PROTIPOŽÁRNÍ ŘEŠENÍ
Reynaers Aluminium vyvinul kompletní sestavy protipožárních řešení vyhovující Evropským
normám. Tyto sestavy umožňují další rozšíření stávajícího systému protipožárních fasád (CW50–
FP), a také nabízejí vylepšené řešení pro dveře a dělící příčky vycházející ze standardního systému
CS77. Nová řešení jsou plně kompatibilní s ostatními systémovými řadami Reynaers.
Významným trendem ve stavebnictví se stává další členění budovy na menší požární úseky, které jsou
vzájemně propojeny požárními únikovými cestami a požárními východy. Tímto je uživatelům budovy
zajištěna zvýšená úroveň bezpečnosti a zároveň je dosaženo vyšší požární bezpečnosti pro blízké
objekty.
Reynaers Protipožární řešení nabízí:
• požárně dělící konstrukce a uzávěry s odolností 30 nebo 60 minut
• omezený teplotní nárůst po dobu minimálně 30 nebo 60 minut v chráněném prostoru
• 30 nebo 60 minutové časové rozpětí požární odolnosti dokud se oheň nerozšíří dovnitř či ven z budovy
• požární ochranu před hořícími budovami, které se nacházejí v těsné blízkosti
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CS 77-FP
Systém CS77–FP EI30 a EI60 byl vyvinut na základě stávajícího proﬁlového systému CS77 a příslušenství pro okna a dveře
a byl zkoušen v optimalizovaném Evropském zkušebním a certiﬁkovaném programu. Uvedené časové rozpětí požární
odolnosti je dosaženo vkládáním speciálního chladícího materiálu do komor proﬁlů a pomocí přilnavého a vodotěsného
napěňovacího těsnění. Tato těsnění není nutné lepit, čímž se šetří čas zpracování proﬁlů a tím celkové náklady.
Uvedená systémová řada CS77 protipožárních proﬁlů je určena zpravidla k výrobě ven otvíravých jednokřídlových
a dvoukřídlových dveří, panikových dveří, kombinací sestav dveří s bočními nebo horními světlíky a také prosklených
příček. Tento rozsah různých sestav nabízí celou řadu variant a možností pro tvořivou práci architektů a projektantů.
Dále je také k dispozici velký výběr příslušenství a zamykacích prvků.

CS77–FP PROSKLENÉ PŘÍČKY / PEVNÉ OKENNÍ PRVKY
EI30

EI60

Certiﬁkované sestavy

CS77–FP DVEŘE
EI30
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EI60

Certiﬁkované sestavy

CW 50-FP
Systém CW50–FP EI30 nabízí 30 minutové časové rozpětí požární odolnosti, které je docíleno pomocí ocelových proﬁlů
vložených do komor sloupků a pomocí požárně odolného napěňovacího těsnění. Systémem CW50–FP EI60 se časový
faktor prodlužuje z 30 na 60 minut přidáním dalších chladících komponentů. Obě tyto varianty systému CW50–FP lze
používat v sousedství standardního systému CW50, protože mají identický vnější vzhled.

EI30
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TECHNICKÉ VLASTNOSTI

CS 77–FP EI30

CS 77–FP EI60

CW 50–FP EI30

CW 50–FP EI60

Zasklívací drážka

25 mm

25 mm

20 mm

20 mm

Tloušťka zasklení

Od 15 mm do 51 mm

od 23 mm do 51 mm

33 mm

48 mm

Zasklívací metoda

pomocí EPDM

pomocí EPDM

pomocí přítlačných lišt

pomocí přítlačných lišt

EW30, E30, EI30

EI45, EW60, E60, EI60

EI15, EW30, E30, EI30

EW60, E60, EI60

Zatřídění požární odolnosti

TECHNICKÉ PARAMETRY
Všechny protipožární systémy Reynaers jsou testovány v úzké spolupráci s notiﬁkovanými ústavy po celé Evropě.
K certiﬁkaci všech uvedených sestav byl sestaven speciální zkušební Evropský program.

CS 77–FP EI30

CS 77–FP EI60

CW 50–FP EI30

CW 50–FP EI60

Evropská zkušební norma

EN 1364-1
EN 1634-1

EN 1364-1
EN 1634-1

EN 1364-3

EN 1364-3

Klasiﬁkační norma

EN 13501-2

EN 13501-2

EN 13501-2

EN 13501-2

REYNAERS SYSTEMS s.r.o., Čimická 72a, Praha 8, 182 00, Česká republika
www.reynaers.cz, www.reynaers-architekt.cz, www.zimnizahrady.com
tel. +420 220 571 674, fax. +420 220 570 345, info@reynaers.cz

REYNAERS SYSTEMS s.r.o., Miletičova 1, Bratislava, 821 08, Slovenská republika
www.reynaers.com, www.katalogprearchitektov.sk
tel. +421 255 641 231, fax. +421 255 641 233, ofﬁce@reynaers.sk
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