x2900

1700x3000

1800x3000

Макс. размери на
Макс. размери на
стъклото-вертикален стъклото-хоризонтален
правоъгълник [mm]
правоъгълник [mm]

8

Покривно остъкляване

Окачена фасадна система

Автоматични плъзгащи се врати

Конструкция

MB-SR50N EI

MB-SR50N EI EFEKT

EI60

MB-SR50N EI

REI30/RE30

EI60

EI30

EI30

EI30

MB-78 EI DPA

MB-SR50N EI

Клас

Система

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam

Q4Glass
Polflam
Polflam
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam
Pilkington

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam (Glass-Team)
Pilkington

Contraflam Lite 30 Horizontal

Polflam H EI30

Polflam EI30
Pyrostop 30
Contraflam 30
Contraflam 30 - 20
Polflam EI60
Pyrostop 60
Contraflam 60
Contraflam 60-3
Q4Fire Stop 60
Polflam EI30
Polflam EI60
Contraflam
Q4Firestop

Contraflam 30

20

22

20
16
16
20
25
23
25
27
30
20
25
25, 29
30

16, 18, 22

20

Polflam EI30

Polflam

Vetrotech (Saint-Gobain)

Дебелина
[mm]

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет

Производител
на стъклото

1350x2550

1350x2550/1350x2710

Макс. размери на
конструкцията/крило
-ШхВ

1100x2100

1250x3250

1500x3000
1400x2400
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1400x2400
1400x2400
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x3146
1500x3000

2000x1500

2400x1500
1800x1200
1700x1200
1700x1200
2400x1500
1800x1200
1800x1200
1700x1200
2000x1500
2000x1500
2000x1500

Макс. размери на
Макс. размери на
стъклото-вертикален стъклото-хоризонтален
правоъгълник [mm]
правоъгълник [mm]
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EI30

EI15

EI15

EW30

Клас

Неотваряеми прегради

Врати и прозорци

Неотваряеми прегради

Неотваряеми прегради

Конструкция

MB-78EI

MB-60E EI

MB-78EI

MB-78EI

Vetrotech (Saint-Gobain)

MB-78EI

Pilkington
Promat Top
Pyroguard
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass

Polflam

Polflam
AGC

Polflam EI30
Pyrobel 16
Polflam EI30
Polflam EI30
Polflam EI30
Pyrostop
Promaglas
Pyroguard T-EI30
Contraflam 30
Q4Firestop

Contraflam Lite 30

Vetrotech (Saint-Gobain)

Pyrobel 8

AGC
Polflam EI15

Contraflam Lite 30

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam

Polflam EI15

Pyrobel 8

Contraflam Lite 30

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет

Polflam

AGC

Производител
на стъклото

Система

20
17
20
22
22
16
17
18
16
16,5

13

20

9,3

13, 15, 19

20

9,3

13

Дебелина
[mm]

no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4300
no limit x 4000
no limit x 4800
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000
no limit x 4000

1160x2250

1400x2500/2500x2500

1260x2360

no limit x 4000

no limit x 4000

no limit x 4000

no limit x 4000

1500x3000
1260x2360
2200x4200
2200x4000
2200x4200
1300x2400
1075x2300
1470x2800
1500x3000
1400x2700

1500x3000

1500x3000

1260x2360

1500x3000

1260x2360
3000x1500
2200x4000
2200x4200
1300x2400
2470x1320
2385x1500
3000x1500
2350x1400

2500x1500

3000x1500

1260x2360

2500x1500

18

14

18

18

18

Макс. размери на
Макс. размери на Макс. размери на стъкконструкцията/крилото - стъклото вертикален лото - хоризонтален Страница
Ш х В [mm]
правоъгълник [mm] правоъгълник [mm]

Списък на конструкции, предлагани в различни класове на пожароустойчивост
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EI30

EI30

EI30

EI30

Клас

Фасада

Автоматични плъзгащи се
врати

Врати и прозорци

Остъклени стени със
силиконови фуги

Конструкция

MB-SR50N EI EFEKT

MB-SR50N EI

MB-78 EI DPA

MB-86EI

MB-78EI

MB-60E EI

MB-78EI

Система

Polflam EI30

Pilkington
Promat Top
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass
Polflam
Polflam

Polflam

Polflam EI30

Polflam EI30
Pyrostop 30
Contraflam 30
Contraflam 30-20

Polflam
Pilkington
Vetrotech (Saint-Gobain)

Contraflam 30

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam

AGC

Polflam EI30
Pyrobel 16
Pyrobel 16 EG
Polflam EI30
Polflam EI30
Pyrostop 30-10
Promaglas
Contraflam 30
Q4Firestop
Polflam EI30

Polflam

Pyrobel VL 16

Contraflam Strukture

Vetrotech (Saint-Gobain)

AGC

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет

Производител
на стъклото

20

20
16
16
20

16, 18, 22

20

20
17,3
21,2
20
20
15
17
16
16,5
20

17

23

Дебелина
[mm]

1350x2550

1350x2550/1350x2710

1400x2500/2500x2500
1100x3006/2184x3006
1400x2400
1400x2500
1400x2500 / 2500x2500
1260x2300
1500x2300/2400x1300

1400x2500

1400x2475/2580x2475

no limit x 2900

no limit x 3600

1500x3000

1500x3000
1400x2400
1500x3000
1500x3000

1385x2185

1000x2900

1500x3600

2000x1500

2400x1500
1800x1200
1700x1200
1700x1200

2236x1135

1800x3000

48

44

30

32

18

14

24

Макс. размери на
Макс. размери на Макс. размери на стъкконструкцията/крилото - стъклото вертикален лото - хоризонтален Страница
Ш х В [mm]
правоъгълник [mm] правоъгълник [mm]
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EI60

EI60

EI60

EI60

EI60

Клас

Фасада

Врати и прозорци

Остъклени стени със
силиконови фуги

Неотваряеми прегради

Неотваряеми прегради

Конструкция

MB-SR50N EI EFEKT

MB-SR50N EI

MB-78EI

MB-78EI

MB-78EI

MB-78EI

Система

Pyrobel 25
Polflam EI60
Polflam EI30
Pyrostop
Contraflam 60
Q4Firestop
Polflam EI60
Pyrostop
Contraflam 60
Contraflam 60-3
Q4Firestop
Polflam SG EI-60
Contraflam 60
Q4Firestop

AGC

Pilkington
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass
Polflam
Pilkington

Q4glass
Polflam
Vetrotech (Saint-Gobain)
Q4glass

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam

Pyrobel VL 25

Contraflam Strukture

AGC

Vetrotech (Saint-Gobain)

Q4Firestop

Contraflam 60

Vetrotech (Saint-Gobain)

Q4glass

Pyroguard T-EI60

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет
Pyrobel 25
Polflam EI60
Polflam EI60
Polflam EI60
Pyrostop

Pyroguard

Pilkington

Polflam

AGC

Производител
на стъклото

25
23
25
27
60
27
25, 29
30

27

26,6
25
20
23
25

26

31

27

25

28

26,6
25
27
27
23

Дебелина
[mm]

1260x2300

1400x2500 / 2500x2500
1400x2500/2500x2500
1100x3006/2184x3006
1400x2500
1400x2500

no limit x 3480

no limit x 3400

no limit x 4000

no limit x 4000

1500x3000
1400x2400
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1500x3000
1576x3146
1500x3000

1000x3480

1500x3400

1400x2700

1500x3000

1470x2800

2000x1500

2400x1500
1800x1200
1700x1200
1700x1200
2000x1500
2000x1500

1200x2900

1700x3000

2350x1400

2500x1500

1470x2800

48

44

18

24

18

Макс. размери на
Макс. размери на Макс. размери на стъкконструкцията/крилото - стъклото вертикален лото - хоризонтален Страница
Ш х В [mm]
правоъгълник [mm] правоъгълник [mm]
no limit x 4000
1260x2360
2700x1400
no limit x 4000
1500x3000
3000x1500
no limit x 4000
2420x4000
2420x4000
18
no limit x 5160
2420x4620
2420x4620
no limit x 4000
1300x2400
1300x2400

12

REI30/RE30

EI120

EI90

EI90

Клас

Покривен прозорец

Неотваряеми прегради

Врати и прозорци

Неотваряеми прегради

Конструкция

MB-SR50N EI

MB-118EI

MB-78EI

Polflam

MB-78EI

Polflam EI120

Polflam

Vetrotech (Saint-Gobain)

Polflam

Contraflam Lite 30 Horizontal

Polflam H EI30

Pyrostop 120-10

Contraflam 90

Vetrotech (Saint-Gobain)

Pilkington

Pyrostop 90-102

Pyrobel 90/35

Polflam EI90

Тип на единичното или
вътрешно стъкло в
изолационен стъклопакет

Pilkington

AGC

Производител
на стъклото

Система

20

22

58

35

40

37

36

32

Дебелина
[mm]

no limit x 4000

no limit x 4000

1260x2360

1265x2300

360x460

no limit x 4000

1100x2100

1250x3250

1400x2500

1500x3000

1500x3000

1400x1068

1508x1467

46

36

18

18

Макс. размери на
Макс. размери на Макс. размери на стъкконструкцията/крилото - стъклото вертикален лото - хоризонтален Страница
Ш х В [mm]
правоъгълник [mm] правоъгълник [mm]
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www.aluprof.eu

офис прегради с двоен
стъклопакет MB-80 OFFICE

офис прегради със стъклена врата
MB-45 OFFICE

впечатляващи витрини
и висококачествени подвижни
и сгъваеми врати
MB-EXPO / MB-EXPO MOBILE

преградни стени със силиконови
фуги MB-78EI класове EI30 и EI60

СИСТЕМИ ЗА
ОСТ ЪКЛЕНИ
ПРЕГРАДНИ СТЕНИ:

СЪВРЕМЕННИ
ОФИС РЕШЕНИЯ НА
ЕДНА РЪКА
РАЗСТОЯНИЕ

Пожароустойчиви прегради с врати

MB-60E EI

EI 15 EI 30

MB-60E EI позволява изработването на пожароустойчиви интериорни и екстериорни врати с едно или две крила. Също така позволява изработването на “технически прозорци” и пожароустойчиви прегради. Конструкциите, базирани на MB-60E EI се класифицират като EI15 или EI30 съгласно EN
13501-2+A1, като вратите могат допълнително да отговорят на изискванията за димоплътност от клас S200, Sa съгласно EN 13501-2 + A1. Системата се
класифицира като неразпространяваща горенето (NRO).
Това решение е базирано на алуминиеви профили с прекъснат термомост (система MB-60E) с профили с конструктивна дълбочина от 60 mm. Пожароустойчивостта на конструкцията се гарантира от нейните пожароизолационни компоненти, които са монтирани във вътрешните камери на нейните
профили. В допълнение, конструкциите са оборудвани с набъбващи ленти, които спират разпространението на огъня.
Системата позволява използване на всички видове често използвано огнеупорно стъкло, класифицирани като EI15 и EI30 (дебелина от 5 до 41 mm).
За разлика от други пожароустойчиви системи, стъклото MB-60 E EI се прикрепя към вътрешното лице, с помощта на структурни остъклителни ленти.
Специалните стоманени елементи са важен елемент за осигуряване на стъклото срещу изпадне по време на пожар.
MB-60E EI позволява изработването на врати със следните макс. размери на крилото: Ш до 1.4 m, В до 2.475 m. Врата с две крила може да бъде широка 2,58 m. Възможностите за проектиране и съвместимостта с други MB системи прави това решение особено атрактивно предложение в този клас
продукти, като същевременно осигурява отлична пожарозащита.
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-60E EI

Макс. размери на конструкцията

Профил на разширителна фуга

Врати

Технически прозорец

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
Широчина на касата

Профил на разширителна фуга

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
60 мм

Въздухопроницаемост

клас 2, PN-EN 12207:2001

Широчина на крилото

60 мм

Водонепропускливост

клас 3A, PN-EN 12208:2001

Дебелина на остъклението

5 – 41 мм

Клас на пожароустойчивост

EI15, EI30, EN 13501-2 +A1

15

Пожароустойчиви прегради с врати

MB-60E EI
2

1

3
4

5
6

1

Пожароустойчивата система на базата на MB-60E позволява използването на общи елементи, както лесна и бърза изработка.

2

Конструкциите се класифицират като EI15, EI30.

3

Системата позволява монтиране на всички често използвани пожароустойчиви стъкла от различните класове и с дебелина,
варираща от 5 до 41 mm.

4

Конструктивна дълбочина на профилите: 60 mm.

5

Стъклодържател от вътрешната страна.

6

Предлагат се решения с или без праг.

Конструкциите, базирани на MB-60E EI са включени
в Техническо одобрение с номер AT-15-6006/2016
и Европейска техническа оценка ETA-18/091
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-60E EI
Рамка на врата и крило на врата – напречно сечение

Стъкло EI30

Напречно сечение на долната част с праг

Стъкло EI30

Крило на врата с прагово уплътнение– напречно сечение

Стъкло EI30

17

Пожароустойчиви врати и преградни стени

MB-78EI

EW 15 EW 30
EI 15 EI 30 EI 45 EI 60 EI 90

Система MB-78 EI е разработена за изграждане на вътрешни и външни пожароустойчиви преградни стени, с врати с едно или две крила с клас на пожароустойчивост EI 15, EI 30, EI 45 EI 60 или EI 90 съгласно EN 13501-2. В повечето случаи тези конструкции могат да имат и характеристики за контрол
на дима (класове S200 и Sa). Множество изпитвания и изчисления показаха, че продуктите базирани на MB-78 EI имат много добра топло- и звукоизолация. Благодарение на своите характеристики, оптимизирана технология и производствени разходи, съвместимостта с други ALUPROF системи
за прозорци и врати и непрекъснатото техническо усъвършенстване, това е много популярен продукт, широко използван от професионалистите в
строителството.
Конструкцията на система MB-78 EI е базирана на алуминиеви профили с прекъснат термичен мост с дълбочина 78 mm. Те се характеризират с нисък
общ коефициент на топлопроводимост “U,” благодарение на основния си прекъснат термомост със специален дизайн и ширина 34mm. Устойчивостта
на висока температура се осигурява от специалните пожароизолационни елементи – GKF или CI – разположени във вътрешните камери и в изолационните пространства между профилите, стоманените аксесоари и фугите.
Ъгловите съединения със стени, които могат да се постигнат със системата, възможността за огъване на профилите, както и използването на диагонални съединения и декоративни делители, залепени към стъклото са характеристиките, които придават форма и естетичност на сградата.
Обхватът от допустими размери на конструкцията включва неотваряеми прегради с височина до 5.16 м и отваряеми само в една посока врати с размери на крилото: Ш до 1.4 м; В до 3.0 м; ширината на двойните врати може да достигне 2.5 м. Системата за врати MB-78 EI може да се изпълни като
отделна врата, като част от по-голяма и сложна преградна стена или в пожароустойчива фасада - система MB-SR50N EI. Конструкциите и вратите от
този тип, както единични, така и двукрили врати, са успешно изпитани в нотифицирана лаборатория и получават класове на пожароу-стойчивост
EI 30 и EI 60.
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ПОЖАРОЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ / MB-78EI
Макс. размери на стенните сегменти

ou

Вертикален делител на разширителна фуга

Вертикален делител на разширителна фуга

Вертикален делител на
разширителна фуга

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Широчина на касата за врата

78 мм

Въздухопроницаемост

Клас 2, PN-EN 12207:2001

Широчина на крилото

78 мм

Водонепропускливост

Клас 5A, PN-EN 12208:2001

Височина на касата

51 мм /
72 мм

Пожароустойчивост

Класове EI 15, EI 30, EI45, EI 60, EI 90 съгласно EN
13501-2, класове EI 15, EI 30, EI45, EI 60 съгласно
AT-15-6006/2016

Височина на крилото

72 мм /
51 мм

Топлопреминаване (стойност Uf )

от 1,6 W/(м2K)

Дебелина на остъклението

8 – 65 мм

Шумоизолация (стойност RW )

до 41 dB

19

Пожароустойчиви врати и преградни стени

MB-78EI
1
2

3

4

5
1

Единично или двойно огнеупорно стъкло с дебелина от до 65 mm

2

Стоманени аксесоари и разширяващи се ленти, които защитават конструкцията от високи температури

3

Пожарозащита, тип GKF или CI, изпълваща вътрешността на профилите, позволява постигане на класове на ефективност
EI15 до EI 90

4

Профилиран прекъснат термомост, който осигурява адекватна защита срещу топлинни загуби (Uf от 1.6 m2K)

5

Различни решения за прагови уплътнения в долната част на вратата: профилна опция с и без праг, при което се постига клас
на димоуплътнение S200 S

Обширните конструктивни възможности, разнообразие от панти, ключалки, автоматични затварящи механизми и други видове обков, както и оптимизиран
производствен процес не са единствените предимства на тази система. Тя позволява и изпълнение на решения, съдържащи се в следващите страници:
автоматични плъзгащи се врати MB-78EI DPA от клас EI 15 или EI 30 и стени MB-118 EI от клас EI 120.
Дебелината на пълнежите при система MB-78 EI са от 8 до 65 мм. Пълнежите могат да включват всички типични пожароустойчиви стъкла, както и плътни
материали състоящи се от листов метал и подходящи плоскости, които осигуряват необходимата пожароустойчивост.

Гамата възможни пожароустойчиви остъкления
за употреба при система MB-78EI включва:
- Pyrobel с дебелина от 9.3 мм – 36 мм
- Polfam с дебелина от 20 мм – 25 мм
- Contrafam Lite с дебелина от 13 мм – 22 мм
- Contrafam 30 с дебелина от 16 мм – 20 мм
- Contrafam 60 с дебелина от 25 мм – 35 мм
- Contrafam 90 с дебелина от 40 мм
- Pyrostop с дебелина от 15 мм – 45 мм
- Promaglas с дебелина от 17 мм– 30 мм
- Pyranowa с дебелина от 15 мм – 27 мм
- Fireswiss с дебелина от 15 мм – 28 мм
- Q4Firestop с дебелина от 16,5 мм – 27 мм

Система MB-78 EI има Техническо одобре-ние
с №AT-15-6006/2016 валидно до 29.12.2021 и
сертификат CERTIFIRE издадено от Institute of
Warrington Certifcation Ltd № CF 5138.
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Двери в индивидуальной застройке
Türen im Einzelbaugebäude
Dveře v individuální zástavbě

Каса на врата и крило на врата – напречно сечение

21 MB78EI-001
(GKF)
Drzwi
w zabudowie
indywidualnej

Door in individual assembly
Двери в индивидуальной застройке
Türen im Einzelbaugebäude
Dveře v individuální zástavbě
22

22

MB78EI-005 (GKF)

MB78EI-004 (GKF)

без (GKF)
праг – напречно сечение на долната част
22 Врата
MB78EI-006

MB-78EI/10

11/2011

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-78EI

MB-78EI

Каса на врата и крило на врата с CI пълнежи –

21

MB78EI-051 (CI)

Skala 1:2

22

MB78EI-055 (CI)

Skala 1:2

22

MB78EI-054 (CI)

22

Крило
на врата с прагово уплътнение
MB78EI-056
(CI)

напречно сечение

– напречно сечение

12/2011

MB-78EI/11 21

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-78EI
Напречно сечение на долната част с праг

MB-78EI
Połączenia kątowe
Corner connections

Ъглово
съединение към неотваряеми стени
Угловое соединение
Eckverbindungen
Úhlové spojení
15

MB78EI-025 (GKF)

15

MB78EI-074 (CI)

22

Skala 1:2

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-78 EI
Ъглово съединение към неотваряеми стени 90o

Напречно сечение на MB-78EI вратa във фасада MB-SR50N EI
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Пожароустойчиви стъклени
прегради със силиконови фуги

MB-78EI

EI 30 EI 60

Aluprof предлага решение за прозрачни пожароустойчиви стени, които са базирани на система MB-78 EI и същото дава възможност за изпълнение на
стъклени прегради със силиконови фуги. То позволява изработването на вътрешни прегради без видими вертикални профили, които да разделят отделните модули на преградата и същевременно запазват пълната си пожароустойчивост. Междината между отделните стъкла е само 4 мм и се запълва с огнеспиращ набъбващ материал и негорим силикон. Силиконът се предлагат в три цвята (черен, сив, или бял). По този начин, пожароустойчивите
прегради могат да бъдат високи до 3.6 м, и с ширина на модулите до 1.8 м. Изпитванията за пожароустойчивост проведени в Научно изследователския
строителен института (ITB) включваха модел със свободен край, така че няма ограничение по отношение на максималната дължина на този тип стена.

24

Пожароустойчиви стъклени
прегради със силиконови фуги

MB-78EI

EI 30 EI 60

Преградите от стъкло със силиконови фуги, базирани на MB-78 EI позволяват свободно проектиране и изграждане на изключително големи вътрешни преградни стени. С прозрачните си модули, конструкциите изградени с тази система правят всяко помещение да изглежда визуално поголямо.
Нещо повече, системата осигурява сигурност и помага за диференциране на противопожарни зони в сградата, като същевременно осигурява подходящи условия за евакуирането на обитателите на сградата.
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Пожароустойчиви стъклени
прегради със силиконови фуги

MB-78EI

EI 30 EI 60

Aluprof предлага и версия с профили, монтирани в подове, стени и тавани. Скритият стенен монтаж засилва този оптичен ефект и същевременно
поддържа пълна пожароустойчивост на конструкцията.
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Примери за остъклени стени със силиконови фуги MB-78EI
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Пожароустойчиви стъклени прегради със силиконови фуги

MB-78EI
1

2

3

4

5
1

Междината между модулите е само 4 мм на широчина

2

Дебелина на огнеупорното стъкло : 17 мм или 23 мм (EI30), 26 мм или 31 мм (EI60)

3

Максимална височина на преградите: 3.6 м; без ограничения в максималната дължина

4

Максимална ширина на стъклените модули: 1.5 м (макс. височина: 3.6 м) и 1.8 м (макс. височина 3.0 мм) 5

5

Решението се предлага с профили, монтирани в пода, стените и тавана

Пожароустойчиви стъклени прегради със силиконови фуги
MB-78 EI са включени в класификацията ITB 1036/16/R267NZP
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Стъклена преграда със силиконова фуга MB-78EI, Хоризонтален изглед

Силиконова фуга

Преградна стена с интегриран в тавана профил, сечение

Преградна стена с интегриран в пода профил, сечение
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Автоматични пожароустойчиви плъзгащи се врати

MB-78EI DPA

EI 15 EI 30

Система MB-78EI DPA е предназначена за изграждане на пожароустойчиви прегради с автоматични, еднокрили и двукрили плъзгащи се врати. Класовете на пожароустойчивост EI 15 и EI 30 се поддържат при излагането им на огън, както от външната така и от вътрешната страна. Конструкцията
е базирана на системата за пожароустойчиви стени с врати MB-78 EI, от която идва и голяма част от производствената технология и компоненти,
включително алуминиевите профили, охлаждащите вложки, разширяващите се ленти, уплътнителите и повечето аксесоари.
Обширната гама остъкления за тези конструкции е същата както при базовата система и позволява монтиране на всички често използвани
пожароустойчиви остъкления от клас EI 15 и EI
30, включително залепването им в изолационния пакет. Задвижването на плъзгащата се врата
MB-78EI DPA може да се монтира в стени/стенни системи. Механизмите, които са предвидени
за използване в тази система позволяват гладка
и безпроблемна работа на вратата с 200 кг крило.
Макс. размери на конструкцията в светъл отвор:
- височина на единична и врата с две крила : до
2550 mm.
- ширина на единична врата: до 1350 mm.
- ширина на двойна врата: до 2710 mm.

Системата MB-78EI DPA притежава Техническо
одобрение от ITB № AT-15-6006/2016 и сертификат CERTIFIRE връчен от Warrington Certifcation
Ltd № CF 5138
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ КОНСТРУКЦИИ / MB-78EI DPA
KONSTRUKCJE OGNIOODPORNE / MB -78EI

Плъзгащи се врати с горно задвижване – напречно сечение
Drzwi przesuwne MB-78EI DPA - przekrój górny

Стоманена тръба 70x25 mm

KONSTRUKCJE OGNIOODPORNE / MB -78EI
Drzwi MB-78EI w fasadzie przeciwpożarowej
MB-SR50 EI / MB-SR50N EI

Странично плъзгащи се врати - напречно сечение
170
Skala 1:2

Drzwi przesuwne MB-78EI DPA
- przekrój boczny

Photocell

169
Skala 1:2
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Пожароустойчиви прозорци

MB-86EI

EI 30

MB-86 EI се използва за изработката на EI30 пожароустойчиви отваряеми прозорци съгласно EN 13501-2+A1. MB-86EI е базирана на система MB-86 и
има отлични работни характеристики за топлопреминаване, шумоизолация, водонепропускливост и въздухопроницаемост. MB-86 EI съчетава предимствата на класически прозорец със свойствата на пожароустойчива преградна стена. Конструкцията отговаря на всички изисквания на приложимите регламенти и стандарти, особено по отношение на икономия на енергия и защита на околната среда, като същевремен-но осигурява добра
пожаробезопасност. Системата се класифицира като неразпространяваща горенето (NRO).
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРОЗОРЦИ / MB-86EI
Макс. размери на прозорците:

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-86EI

Широчина на касата

77 мм

Шрочина на крилото

86 мм

Дебелина на остъклението

рамка: 13 до 61 мм, каса: 22 до 70 мм

Макс. тегло на крилото

130 кг

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

MB-86EI

Въздухопроницаемост

клас 4, EN 12207

Водонепропускливост

клас E 1500, EN 12208

Устойчивост на вятър

клас C5, EN 12210

Топлопреминаване

Uf oт 1,07 W/(м2K), Uw от 0,86 W/(м2K)*

Клас на пожароустойчивост

клас EI30

* - за прозорец 2000 x 1100 мм с троен стъклопакет Ug=0.5 W/(м2K), дистанционер с топъл ръб и стъклопакет от огнеупорно стъкло от клас EI30
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Пожароустойчиви прозорци

MB-86EI
3

1

4
2

1

прекъснат термичен мост с ширина от 43 или 42 мм

2

пожароустойчивостта се гарантира от стъклата с подходящ клас на защита, пожароизолационни елементи във вътрешните камери на алуминиевите профили, специални аксесоари и материали, използвани в пространството между алуминиевите профили и
стъклопакета

3

широк обхват от дебелини на остъклението, което позволява употребата на различни типове изолационно стъкло, включително
тройни стъклопакети

4

обковът при MB-86EI в този случай е с клас RC2 на защита срещу взлом

Конструкциите, базирани на MB-86 EI притежават
Класификация от ITB № 103.6/18/R360NZP
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРОЗОРЦИ / MB-86 EI
Изглед на прозореца

Балконска врата с нисък праг, изглед

Двоен прозорец с летящ вертикален делител, изглед
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Пожароустойчиви преградни стени

MB-118EI

EI 120

Пожароустойчивите преградни стени MB-118 EI се използват за направата на пожарозащитни прегради с клас на пожароустойчивост EI 120. Системата се класифицира като неразпространяваща горенето (NRO). Дизайнът и конструкцията и са такива, че осигуряват техническа връзка с врата
MB-78 EI, което означава множество общи компоненти (стъклодържатели, охлаждащи вложки, разширяващи се ленти, уплътнения и повечето аксесоари), както и подобни на базовата система, на технологията за производство и монтаж.
Система MB-118 EI е разработена на базата на петкамерен алуминиев профил с прекъснат термичен мост, с дълбочина от предната до задната страна
от 118 мм. Профилите на вътрешните камери, както и изолационното пространство помежду им, са запълнени с пожароизолационни елементи. По
външните повърхности има разширяващи се ленти, които са допълнително монтирани и цялата конструкция е завършена със стоманени аксесоари,
съединявайки двете страни на профилите. В система MB-118 EI може да се вградят пълнежи с дебелина 31-84 мм. Тази система може да бъде и база за
конструкции от EI 30 или EI 60 класове, при които трябва да се използват тройни стъклопакети, поради високите термични или акустични изисквания.
Благодарение на симетричното си устройство конструкциите, които са изработени от нея, запазват пожароустойчивостта си до клас EI 120, при
излагане на огън от външната и вътрешната страна. Важна характеристика, влияеща върху функционалността на тези пожарозащитни прегради е
възможността да се монтират врати MB-78 EI.
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Maximale Abmessungen von Wand
ПОЖАРОЗАЩИТНИ КОНСТРУКЦИИ / MB-118EI
Макс. размери на стените

Słupek dylatacyjny
Expansion joint mullion
Полустойка
Вертикален
делител на
Słupek
dylatacyjny
Wärmeausdehnungspfosten
Expansion
разширителнаjoint
фуга mullion
Полустойка
Wärmeausdehnungspfosten

Słupek dylatacyjny
Expansion joint mullion
Полустойка
Вертикален
делител на
Słupek
dylatacyjny
Wärmeausdehnungspfosten
Expansion
разширителнаjoint
фуга mullion
Полустойка
Wärmeausdehnungspfosten

Вертикален
делител на
Słupek
dylatacyjny
Expansion
разширителнаjoint
фуга mullion
Полустойка
SłupekWärmeausdehnungspfosten
dylatacyjny
Expansion joint mullion
Полустойка
Wärmeausdehnungspfosten

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Вертикален
делител на
Słupek dylatacyjny

Expansion joint
разширителна
фуга

mullion
Полустойка
SłupekWärmeausdehnungspfosten
dylatacyjny
Expansion joint mullion
Полустойка
Wärmeausdehnungspfosten

PARAMÈTRES TECHNIQUES

Ширина на касата

118 мм

Въздухопроницаемост

Клас A4, PN-EN 12152:2004

Дебелина на остъклението

31 - 84 мм

Водонепропускливост

Клас RE 750, PN-EN 12154:2004

Клас на пожароустойчивост

Клас EI 120, EN 13501-2
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Пожароустойчиви преградни стени

MB-118EI
1

2

3

5
4

1

Единично стъкло или стъклопакет с огнеупорно стъкло с дебелина до 84 мм.

2

Стоманени аксесоари и разширяващи се ленти, които защитават конструкцията от високи температури

3

Пожарозащитни пълнежи тип GKF или CI изпълват вътрешността на профилите, което позволява постигане на клас EI120

4

Профилиран прекъснат термомост, който осигурява адекватна защита срещу топлинни загуби

5

камерен, симетричен дизайн, при който се поддържа пожароустойчивостта, независимо от коя страна е огъня

Система MB-118 EI притежава Класификация от
ITB № 1036/18/R368NZP
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K O NПОЖАРОУСТОЙЧИВИ
S T R U K C J E O G NПРЕГРАДНИ
I O O D P O RСТЕНИ
N E / /MB
M B-118EI
-118EI
Макс. размери на стените

Przekrój przez ościeżnicę dolną

Przekrój przez połączenie ścianki MB-118EI
z drzwiami MB-78EI

Съединение между стена MB-118 EI и врата MB-78 EI– напречно сечение

K518394X

Skala 1:2

K518395X

MB-118EI
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Пожароустойчива окачена фасадна система

MB-SR50N EI

EI 30 EI 60

Система MB-SR50N EI е разработена да осигури пожароустойчиви окачени фасади с класове EI30, EI60, съгласно PN-EN 1364-3 и PN-EN 1364-1 и пожароустойчиви покрити със стъкло покриви. Системата се класифицира като неразпространяваща горенето (NRO).
Тези решения използват профилите на базовата MB-SR50N фасадна система: вертикали с дълбочина между 85 и 225 мм и хоризонтали с дълбочина
65 и 189,5 мм. Система MB-SR50N позволява избор на профили за вертикали и хоризонтали, които осигуряват изравняване на габаритите на фасадата
от вътрешната страна, създавайки еднотипен решетъчен външен вид.
Дизайнът на пожароустойчивата окачена фасадна система позволява използването на ъглови съединения до ± 7.5° на всяка страна, ъглови съединения 90° или 135° (вътрешни и външни) и фасади, с отклонение от вертикалата под ъгъл от ± 15°. Също така е възможно да се монтират пожарозащитни
врати MB-78 EI, като същевременно се поддържа пожароустойчивостта на цялата конструкция в класове EI 30 или EI 60.
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ФАСАДНА СИСТЕМА / MB-SR50N EI
Макс. размери на панелите в окачената фасада

MHmax=3000 mm
MLmax=1500 mm

- 300 kg

MHmax=1500 mm
MLmax=2400 mm

- 300 kg

- макс. тегло на пълнежа

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-SR50N EI

Дълбочина на вертикалите

85 – 225 мм

Дълбочина на хоризонталите

69,5 – 189,5 мм

Инерционни характеристики на вертикалите
(диапазон на коефициента Ix)

83,80 – 1222,14 cm4

Инерционни характеристики на хоризонталите
(диапазон на коефициента Iz)

48,07 - 591,55 cm4

Ширина на профилите

50 мм

Дебелина на остъклението

16 - 64 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Въздухопроницаемост

Клас AE 1050, PN-EN 12152

Водонепропускливост

Клас RE 1200, PN-EN 12154

Клас на пожароустойчивост

Класове EI 15, EI 30, EI45, EI 60, EN 13501-2

Топлопреминаване (коеф. Uf )

от 1.8 W/(м2K)
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Пожароустойчива окачена фасадна система

MB-SR50N EI
1

4

5
2

3
1

Единични или двойни (стъклопакет) пожароустойчиви стъкла, механично фиксиране, система, позволяваща използване на
стъклопакет с дебелина до 64 мм

2

Стоманени аксесоари, специални болтове и разширяващи се ленти, които защитават конструкцията от високи температури

3

Пожарозащитни пълнежи, тип GKF или CI изпълващи профила, позволяващи постигане на класове на ефективност EI 30 - EI 60

4

Опорната конструкция на вертикалния и хоризонталния профил дава възможност за изграждане на вертикални фасади, наклонени от вертикалата до ъгъл от ± 10° и остъклени покриви

5

Вътрешно ядро на вложката на алуминиевия профил осигурява необходимата цялост на конструкцията в случай на пожар

На външен вид пожароустойчивата фасада не се различава от базовата система. За да се осигури пожароустойчивост, вертикалните и хоризонталните профили са оборудвани със
спе-циални пожарозащитни вложки. Тези вложки се състоят от алуминиев профил , който служи като армировъчен елемент, облечен с огнеупорни плоскости.
Стъклопакетът или другите огнеупорни пълнежи са вложени на съответните им места във вътрешната част на
системата в хоризонталните и във вертикалните профили,
като са осигурени на място чрез външна притискателна
или захващаща планка.
За да постигнем оптимална топло- и шумоизолация на
конструкцията, ние използваме непрекъснат профил с
прекъснат термичен мост от HPVC и EPDM уплътнения.
В допълнение, страничните повърхности на изолатора
са с огнеупорна лента, която при висока температура се
разширява и запълва пространството между зоните на
фасадата.
Притискателната планка е фиксирана към профилите
чрез малък винт за метал и планка от неръждаема стомана. Този метод на фиксиране осигурява необходимото,
за да се постигне желаната ефективност и да се защити
стъклото или другия подобен огнеустойчив пълнеж от
нежелано изместване.
Система MB-SR50N EI притежава Класификация
от ITB № 1036.12/16/R289NZP и сертификат
CERTIFIRE връчен от Warrington Certifcation Ltd
№ CF 5139
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ФАСАДНА СИСТЕМА / MB-SR50N EI
Напречен разрез на вертикален профил EI 30

Напречен разрез на вертикален профил EI 60

50

50

K430483X

K430483X

K417890X

K417890X

80322091

K417892X

105 (85 do 225)

K430476X

105 (85 do 225)

K430476X

80322091

K417892X

Напречен разрез на вертикален профил +7,5° EI 60

Напречен разрез на вертикален профил 90o EI 30

50

K430483X

GKF
GKF// Promatect
Promatect
K430476X
K430483X

Минерална
Wełna
mineralna вата

105 (85 do 225)

K430476X

105 (85 do 225)

50

105 (85 do 225)

Blacha
2mm2 мм
Лист alu.
метал

0 - 7,5°

K417890X
K417892X

K417890X

80322091

K417892X

80322091

43

Фасадна система

MB-SR50N EI EFEKT

EI 30 EI 60

Система MB-SR50N EI EFEKT е предназначена за изработка на пожароустойчиви
окачени фасади с класове EI30 и EI60, при
които опорната конструкция на вертикалния и хоризонталния профили са запълнени със специални вложки от огнезабавителен материал. Могат да се монтиран
в плоскост, наклонена по вертикалата на
ъгъл от ±10°.

Системa MB-SR50N EI EFEKT e включенa в ITB класификация с № 01036/15/
R218NP и e сертифициранa CERTIFIRE от
Warrington Certifcation Ltd (сертификат
№ CF 5139).

44

ФАСАДНА СИСТЕМА / MB-SR50N EI EFEKT
Макс. размери на модулите

Вертикален профил на
разширителна фуга

max 3024 mm

Вертикален профил на
разширителна фуга

Напречен разрез на хоризонтален профил

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

MB-SR50N EI EFEKT

Дълбочина на вертикала

85 – 225 мм

Дълбочина на хоризонтала

69,5 – 189,5 мм

Инерционни характеристики на вертикала
(диапазон на коефициента Ix)

81,34 – 1222,14 cm⁴

Инерционни характеристики на хоризонтала
(диапазон на коефициента Iz)

49,54 – 629,54 cm⁴

Ширина на профилите

50 мм

Дебелина на остъклението

36 – 64 мм

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ
Въздухопроницаемост

клас AE1200 Pa; PN-EN 12153:2004

Водонепропускливост

клас RE1200, PN-EN 12155:2004

Устойчивост на вятър

2400 Pa / 3600 Pa; PN-EN 12179:2004

Устойчивост на удар

клас I5/E5; PN-EN 13049:2004, PN-EN 14019:2006
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Пожароустойчиви остъклени покриви

REI 20 REI 30
RE 20 RE 30 RE 45

На базата на фасадна система MB-SR50N EI може да се изработи покривно остъкляване с клас
на пожароустойчивост RE20, RE30, RE45, REI20, REI30 съгласно PN-EN 13501-2 + A1: 2010. “RE” означава, че конструкцията ще поддържа своите конструктивни характеристики и цялост, а “REI”
означава, че конструкцията ще осигури високотемпературна изолация.
Като ребра и столици на покривното остъкляване се използват обикновените вертикални и хоризонтални профили на окачената фасадна система, които са свързани по подходящ начин един
към друг така, че да оформят структура на алуминиева решетка, която на свой ред се монтира към
сградната конструкция посредством подходящи опори. Подобно на предложението за окачена
фасада тези профили за ребра и столици са оборудвани с огнеупорни вложки, състоящи се от
алуминиев профил на вложката, действащ като армировка, и повърхност облечена с огнеупорни
плоскости. Стандартното решение не изисква допълнителна опора като например стомана.
Изпитанията за пожароустойчивост са проведени върху две версии: плоска и наклонена, и гарантират класификацията на покриви с наклон от 0° до 80° от хоризонталното ниво. В тази конструкция могат да се използват покривни ребра с дълбочина 85 + 225 мм и столици с дълбочина
65 + 189.5 мм. Прозоречните вложки се монтират във вътрешната страна на състемата, съставена
от ребра и столици и се фиксират неподвижно чрез притискателна планка и винт, захванат към
носещите профили. В рамките на тази система е възможно монтирането на остъкление с дебелина варираща от 32 до 64 мм. Максималните размери на стъклото са 1250 мм x 3250 мм. Може да
се използва огнеупорно стъкло в комбинация с всяко стъкло, монтирано от външната страна на
системата. Остъклените пожароустойчиви покриви могат да се съчетаят с вертикалните фасади EI MB-SR50N.
Пожароустойчивите покриви MB-SR50N EI притежават Класификации
на огнеупорност от ITB с № 01036-18-R376NZP и 01036.2-18-R376NZP

46

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ОСТЪКЛЕНИ ПОКРИВИ
Напречно сечение на билото на пожароустойчив покрив
Минерална
вата с плътност
Wełna
mineralna
min. 75 kg/m
gestość
min.3 75 kg/m3

Blachaстоманен
stalowa лист min.
Плътен
grubość
0,8
mm min. 0,8 mm
K417896X
K417895X

(69
.5

69
d
.5

K4

30

K4

47

.5)

89

o1

31

50

5X

54

3X

50

Напречно сечение на покрива, съчетан с пожароустойчива фасада
K417896X
K417895X

K431543X

K430475X

Wełna mineralna
Минерална
вата с плътност
3
gestość
min.
75 kg/m3
min.
75 kg/m
Плътен
Blachaстоманен
stalowaлист min.
0,8
mm min. 0,8 mm
grubość

50

50

GKF
ou Promatect
GKF
/ Promatect

69.5 (69.5 do 189.5)
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Пожароустойчиви преградни стени с врата

MB-45EW

EW 30

Система MB-45EW позволява изработването на пожароустойчиви единични и двойни врати и неотваряеми преградни стени с врати. Конструкциите
базирани на система MB-45EW се класифицират като пожароустойчиви EW30 съгласно EN 13501-2+A1:2010. Конструкцията е базирана на алуминиеви
профили от система без прекъснат термичен мост MB-45, която е с конструктивна дълбочина 45мм. Пожароустойчивостта на конструкцията се гарантира от материалите, запълващи вътрешните камери на профилите. Външните повърхности са оборудвани с ленти, които набъбват под въздействието
на температурата.
Системата може да използва пожароустойчиво остъкление EW 30 (дебелина 11мм – 15,5мм). Остъкляването се осъществява чрез стандартни стъклодържатели, а в цялата конструкция има стоманени аксесоари, които защитават стъклото в случай на пожар. Система MB-45EW позволява изработването на врати с максимален размер на крилото до 2.40 м на височина и 1.25м на широчина. Конструктивните възможности и съвместимостта с
други системи от MB серията правят това решение изключително атрактивно в тази продуктова категория, като същевременно осигурява отлична
пожарозащита.
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str 2:

ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ВРАТА / MB-45EW

Dimensions maximales de la construction (wybrane schematy z systemu MB‐78EI ze zmienionymi

max 2407

max 3000

Максимален
размер на конструкцията
nsions maximales
destr
la construction
(wybrane schematy z systemu MB‐78EI ze zmienionymi
wymiarami)
2:
iarami)
Dimensions maximales de la construction (wybrane schematy z systemu MB‐78EI ze zmienionymi
wymiarami)

max 3400

max 2448

max 3000

max 1250

max 2480

Профил при
разширителна фуга

Caractéristiques
rofondeur du dormant
45 mm
Gamme de vitrage
11 ‐ 15 mm
(cloison et porte)
Caractéristiques
ofondeur du vantail de Profondeur du dormantPoids max. du ventail de
45 mm
120dekgvitrage
45 mm
Gamme
porte
porte
(cloison et porte)
Profondeur du vantail de
Poids max. du ventail de
45 mm
porte
porte
Caractéristiques

max 3400

Profondeur du dormant
(cloison et porte)
Profondeur du vantail de
porte

Профил при
разширителна фуга

11 ‐ 15 mm
120 kg

45 mm

Gamme de vitrage

11 ‐ 15 mm

45 mm

Poids max. du ventail de
porte

120 kg

max 6000
Технически параметри
Широчина на касата

45 мм

Дебелина на остъклението

11 - 15,5 мм

Широчина на крилото

45 мм

Максимално тегло на крилото на
вратата

120 кг
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Пожароустойчиви преградни стени с врата

MB-45EW
1

2

3

4

5

1

Решението е базирано на система за прозорци и врати MB-45. Изработката му е лесна и бърза с използването на елементи,
които са общи за двете системи.

2

Специални пълнежи в профилите и аксесоари за още по-висок клас на пожароустойчивост.

3

Възможност за използване на всички стандартни видове огнеупорно стъкло Pyroguard (EW30).

4

Остъкляване от вътрешната страна чрез стъклодържатели.

5

Решение с нисък праг.

Системата за врати и преградни стенни MB-45EW
разполага с документи, издадени от Efectis France
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ПОЖАРОУСТОЙЧИВИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ С ВРАТА / MB-45EW
Неотваряема преградна стена, сечение

Врата, сечение

Врата с нисък праг, изглед на долната част

Врата с праг, изглед на долната част
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Димоуплътнени врати

MB-45D

Sa S200

Система MB-45D е предвидена за изработка на преградни стени с димоуплътнени врати с едно
или две крила и клас Sa, и S200 съгласно стандарт EN 13501-2:2016. Конструкцията е базирана на
елементите за вътрешните прегради на система MB-45. Правилното функциониране на димоуплътняването зависи от точното полагане на периферните уплътнения на крилото, остъкляването,
както и от полагането на праговите уплътнения.

Вратите MB-45D разполагат с Техническо одобрение от
ITB с № AT-15-5163/2016 валидно до 29 декември 2021.
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Drzwi dymoszczelne

Smoke-tight doors
Дымозащитные двери
Rauchschutztüren
Каса и крило за врата - напречно сечение
Dveře kouřotěsné
MB-45D

СИСТЕМА ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ / MB-45D
Врата с праг - напречно сечение на долната част

MB45D-001

Врата без праг - напречно сечение на долната част
MB-45D

MB45D-002

Падащ праг

Ширина на касата за врата
Ширина на крилото за врата

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
MB-45/30

45 мм

Дебелина на остъклението

2 - 25 мм

45 мм

Макс. размер на крилото
на вратата

В до 2400 мм (2200 мм),
Д до 1250 мм (1400 мм)

Макс. тегло на крилото на вратата

120 кг
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Димоотвеждащи прозорци

Максимален размер на прозорците до 4 м2

Димоотвеждащите прозорци играят особена роля в осигуряването на безопасност и комфорт за хората, намиращи се в сградата. Когато са правилно избрани, те са елементите осъществяващи гравитационна вентилация, а когато е необходимо, могат бързо да помогнат да се отстранят токсични
газове и дим, които могат да бъдат опасни за здравето на хората.
Предложението за тези продукти се характеризира с разнообразие от решения, така че могат да се използват в отделни проекти, както и за елементи
интегрирани в алуминиеви фасади или остъклени покриви.
Димоотвеждащите конструкции могат да бъдат базирани на системите за прозорци: MB-59S, MB59S-Casement, MB-60, MB-60US, MB-70, MB-70US, MB86, MB-86US, както и на специализираните решения за фасади: накланящи се прозорци (MB-SR50N OW) и покривни прозорци (MB-RW). Съществуват
различни опции за отварянето на прозорците – страничо или накланяни навътре или навън (горно/долно окачване), мансардни прозорци, използвани с наклонени фасади или с покривни прозорци. Димоотвеждането и вентилацията се изпълнява от проветряващите
прозорци или врати.
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ДИМООТВЕЖДАЩИ ПРОЗОРЦИ
Напречно сечение на димоотвеждащ прозорец MB-RW в система MB-TT50

Напречно сечение на димоотвеждащ прозорец от система MB-70

Електрически задвижващ механизъм

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Макс. размери на крилото на прозореца (хоризонтален)

Ш до 2500 мм, В до 1600 мм

Макс. размери на крилото на прозореца (вертикален)

Ш до 1600 мм, В до 2500 мм

Макс. размери на крилото на покривния прозорец

Ш до 1500 мм, В до 2200 мм или Ш до 2200 мм, В до 1500 мм

Макс. повърхност на вертикален/покривен димоотвеждащ
прозорец

до 4.0 м2 / до 3.3 м2

Макс. ъгъл на отваряне на димоотвеждащия прозорец

до 90 градуса
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Димоотвеждащи прозорци и клапи
Димоотвеждащите прозорци и клапи могат да бъдат оборудвани с надеждни и безшумни механизми на D+H, GEZE, а за покривни прозорци и със
задвижвания от ESCO. Предлагат се различни типове задвижващи механизми, включително задвижвания с голяма отваряща сила (до 3 000 N). Те могат
да се монтират на единичен прозорец или в синхронизирани системи. Въпреки отговорната им функция в сградата, тези конструкции могат да се характеризират с високо ниво на естетичност, което се гарантира от възможността за използване на малоразмерни задвижвания, монтирани успоредно
на повърхността на прозореца.

Производители на задвижвания за димоотвеждащи
прозорци

Стандартът EN 12101-2, който е правното основание за експлоатацията на димоотвеждащи прозорци, изисква използваното оборудване за отвеждане
на дим и топлина да работи надеждно и правилно всеки път, когато се стартира през периода му на употреба. Димоотвеждащи конструкции, базирани
на Aluprof системите са изпитани съгласно горния стандарт в институтите на IFT и VdS, както по отношение на ефективна проветрявана площ, надеждност на експлоатация и правилно поведение при различни условия на експлоатация: ветрово натоварване, натоварване от сняг, така и под влиянието
на ниски и високи температури. Димоотвеждащите прозореци, изработени с помощта на системите на ALUPROF разполагат със съответните документи, потвърждаващи изискваните технически параметри.
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ПРИМЕРНИ ПРОЕКТИ
изпълнени с пожароустойчиви и димоотвеждащи системи
на ALUPROF
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ALUPROF S.A. Завод в Биелско-Бяла, ул. Варшавска 153, 43-300 Биелско-Бяла, Полша,
тел.: +48 33 81 95 300, факс: +48 33 82 20 512, Завод в Ополе, ул. Гославицка 3, 45-446 Ополе,
тел.: +48 77 400 00 00, факс: +48 77 400 00 06, Завод в Голежов, ул. Прземислова 10,
43-440 Голежов, тел.: +48 33 483 20 10, факс: +48 33 81 95 222, имейл: aluprof@aluprof.eu
ALUPROF UK LTD, тел.: +44 161 941 4005, имейл:info@aluprof.co.uk
ALUPROF DEUTSCHLAND GMBH, тел.: 0421 898189-20, имейл: Kontakt@aluprof-deutschland.com
ALUPROF SYSTEM UKRAINA OOO, тел.: +380 444 944 784, имейл: torg@aluprof.com.ua
ALUPROF HUNGARY KFT, тел.: +36 27 542 600, имейл: hungary@aluprof.eu
ALUPROF SYSTEM ROMANIA SRL, тел.: + 40 374 004 594, имейл: romania@aluprof.eu
ALUPROF SYSTEM CZECВ SRO, тел.: +420 595 136 633, имейл: frma@aluprof.eu
ALUPROF NETHERLANDS B.V., тел.: +31 (0) 24 675 9999, имейл: info@aluprof-nederland.nl
ALUPROF BELGIUM, тел.: +32 52 25 81 10, имейл: belgium@aluprof.eu
ALUPROF USA, LLC, тел.: 1 212 687 0300, имейл: info@aluprofusa.com
MARIUS HANSEN FACADER A/S, тел.: +45 87 38 07 00, имейл: info@mhf.dk
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