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On the safe side

of fire



Protipožiarne automatické posuvné dvere 
kombinujú funkcie štandardného posuvného 
otvárania / zatvárania s protipožiarnou ochranou 
a nekompromisne bezpečnou únikovou cestou. 
Protipožiarne dvere EI30 a EI60 sa používajú 
na oddelenie požiarnych úsekov a zabránenie 
šíreniu požiaru v budove.
Za normálnych okolností produktová rada 500 
funguje ako štandardné automatické posuvné 
dvere, ktoré umožňujú ľahký vstup a východ.

V prípade núdzového alebo požiarneho poplachu sa posuvné dvere 
500 F spoľahlivo zatvoria, čím sa vytvorí bariéra, ktorá zabráni 
šíreniu ohňa. Zatiaľ čo 500 EF a 500 EFS sa navyše transformujú z 
posuvnej prevádzky na otočnú a poskytujú tak bezpečnú evakuáciu 
a záchranu.
17 cm disk predstavuje tvar línie, ktorá sa integruje do akejkoľvek 
architektúry. Nechajte sa očariť spoľahlivosťou, bezpečnosťou, 
robustnosťou a pokročilou funkčnosťou. Systém je vybavený 
zabudovaným senzorom, ktorý zaisťuje automatické otváranie a 
bezpečnostné zatváranie. Na zvýšenie bezpečnostného otvoru sú 
integrované bočné bezpečnostné senzory.
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Poskytuje 
pohodlný, 
bezpečný 
prístup pre 
všetkých.

Najjednoduchší
spôsob ako
ovládať svoje
dvere
odkiaľkoľvek a
kedykoľvek.

Popis varovania 
a chýb.

Dvere sú pripojené 
na cloud. Vyriešte 
svoj problém na 
diaľku.

Ovládač dverí je 
CAN prepojený 
so senzormi, 
spínačmi a 
inteligentnými 
zariadeniami.

S pokročilou 
technológiou je 
možné pokročilé 
zabezpečenie. Vaša 
bezpečnosť je našou 
najvyššou prioritou.

Bezpečná 
úniková cesta 
pre prípad 
núdze alebo 
požiarneho 
poplachu.

CAN
SAFETY

OPERATION SAFE EXITDOOR CLOUDDIAGNOSTICSMOBILE CONTROLACCESS

17 cm
výška pohonu

zabudovaný
sensor

pre bezpečný prechod

EI30 | EI60
ochrana pred ohňom

požiarny 
východ 

pre bezpečnú záchranu
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Safety barrier

Protipožiarne posuvné dvere 500 F fungujú 
ako štandardné automatické posuvné dvere 
a poskytujú pohodlný každodenný prechod 
dverami s ohňovzdornou schopnosťou, 
ktorá rozdeľuje dva požiarne sektory na 
trasách BEZ ÚNIKU.

Dvere majú protipožiarnu odolnosť na 
30 alebo 60 minút z oboch strán.

V prípade núdze, požiarneho poplachu 
alebo výpadku prúdu mechanická 
pružinová sústava zatvorí dvere a 
udržuje ich zatvorené. Únik nie je 
možný. Zatvorené dvere odolávajú 
požiaru, ktorý zabraňuje vzniku 
plameňov a tepelného žiarenia.

 

500 F | protipožiarne posuvné dvere
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Safety rescue

Protipožiarne posuvné dvere 500 EF fungujú
ako štandardné automatické posuvné dvere, 
ktoré sú vhodné do všetkých pracovných 
priestorov. Poskytujú pohodlný každodenný 
prechod dovnútra s požiarnou odolnosťou, 
ktorá rozdeľuje dva požiarne sektory na 
cestách ÚNIK.

V prípade núdze, požiarneho poplachu 
alebo výpadku prúdu, mechanická pružinová 
sústava zatvorí dvere, ktoré sa potom za 
niekoľko sekúnd zmenia na otočné dvere.
Bezpečná evakuácia je zabezpečená otočným 
otváraním a následne sa samočinne zatvára.

Otočné otváranie je umožnené v smere úniku 
stlačením núdzovej tyče a potlačenim dverí. 
Na opačnej strane dverí, v smere záchrany, 
je umožnené otočné otváranie stlačením 
kľučky dverí a potiahnutím dverí.

Možnosť otočného 
otvárania:
núdzové STLAČENIE,
sklopná rukoväť ŤAHAJ

 

500 EF | únikové požiarne posuvné dvere
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Easy safety rescue

Protipožiarne posuvné dvere 500 EFS 
fungujú ako štandardné automatické 
posuvné dvere, ktoré sú vhodné pre 
nemocnice, pracovné miesta, hotely, 
nákupné centrá a ďalšie verejné miesta, 
kde je na prvom mieste bezpečnosť. 
Ich ohňovzdorná schopnosť rozdeľuje 
dva požiarne sektory na cestách ÚNIK.

V prípade núdze, požiarneho poplachu 
alebo výpadku prúdu mechanická pružinová 
sústava zatvorí dvere, ktoré sa potom za 
niekoľko sekúnd premenia na otočné dvere. 
Bezpečná evakuácia je zaistená výkyvným 
otváraním, ktoré sa potom samo zatvára.

V smere úniku je zabezpečené otočné 
otváranie zatlačením na dvere. Na opačnej 
strane dverí, v smere záchrany, sa dvere 
jednoducho otvoria potiahnutím za dvere 
pomocou integrovanej rukoväte.

Možnosť otočného 
otvárania:
POTLAČ pre otvorenie,
POTIAHNUŤ rukoväť

 

500 EFS | únikové požiarne posuvné dvere
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Technické dáta    I   500 product line

POUŽITIE interiér/exteriér, únikové cesty/bezúnikové cesty

POHON výška 170 mm

OHŇUVZDORNOSŤ EI30, EI60 s mechanickým posúvacím a výkyvným samozatváračom

VÁHA max. 300 kg na posuvné krídlo

OTVORENIE-ZATVORENIE 0.3 - 0.7 m/s (nastaviteľná rýchlosť)

ČAS OTVÁRANIA 0 - 15 s (nastaviteľna)

SPOTREBA ENERGIE max 300 W/230 V

INŠTALÁCIA inštalácia na stenu

KRÍDLO SKLO: EI30: 15 mm, EI60: 23 mm
PANEL: EI30: 26 mm, EI60: 38 mm

FARBA PROFILU RAL farba

FARBA SKLA protipožiarne priehľadné sklo

OTVÁRANIE DVERÍ senzor, smartphone, spínače, kontrola prístupu

BEZPEČNOSŤ infračervené-mikrovlnné aktivačné snímače

FUNKCIE prepínanie medzi rôznymi režimami dverí: OTVORENÉ, ZATVORENÉ, STOP, AUTOMATICKÉ LETO, AUTOMATICKÁ ZIMA, JEDENNOSMERNÉ-LETO, 
JEDNOSMERNÁ-ZIMA, CESTNÝ LETO; varovná diagnóza pomocou COM20

ŠTANDARDY* EN16005, DIN18650, EN1154, EN 13501-2, EN 16034, EN14351-1, EN14351-2, EN16361, EN179, EN1125, EN 1155, EN 14600 

Farba profilu

_ RAL farba

Ohňuvzdorné

_ EI30
_ EI60

Únikové cesty:

Zabezpečená bezpečná evakuácia a záchrana 

pomocou otočného otvárania: 
_ 500 EF: 
              _ tlačenie VON núdzovou tyčou
              _ tlačenie DNU so sklopnou rukoväťou dverí 
_ 500 EFS:
              _ jednoducho tlačiť VON dvere
              _ jednoduché zatiahnutie DNU s integrovanou rukoväťou

Otváranie dverí

_ senzor
_ prepínače
_ smartphone
_ riadenie prístupu

* záží od typu dverí

Prispôsobte si svoje dvere
Vyberte si Vašu zostavu, vyberte si Vašu funkciu



Meesenburg s.r.o.
Vrapická 402
272 03 Kladno, Czech Republic
eshop@meesenburg.cz
www.meesenburg.cz

Meesenburg s.r.o. (SK)
Nadjazdova ul. 2
971 01 Prievidza, Czech Republic
Milan Frohlich - Servis SK/CZ
M: +421 948 173 589
m.frohlich@meesenburg.sk


