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The best of fire protection gates
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DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIEM / WE SHARE WITH OUR EXPERIENCE

Firma Małkowski-Martech S.A. jest producentem kilkudziesięciu rodzajów bram przeciwpożarowych, stanowiących
główny pasywny element zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach użyteczności publicznej
i wielkogabarytowych. Oferuje bramy kurtynowe, bramy przesuwne, opuszczane oraz bramy segmentowe
i przeciwpożarowe kurtyny okienne. Produkty występują w wielu klasach odporności ogniowej: od EI-30 do EI-120,
a nawet EI-180.
MAŁKOWSKI - MARTECH S.A. is a producer of fire protection gates as well as other fire protection equipment. We
offer sliding, vertically sliding, double wing, sectional and rolling gates as well as fire curtains. In addition, we also
provide a full variety of industrial gates: sectional, grating, striped and swinging. In our offer you will find a full range
of fire protection gates in various types and fire resistance classes from EI 30 to EI 120 and even EI 180.

PRODUKUJEMY
PROJEKTUJEMY

NA NASZĄ JAKOŚĆ SKŁADA SIĘ WIELE ELEMENTÓW

PRODUCE

DESIGN

SERWISUJEMY

OUR QUALITY CONSIST OF MANY ELEMENTS

SERVICE

MONTUJEMY
INSTALL

DORADZAMY

TWÓJ SPOKÓJ NASZYM PRIORYTETEM / YOUR PEACE OF MIND IS OUR PRIORITY

ADVISE

Wiedząc jak cenny jest czas naszych klientów, z jakimi problemami borykają się oni na budowie, dzielimy się
swoim wieloletnim doświadczeniem w celu kompleksowego rozwiązania problemów podczas wszelkich realizacji.
Nasze produkty są w pełni adaptowalne do warunków jakie zastajemy na budowie.
Knowing how precious time is for our customers and what obstacles they may face at different stages of investment,
we share our years of experience to a comprehensive solution to problems encountered by the implementation of
all kinds. Our products are fully adaptable to conditions we can find on the building site.

WŁASNE PATENTY GWARANCJĄ INNOWACYJNOŚCI / OUR PATENTS ARE A GUARANTEE OF INNOVATION
Jesteśmy właścicielem ponad 20 patentów, które wykorzystujemy w swoich wyrobach. Własne rozwiązania dają
możliwość przygotowywania produktów pod konkretne wymagania klienta, dostosowując się do oczekiwań biur
projektowych, inwestorów i generalnych wykonawców. Swoje produkty wytwarzamy także w oparciu o własny
europejski patent nr 01.274.065.0.
We own more than 20 patents. Our solutions enable us to prepare products for specific customer requirements,
fulfill expectations of design offices, investors and general contractors. The creation of our products is based on
our own European patent.

LICZNE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA / MANY AWARDS AND DISTINCTION
Za nowatorskie rozwiązania zostaliśmy wyróżnieni wieloma nagrodami. Tylko w samym 2012r. za innowacyjne
produkty zostały nam przyznane dwa Złote Medale Międzynarodowych Targów Budowlanych Budma oraz jeden
złoty medal Międzynarodowych Targów Ochrony Pracy, Pożarnictwa i Ratownictwa Sawo.
We work with passion and commitment. Which is appreciated by our our customers and also the market. For the
innovative solutions we've been awarded with several prestigious awards. Only in 2012 for the innovative products
we've been awarded with two Gold Medals on International Construction Fair Budma and Gold Medal of International
Fair of Work Protection, Fire-Fighting and Rescue Equipment Sawo.
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
PRZESUWNE MARC-P
FIRE PROTECTION MARC-P SLIDING GATES

OPIS / DESCRIPTION
MARC-P SLIDING GATES
BRAMY PRZESUWNE MARC-P
Bramy przesuwne są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy Sliding gate is an excellent solution in places where there is space reserve on at
east one side of the wall opening.
zapasem miejsca przynajmniej z jednej strony otworu.
BUDOWA
Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej
typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie
skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w standardowych kolorach:
RAL 7035

RAL 9002

CONSTRUCTION
The hardened, modified mineral wool MARC gate leaf is reinforced with steel bars
while the external surface of the leaf is coated with metal plates in standard RAL
colours:

RAL 9010

RAL 9002

RAL 7035

dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL

RAL 9010

we offer also a full RAL palette

Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.
ogniowych, a zarazem wytrzymały.
Skrzydło bramy zawieszone jest na wózkach umieszczonych w szynie jezdnej.
Prowadzenie skrzydła bramy od dołu zapewnia rolka prowadząca. Przeciwciężar
z osłoną może być montowany zarówno po stronie kieszeni przymykowej, jak
i stronie przeciwnej. Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz.

The gate leaf hangs on carriages located in the rail. The guide roller fixed on the
floor by the wall opening guarantees an optimum movement path for the leaves.
The counterweight with its shield can be mounted either on the side of the closing
pocket or on the opposite side. Each gate is equipped with a magnetic lock.

W każdym ze skrzydeł mogą być zamontowane drzwi przejściowe lub ewakuacyjne Every leaf can be equipped with evacuation or pass-through door fitted with
a handle or a panic bar.
wyposażone w klamki bądź dźwignie antypaniczne.
ZASADA DZIAŁANIA
Zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru.
Utrzymywanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do
centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka
zwalnia elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami
pożarowymi. Otwarcie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub
automatyczny za pośrednictwem napędu elektromechanicznego.

OPERATION METHOD
The gate closes by counterweight. Its magnetic lock is connected to the control unit
and keeps the gate in the open position. In case of fire alarm, the control unit
disconnects the magnetic lock and the gate leaf closes, thus creating two fire zones.
The gate can be opened in two ways: either manually (standard) or automatically
via an electric drive
Marc-P sliding gates ale also available in ex-proofed version.

Bramy MARC-P dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej „Ex”.

BUDOWA / CONSTRUCTION
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Opis:

Description:

1. Przeciwciężar
2. Wsporniki
3. Wózek jezdny
4. Szyna jezdna
5. Elektrotrzymacz
6. Skrzydło
7. Kieszeń przymykowa
8. Rolka prowadząca
9. Uchwyt muszlowy
10. Drzwi

1. Counterweight
2. Brackets
3. Carriage
4. Rail
5. Gate magnetic lock
6. Gate leaf
7. Closing pocket
8. Guide roller
9. Shell-like handle
10. Door
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SCHEMAT / SCHEME

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

PRZESUWNE / SLIDING

PRZESUWNA 1-SKRZYDŁOWA

EI60, EI120

ONE-LEAF SLIDING

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB-1428/W
Certyfikat Zgodności ITB-1428/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / INSTALLATION SPECIFICATIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

D

Maximum gate size (So x Ho):

- 16000 x 6000

Rejon działania bramy
Gate operation area
OPIS / DESCRIPTION

H0

S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -przeciwciężar
-counterweight

C

B -min. miejsce z lewej strony*

S0

A B

-min. space on the left*

E

C -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

D -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
E -głębokość bramy
-gate gauge

EI60
EI120

A**
135
135

B
125
125

C
S0+210
S0+210

D
110
110

E
130
170

E

(z drzwiami)
(with door)

210
250

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

** Przeciwciężar (wymiar A) może być mocowany od strony przymyku (patrz rysunek) lub po stronie przeciwnej
4

** Counterweight (dim. A) can be mounted either on the side of the closing pocket or on the opposite side. Each gate is equipped with a magnetic lock.

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
Given that we are constantly working to develop our products, we reserve the right to make any changes we deem necessary.
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

PRZESUWNE / SLIDING

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

EI60, EI120

PRZESUWNA
WIELOSKRZYDŁOWA TELESKOPOWA
MULTI-LEAF SLIDING

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB-1428/W
Certyfikat Zgodności ITB-1428/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

D

Maximum gate size (So x Ho):

- 16000 x 6000

Rejon działania bramy
Gate operation area
OPIS / DESCRIPTION

H0

S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -przeciwciężar
-counterweight

S0

A B

B -min. miejsce z lewej strony*

C

-min. space on the left*

C -min. miejsce z prawej strony*

E

-min. space on the right*

D -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
E -głębokość bramy
-gate gauge

EI60
EI120

A**
135
135

B
125
125

C
S0/2+175
S0/2+175

D
110
110

E
260
340

E

(z drzwiami)
(with door)

340
420

** Przeciwciężar (wymiar A) może być mocowany od strony przymyku (patrz rysunek) lub po stronie przeciwnej
5

** Counterweight (dim. A) can be located on the side of closing pocket as well as on the opposite side.

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
ROZSUWANE MARC-R
MARC-R TWO-WAY SLIDING FIRE PROTECTION GATES

OPIS / DESCRIPTION
MARC-R TWO-WAY SLIDING GATES
BRAMY ROZSUWANE MARC-R
Bramy rozsuwane są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy Drawing aside gate is an excellent solution in places where there is much space on
zapasem miejsca po obu stronach otworu, przy czym nie musi on być tak duży, both sides of wall opening. There is also less space than for sliding gates needed.
jak w przypadku bramy przesuwnej.
OPIS
CONSTRUCTION
The hardened, modified mineral wool MARC gate leaf is reinforced with steel bars
BUDOWA
Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej while the external surface of the leaf is coated with metal plates in standard RAL
typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie colours:
skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w standardowych kolorach:
RAL 7035

RAL 9002

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9010

we offer also a full RAL palette
dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL
Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach has high fire resistance parameters and is very durable.
ogniowych, a zarazem wytrzymały.
Gate leaves hang on carriages located in the rail. Guide roller fixed to the floor
Skrzydła bramy zawieszone są na wózkach umieszczonych w szynie jezdnej. aside the wall opening guarantees proper movement path of the leaves.
Prowadzenie skrzydeł bramy od dołu zapewnia rolka prowadząca. Przeciwciężar Counterweight can be mounted on one side as well as on both sides of the gate.
z osłoną może być montowany zarówno po jednej lub obu stronach bramy. Each gate is equipped with gate magnetic lock.
Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz.
Provided that leaf dimensions permit it, every leaf can be equipped with evacuation
W każdym ze skrzydeł (o ile na to pozwala wysokość i szerokość skrzydła) mogą or pass-through door with handle or panic bar.
być zamontowane drzwi przejściowe lub ewakuacyjne wyposażone w klamki bądź
OPERATION METHOD
dźwignie antypaniczne.
The gate closes by counterweight. Its magnetic lock is connected to the control unit
and keeps the gate in the open position. In case of fire alarm, the control unit
ZASADA DZIAŁANIA
Zamykanie skrzydła bramy odbywa się grawitacyjnie za pomocą przeciwciężaru. disconnects the magnetic lock and the gate leaf closes, thus creating two fire zones.
Utrzymywanie bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do The gate can be opened in two ways: either manually (standard) or automatically
centralki przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia via an electric drive
elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi.
Otwarcie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub automatyczny za Drawing aside gate Marc-R type ale also available in ex-proofed version.
pośrednictwem napędu elektromechanicznego.
Bramy MARC-R dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej „Ex”.

BUDOWA / CONSTRUCTION
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Opis:

Description:

1. Przeciwciężar
2. Wsporniki
3. Wózek jezdny
4. Szyna jezdna
5. Elektrotrzymacz
6. Skrzydło
7. Kieszeń przymykowa
8. Rolka prowadząca
9. Uchwyt muszlowy
10. Osłona balastu
11. Drzwi

1. Counterweight
2. Brackets
3. Carriage
4. Rail
5. Gate magnetic lock
6. Gate leaf
7. Closing pocket
8. Guide roller
9. Shell-like handle
10. Counterweight shield
11. Door
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SCHEMAT / SCHEME

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

ROZSUWANE / TWO-WAY SLIDING

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

EI60, EI120

ROZSUWANA WIELOSKRZYDŁOWA
MULTI-LEAF TWO-WAY SLIDING

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB-1428/W
Certyfikat Zgodności ITB-1428/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):
Maximum gate size (So x Ho):

D
Rejon działania bramy

Rejon działania bramy

Gate operation area

Gate operation area

H0

- 16000 x 6000

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -przeciwciężar
-counterweight

B

A

C

S0

A
E

B -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

C -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

D -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
E -głębokość bramy
-gate gauge

EI60
EI120

C
B
A**
135 S0/2+335 S0/2+180
135 S0/2+335 S0/2+180

D
110
110

E
130
170

E

(z drzwiami)
(with door)

210
250

** Przeciwciężar (wymiar A) może być mocowany po obu stronach (patrz rysunek), jak również po jednej stronie (2 x A)
7

Counterweight (dim. A) can be mounted on both sides (see the drawing) as well as on one side of the gate.

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
OPUSZCZANE MARC-O
MARC-O VERTICALLY SLIDING FIRE PROTECTION GATES
OPIS / DESCRIPTION
BRAMY OPUSZCZANE MARC-O
Bramy opuszczane są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy
miejscem tylko powyżej otworu. Są one alternatywą dla bram przesuwnych
i rozwieranych, gdyż do minimum redukują potrzebne miejsce po obu stronach
otworu. OPIS
BUDOWA
Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej
typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie
skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w standardowych kolorach:
RAL 9002

RAL 7035

MARC-O VERTICALLY SLIDING GATES
Vertically sliding gate is is an excellent solution in places where there is space
reserve above the wall opening. As an alternative to sliding and double wing gates
they reduce to the minimum the side space needed..
CONSTRUCTION
The hardened, modified mineral wool MARC gate leaf is reinforced with steel bars
while the external surface of the leaf is coated with metal plates in standard RAL
colours:
RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9010

we offer also a full RAL palette.
dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL
Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach
ogniowych, a zarazem wytrzymały.
Skrzydła bramy zawieszone są na zespołach kół linowych (standardowo
mocowanych do ścian). Cięgna linowe łączą skrzydło bramy z przeciwciężarami,
które mogą być montowane po jednej, po obu stronach bramy lub przed
prowadnicami. Standardowo do każdej bramy dołączany jest elektrotrzymacz.
W skrzydle (o ile na to pozwala wysokość i szerokość skrzydła) mogą być
zamontowane drzwi przejściowe lub ewakuacyjne wyposażone w klamki lub
dźwignie antypaniczne.
ZASADA DZIAŁANIA
Skrzydła bramy zamykają się grawitacyjnie pod własnym ciężarem. Szybkość
zamykania regulowana jest przez odpowiedni dobór przeciwciężaru. Utrzymywanie
bramy w pozycji otwartej umożliwia podłączenie elektrotrzymacza do centralki
przeciwpożarowej. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka zwalnia
elektrotrzymacz i skrzydło bramy zamyka przejście między strefami pożarowymi.
Otwieranie bramy realizowane jest w sposób ręczny (standard) lub automatyczny
za pośrednictwem napędu elektromechanicznego.

Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.
Gate leaves are hung on wire spools set (normally fixed to the wall). Gate leaf is
connected to the counterweight through ties and can be located either on one side
of the gate or in front of the guide rails. Each gate is equipped with gate magnetic
lock. Every leaf can be equipped with an evacuation or pass-through door fitted
with a handle or a panic bar.
OPERATION METHOD
The gate leaf operates on a gravity system, closing via its own weight. Closing
speed is controlled by proper counterweight selection. Its magnetic lock is
connected to the control unit and keeps the gate in the open position. In case
of fire alarm, the control unit disconnects the magnetic lock and the gate leaf
closes, thus creating two fire zones. The gate can be opened in two ways: either
manually (standard) or automatically via an electric drive.
Marc-O vertically sliding gates ale also available in ex-proofed version.

Bramy MARC-O dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej „Ex”.

BUDOWA / CONSTRUCTION
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Opis:

Description:

1. Skrzydło
2. Elektrotrzymacz
3. Przeciwciężar
4. Prowadnica
5. Uchwyt muszlowy
6. Drzwi

1. Gate leaf
2. Gate magnetic lock
3. Counterweight
4. Guide
5. Shell-like handle
6. Door
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

OPUSZCZANE/ VERTICALLY SLIDING

EI60, EI120

OPUSZCZANA 1-SKRZYDŁOWA
VERTICALLY SLIDING 1-LEAF

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB-1428/W
Certyfikat Zgodności ITB-1428/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):
Maximum gate size (So x Ho):

- 15000 x 6000
Rejon działania bramy

C

Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*

H0

-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

B

S0

A

D

EI60
EI120

A
320
320

B
215
215

C
H0+600
H0+600

D
150
190

9
W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate gauge

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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SCHEMAT / SCHEME

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

OPUSZCZANE/ VERTICALLY SLIDING

EI60, EI120

OPUSZCZANA
DWUSKRZYDŁOWA TELESKOPOWA
VERTICALLY SLIDING 2-LEAF

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB-1428/W
Certyfikat Zgodności ITB-1428/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):
Maximum gate size (So x Ho):

- 15000 x 6500
C

Rejon działania bramy
Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

H0

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*

B

S0

A

D

EI60
EI120

A
320
320

B
215
215

C
H0/2+720
H0/2+720

D
240
320
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W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate gauge

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-O(T)
Październik 2012 / October 2012

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
SEGMENTOWE MARC-S
SECTIONAL FIRE PROTECTION GATE MARC-S TYPE

OPIS / DESCRIPTION
BRAMY SEGMENTOWE MARC-S
Bramy segmentowe są świetnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie dysponujemy
minimalnym miejscem wokół otworu. Brama ta wykorzystuje tylko niewiele większe
miejsce od zamykanego otworu.

SECTIONAL GATES MARC-S TYPE
Sectional gate is an excellent solution in places where there is minimum space
reserve around the wall opening. It needs only a little more space than the wall
opening itself.

BUDOWA
Każdy segment bramy zbudowany jest z modyfikowanej i utwardzaonej wełny
mineralnej typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne
powierzchnie segmentów obłożone są blachą poszyciową w standardowych
kolorach:

CONSTRUCTION
Eaach section consists of mineral wool MARC, reinforced inside with steel
bars.External surface of the leaf is coated with metal plates in standard RAL
colours:

OPIS

RAL 7035

RAL 9002

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

RAL 9010

we offer also a full RAL palette.
dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL.
Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.
ogniowych, a zarazem wytrzymały.
Segmenty bramy zawieszone są na konstrukcji nośno-prowadzacej na cięgnach
linowych połączonych poprzez wał i bęben linowy do napędu. Napęd, w zależności
od istniejących warunków, może być mocowany do stropu, do ściany lub do
konstrukcji nośno-prowadzącej. W bramach segmentowych stosowany jest napęd
elektryczny.

Gate sections are hung on load-guiding structure and are connected through
ties and shaft to the drive. This type of gate is equipped with an electric drive.

OPERATION METHOD
The gate is kept open by an electric drive via an electromagnetic clutch. In case
of power failure, the gate is kept opened by charged batteries and closes only
when the batteries run out. Opening the gate is possible only via electric drive,
ZASADA DZIAŁANIA
Segmenty bramy w pozycji otwartej utrzymywane są przez napęd, wyposażony without the possibility of manual opening.
w sprzęgło elektromagnetyczne W przypadku braku zasilania brama utrzymywana
jest w pozycji otwartej do czasu rozładowania akumulatorów. Po tym okresie brama Marc-S sectional gates ale also available in ex-proofed version.
automatycznie się zamyka. Otwarcie bramy możliwe jest tylko z wykorzystaniem
napędu elektromagnetycznego. Nie ma możliwości ręcznego podniesienia bramy.
Bramy MARC-S dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej „Ex”.

BUDOWA / CONSTRUCTION

3
4

Opis:

Description:

1. Segment bramy
2. Osłona prowadnicy
3. Prowadnica
4. Zespół napędowy
5. Listwa dolna

1. Gate section
2. Rail shield
3. Rail
4. Drive unit
5. Contact strip

2

1

7
11

5

-S
Październik
2012
/ October 2012
Wrzesień
2011
/ September
2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

SEGMENTOWE / SECTIONALS

EI60, EI120

SEGMENTOWA
W UKŁADZIE PIONOWYM
SECTIONAL VERTICALLY FOLDING
Aprobata techniczna ITB AT-15-6001/2012
Certyfikat zgodności ITB-1429/W
Technical Approval ITB AT-15-6001/2012
Cerificate of Compliance ITB-1429/W
REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

D

Maximum gate size (So x Ho):

- 6000 x 6000
C

Rejon działania bramy
Gate operation area
OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze

H0

-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B
S0

A

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate gauge

EI60, EI120

A
330

B
330

C
700

D
(H0/3)+1300

12
W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-S/V
Październik 2012 / October 2012

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

SEGMENTOWE / SECTIONALS

EI60, EI120

SEGMENTOWA
W UKŁADZIE PIONOWYM
SECTIONAL HORIZONTALLY FOLDING

Aprobata techniczna ITB AT-15-6001/2012 Technical Approval ITB AT-15-6001/2012
Cerificate of Compliance ITB-1429/W
Certyfikat zgodności ITB-1429/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

D

Maximum gate size (So x Ho):

- 6000 x 6000

C
OPIS / DESCRIPTION

Rejon działania bramy
Gate operation area

S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

H0

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*

B

-min. space on the right*

S0

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

A

-gate gauge

EI60, EI120

A
330

B
330

C
530

D
H0+1300
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W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-S/H
Październik 2012 / October 2012

BRAMY
BRAMYPRZECIWPOŻAROWE
PRZECIWPOŻAROWE/ FIRE
/ FIREPROTECTION
PROTECTINGGATES
GATE

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

/ SECTIONALS
SEGMENTOWE
SEGMENTOWE/ SEGMENTOWE

SEGMENTOWA -CS

EI60, EI120,
EI60, EI180
EI120

SECTIONAL -CS

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho):

D

Maximum gate size (So x Ho):

- 5000 x 5000

C
Rejon działania bramy
Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

H0

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B
S0

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

A

-gate gauge

EI60, EI120
EI180

A
250
250

B
C
D
400 H0+1100
250
250 konsultować/to consult
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W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-CS
Październik 2012 / October 2012

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
KURTYNOWE
MARC-K FIRE PROTECTION CURTAINS

OPIS / DESCRIPTION
BRAMY KURTYNOWE MARC-K
Kurtyny są elastycznymi zamknięciami stref ppoż. Ze względu na niewielkie
wymagania w zakresie warunków zabudowy, bardzo często wykorzystywane są
jako kurtyny okienne. Są bardzo lekkie i idealnie wkomponowują się w otoczenie
uzyskującOPIS
wysoki efekt estetyczny.

MARC-K CURTAINS
Fire protection curtains are elastic fireproof shutters. Due to the minimal
installation requirements, they are mostly used as window curtains.
Additionally, fire curtains are lightweight and well-suited to almost any type
OPIS providing an esthetically-pleasing effect.
of surrounding,

BUDOWA
Płaszcz kurtyny wykonany jest z tkaniny z włókna szklanego wzmocnionej drutem
stalowym. Tkanina ta może być powleczona jednostronnie lub dwustronnie masą
pęczniejącą z zawartością włókien węglowych.

CONSTRUCTION
The curtain surface is made of glass fibre fabric reinforced with steel strings.
It can be single- or double-coated with expanding mass containing carbon fibres.

Materiał E90, E120

Materiał EW120, EW120

Płaszcz kurtyny jest nawinięty na wał i zamocowany między prowadnicami.
Całość osłonięta jest systemem osłon. Osłony wykonane są standardowo:

Material E90, E120

Material EW90, EW 120

The curtain fabric is rolled up on a shaft and mounted between two guides. The
curtain frame is finished with a shield system. Shields are coated according to
our standard, which is galvanized.

ocynk
ocynk

dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL.
we offer also a full RAL palette.
Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach
ogniowych, a zarazem wytrzymały.
ZASADA DZIAŁANIA
Płaszcz kurtyny nawinięty jest na wał i utrzymywany w pozycji otwartej przez
elektrotrzymacz, zamek topikowy, bądź hamulec napędu mechanicznego.
W przypadku zagrożenia pożarowego płaszcz kurtyny zostaje zwolniony i rozwija
się zamykając strefę pożarową.

Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.
OPERATION METHOD
The curtain is reeled on the shaft and kept in its open position by electric lock,
fuse link or drive bracket.

BUDOWA / CONSTRUCTION

4

1

Opis:

Description:

1. Wał nawojowy
2. Listwa dolna (balastowa)
3. Prowadnica
4. Obudowa wału
5. Płaszcz kurtyny

1. Reeling shaft
2. Ballast strip
3. Raill
4. Shaft shield
5. Curtain fabric

5
2

3

15

-K
Październik
2012
/ October 2012
Wrzesień
2011
/ September
2011

SCHEMAT / SCHEME

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
PRZECIWPOŻAROWE
/ FIRE /PROTECTING
FIRE PROTECTION
GATE

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

KURTYNOWE
/ SEGMENTOWE
/ CURTAINS
SEGMENTOWE

EI60, EI120

KURTYNOWA
CURTAIN

Aprobata techniczna ITB AT-15-6002/2012 Technical Approval ITB AT-15-6002/2012
Cerificate of Compliance ITB-1430/W
Certyfikat zgodności ITB-1430/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary kurtyn (So x Ho)
Maximum gate size (So x Ho):

D
C

Rejon działania kurtyny

- 20000 x 6000
Napęd ręczny stosuje się do kurtyn nie większych niż:

Curtain operation area

Manual drive possibile for curtains not bigger than:

- 2500 x 2200

H0

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze

B
S0
A

-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

E

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate thickness

E -głębokość prowadnicy
-guide rail gauge
* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.
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Październik
2012
/ October 2012
Wrzesień
2011
/ September
2011

SCHEMAT / SCHEME

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
PRZECIWPOŻAROWE
/ FIRE /PROTECTING
FIRE PROTECTION
GATE

KURTYNOWE
/ SEGMENTOWE
/ CURTAINS
SEGMENTOWE

przeciwpożarowa / fire protection

EI60, EI120

KURTYNA OKIENNA ROLOWANA
WINDOW ROLLING CURTAIN

Aprobata techniczna ITB AT-15-6002/2012 Technical Approval ITB AT-15-6002/2012
Cerificate of Compliance ITB-1430/W
Certyfikat zgodności ITB-1430/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary kurtyn (So x Ho)
Maximum gate size (So x Ho):

- 20000 x 6000

D

C

Rejon działania kurtyny
Curtain operation area

Napęd ręczny stosuje się do kurtyn nie większych niż:
Manual drive possibile for curtains not bigger than:

- 2500 x 2200

H0

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze

A

B

S0

-wall opening height

A -przeciwciężar
-counterweight

E

B -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

C -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

D -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
E -głębokość prowadnicy
-Guide rail gauge
* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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-Ko
Październik
2012
/ October 2012
Wrzesień
2011
/ September
2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
PRZECIWPOŻAROWE
/ FIRE PROTECTING
/ FIRE PROTECTION
GATE

SCHEMAT / SCHEME

KURTYNY
OKIENNE / WINDOW
/ SEGMENTOWE
CURTAIN
SEGMENTOWE

przeciwpożarowa / fire protection

KURTYNA OKIENNA OPUSZCZANA
VERTICALLY SLIDING WINDOW CURTAIN

EI60,
EI30,EI120
EI60

Aprobata techniczna ITB AT-15-5023/2012 Technical Approval ITB AT-15-5023/2012
Cerificate of Compliance ITB 1428/W
Certyfikat Zgodności ITB 1428/W
OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

Maksymalna powierzchnia
kurtyn okiennych opuszczanych: 3m2

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*

Max. Size vertically sliding window curtain: 3m2

-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate thickness

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Rejon działania kurtyny
Curtain operation area

C

H0
A

EI60

B

S0
D

A

B

C

D

130

130

Ho+270

120

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]

napęd rurowy
shaft drive

18
W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]
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Październik
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Wrzesień
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/ September
2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
ROLOWANE MARC-VR
FIRE PROTECTION ROLLING GATES MARC-VR TYPE

OPIS / DESCRIPTION

BRAMY ROLOWANE MARC-VR
Bramy rolowane mają zwartą konstrukcję, co wpływa na zmniejszenie wymaganego
miejsca wokół otworu, zachowując parametry ogniowe do EI60. Jednocześnie
wysoka estetyka i możliwość doboru bramy w każdym kolorze RAL zadowala
OPIS
najbardziej
wymagających klientów.

ROLLING GATES MARC-VR
Rolling gates have compact construction, which minimizes the required space
around the wall opening and keeps fire resistance parameters up to EI60. This
esthetic product in a wide range of coating colors can surely meet the expectations
OPIS
of the most
demanding client.

BUDOWA
Każdy panel bramy zbudowany jest z odpowiednio ukształtowanego profilu z PCV.
Wypełnienie paneli stanowią dwie listwy drewniane otoczone szczelnie
ogniochronnym materiałem izolacyjnym. Panele bramy nawinięte są na wał
i zamocowane między prowadnicami. W bramach rolowanych stosowany jest
napęd elektryczny, który mocowany jest z prawej bądź lewej strony wału. Panele
bramy standardowo wykonane są w kolorze zbliżonym do:

CONSTRUCTION
Each gate section is made of specially formed PVC profile. Section filling consists
of two wooden battens surrounded tightly by a fire-resistant substance. Gate panels
are rolled up on a shaft and mounted between two guides. Rolling gates are
equipped with electric drive on the left or right side of the shaft. Standard section
colour is similar to:
RAL 7035

RAL 7035

we offer also a full RAL palette.
dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL.
ZASADA DZIAŁANIA
Otwieranie i zamykanie bramy odbywa się za pomocą silnika głównego 400V
prądu zmiennego. W przypadku zagrożenia pożarowego centralka uruchamia
silnik pożarowy 24V prądu stałego zintegrowany z napędem głównym i segmenty
bramy zamykają przejście między strefami pożarowymi. W przypadku braku
zasilania możliwe jest ręczne otwarcie bramy za pomocą korby.

OPERATION METHOD
The rolling gate is operated by a main 400 V DC drive. In case of fire hazard, the
control unit activates an additional 24 V drive operating in tandem with the main drive.
Therefore, the gate sections close, creating two fire zones. In case of power failure,
crank manual opening is possible.

BUDOWA / CONSTRUCTION

4
3

5
1

Opis:

Description:

1. Panele bramy
2. Prowadnica
z uszczelnieniem
3. Zespół napędowy
4. Podpora
5. Wał nawojowy
6. Listwa dolna

1. Gate section
2. Guide with seal
3. Drive unit
4. Support
5. Reeling shaft
6. Bottom slat

6

2
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Październik
2012
/ October 2012
Wrzesień
2011
/ September
2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

ROLOWANE / ROLLING

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

EI30, EI60

ROLOWANA
ROLLING

Aprobata techniczna ITB AT-15-7497/2008 Technical Approval ITB AT-15-7497/2008
Cerificate of Compliance ITB-1703/W
Certyfikat zgodności ITB-1703/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalna powierzchnia bramy:
Max. size of the gate:
2

Rejon działania bramy

- 35m -EI60
2
- 42m -EI30

C

Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

S0
A

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

D

-gate gauge

Wartości C i D uzależnione od wysokości przejścia:
C + D depend on wall opening height:

EI30 / EI60

A
360

B
220

C
x

D
x

20

Ho<2700
2700<Ho<4000
4000<Ho<5000
5000<Ho<5500

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

x=620
x=660
x=700
x=740

* Wszystkie wymiary podane w [mm]
All dimensions given in [mm]
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Październik
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Wrzesień
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2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

ROLOWANE / ROLLING

EI30, EI60

ROLOWANA OKIENNA
WINDOW ROLLING

Aprobata techniczna ITB AT-15-7497/2008 Technical Approval ITB AT-15-7497/2008
Cerificate of Compliance ITB-1703/W
Certyfikat zgodności ITB-1703/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary kurtyn:
Max. Size of the curtain:

- 1500 x 2000

Rejon działania kurtyny
Curtain operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy
-gate gauge

EI30 / EI60

A
350

B
250

C
620

D
520
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* Wszystkie wymiary podane w [mm]
All dimensions given in [mm]
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2011

BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
ROZWIERANE MARC-D
DOUBLE WING FIRE PROTECTION GATE MARC-D TYPE

OPIS / DESCRIPTION
BRAMY ROZWIERANE MARC-D
Bramy rozwierane są idealnym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie jest mało
miejsca wokół otworu. Bramy te mogą być montowane wewnątrz otworów, przez
co nie zajmują miejsca na zewnątrz. Mogą być użytkowane, jak zwykłe drzwi lub
OPIS
bramy, zachowując
jednocześnie funkcję przeciwpożarową.

DUBLE WING GATE MARC-D TYPE
The double wing gate is is an excellent solution in places where there is no space
left around the wall opening. It can be mounted inside wall opening and thus it
doesn't require a wide space. It can also be used as a traditional door or gate with
an extra fire protection feature.

BUDOWA
Skrzydło bramy zbudowane jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej
typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie
skrzydeł obłożone są blachą poszyciową w standardowych kolorach:

CONSTRUCTION
Gate leaf is made of modified and hardened mineral wool, MARC-type reinforced
inside with steel bars. Its external surface of the leaf is coated with metal plates in
standard RAL colours:

RAL 9002

RAL 7035

RAL 9010

RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL.

we offer also a full RAL palette

Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach
ogniowych, a zarazem wytrzymały.

Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.

Skrzydła bramy zawieszone są na zawiasach mocowanych do ościeżnicy.
Ościeżnica, ze względu na jej umieszczenie w otworze muru, występuje
w odmianach: narożnej, obejmującej lub wewnętrznej. Na ościeżnicę w otworze
przejścia mocuje się element izolujący. Cała ościeżnica osłonięta jest zestawem
maskownic.

The gate wings are hung on hinges fixed to the frame. There are three types
of frames available: external, trough or internal.

ZASADA DZIAŁANIA
Skrzydła bramy w pozycji zamkniętej blokowane są przez rygiel i zapadkę.
Utrzymywanie bramy pozycji otwartej możliwe jest po zastosowaniu
elektrotrzymacza i podłączeniu go do centralki przeciwpożarowej. W przypadku
zagrożenia pożarowego centralka zwalnia elektrotrzymacz i skrzydła bramy za
pomocą samozamykaczy zamykją przejście między strefami pożarowymi.

OPERATION METHOD
The gate wing is kept in its closed position by a bolt and a tumbler lock. The gate
magnetic lock connected to the control unit keeps the wings open. In case of fire
alarm the control unit disconnects the magnetic lock and gate wings close by door
closer, dividing thus two fire zones.
Double wing fire protection gates are also available in ex-proofed version.

Bramy MARC-D dostępne są także w wersji przeciwwybuchowej „Ex”.

BUDOWA / CONSTRUCTION

4

5

3
6

2

Opis:

Description:

1. Ościeżnica
2. Skrzydło bramy
3. Rygiel
4. Samozamykacz
5. RKZ -regulator
kolejności zamykania
6. Zawiasy
7. Klamka

1. Frame
2. Gate wing
3. Bolt
4. Door closer
5. (CSC) closing
sequence controller
6. Hinges
7. Handle

1
7

7
22
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

ROZWIERANE / DOUBLE WING

EI60, EI120

ROZWIERANA
DOUBLE WING
Aprobata techniczna ITB AT-15-7498/2008
Certyfikat zgodności ITB-01646/W
Technical Approval ITB AT-15-7498/2008
Cerificate of Compliance ITB-1646/W
REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary bram (So x Ho)
Maximum gate size (So x Ho):

- 4500 x 5000 -EI60
- 4500 x 4500 -EI120

C
Rejon działania bramy

Maksymalna powierzchnia bramy:

Gate operation area

Max. size of the gate:

- 22,5m2 -EI60
- 20,6m2 -EI120

H0

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

B

S0

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

A

B -min. miejsce z prawej strony*

D

-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

Uwaga: Światło otworu w murze jest zmniejszone wg tabeli

-gate gauge

Attention: Wall opening is reduced according to the table data.

A

B

C

D

EI60, EI120

45

45

45

35

EI60, EI120

0

0

0

0
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ościeżnica
frame

zawężenia otworu

naroż./obejm. So-100
external/trough
wewn.
So-200
internal

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

gate clearance

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

Ho-50
Ho-110

-D
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/ September
2011

PRZECIWPOŻAROWE
KLAPY, DRZWI WAHADŁOWE, PRZEGRODY PRZESTAWNE
FIRE PROTECTION FLAPS, SWING DOORS, MOVABLE PARTITIONS

OPIS / DESCRIPTION
KLAPY MARC-Pk
Klapy rewizyjne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba zamknięcia
otworu, zarówno w ścianie, jak i w stropie, przy jednoczesnej potrzebie korzystania
w szczególnych przypadkach z tegoż otworu. Do klap mogą być stosowane siłowniki
OPIS otwieranie.
wspomagające
DRZWI WAHADŁOWE MARC-Wh
Drzwi wahadłowe Marc-Wh są pionowymi ruchomymi przegrodami ppoż., pozwalając
na dwukierunkowe korzystanie z przejścia pożarowego. Drzwi wahadłowe nie muszą
posiadać ościeżnicy i mogą być montowane bezpośrednio do muru. Drzwi po
otwarciu powracają do pozycji zamkniętej. Szczególnie polecane do tuneli kablowych.

MARC-Pk FLAPS
The inspection flaps is necessary to close the wall/ceiling opening which must be
inspected in particular situations. For frequent use we equip flaps with hydraulic
opening systems
MARC-Wh SWING DOOR
The swing door's hinged leaf opens in either direction and thus allows to use fire
protection passage in both directions. Thanks to its unique construction it does not
require a frame and can be mounted directly to the wall. The door leaf closes itself
after opening. This solution is especially recommended in cable tunnels.

MOVABLE PARTITIONS MARC-Pp
Movable fire protection partitions are designed for places where there is need to
PRZEGRODY PRZESTAWNE MARC-Pp
Przegrody przestawne wykorzystywane są wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba separate the fire protection area constantly or temporarily.
stałego lub czasowego zamknięcia pożarowego otworu. Przegrody przestawne
CONSTRUCTION
wykorzystane w jednym miejscu można przenieść i użyć w innym.
Fire protection flaps, movable walls and swing doors are made of mineral wool
reinforced from the inside with steel bars.
BUDOWA
Klapy, przegrody i drzwi wahadłowe zbudowane są z modyfikowanej i utwardzonej
RAL 7035
RAL 9002
RAL 9010
wełny mineralnej typu MARC wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Zewnętrzne
powierzchnie obłożone są blachą poszyciową w standardowych kolorach:
we offer also a full RAL palette.
RAL 7035

RAL 9002

RAL 9010

dostępne są również wszystkie kolory z palety RAL

There are several types of flaps available:
- bolted (without a hinge)
- hinged (with standard or hidden hinge)

Klapy produkowane są w kilku wersjach:
- bez zawiasu - ryglowane
- z zawiasem zwykłym lub ukrytym

Thanks to the patented gate structure we created a product which is lightweight,
has high fire resistance parameters and is very durable.

Dzięki opatentowanej konstrukcji uzyskaliśmy wyrób lekki, o wysokich parametrach
ogniowych, a zarazem wytrzymały.

BUDOWA / BUDOWA

2

6

1

Ć!!!
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Opis:

2

5
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Opis:

1. Gate wing
1. Skrzydło drzwi
2. Hinge
2. Zawias
3. Uszczelka pęczniejąca 3. Firestop expanding seal
4. Roller sashlock
4. Zamek rolkowy
5. Kratka wentylacyjna 5. Ventilation grid
(option)
(opcjonalnie)
6. Frame
6. Ościeżnica
7. Bolt
7. Rygiel
8. Central lock
8. Zamek centralny
9. Flap leaf
9. Skrzydło klapy

-Pk,Wh,Pp
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PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION

SCHEMAT / SCHEME

KLAPY / FLAPS

klapa przeciwpożarowa / fire protection flap

ŚCIENNA I STROPOWA

EI30, EI60, EI120

WALL AND CEILING

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Wykonamy
We'll make
klapę
a gate
dowolnej of any size!
wielkości !

C

H0
Rejon działania bramy
Gate operation area

S0

A

B
OPIS / DESCRIPTION

D

S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

C
Rejon działania bramy
Gate operation area

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

H0

B -min. miejsce z prawej strony*

B

D

S0
A

EI30 / EI60, EI120
EI30 / EI60, EI120

-min. space on the right*

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość klapy
-flaps gauge

A

B

C

D

20

20

20

5

40

40

40

20

zamek centralny
central lock

zawias

* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

hinge

25
W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
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DRZWI PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION DOORS

SCHEMAT / SCHEME

drzwi przeciwpożarowe / fire protection door

WAHADŁOWE / SWING

EI160

WAHADŁOWE
SWING
Aprobata techniczna ITB AT-15-8603/2011
Certyfikat zgodności ITB 2064/W
Technical Approval ITB AT-15-8603/2011
Cerificate of Compliance ITB 2064/W
REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Maksymalne wymiary drzwi:
Maximum doors size (So x Ho):

C

C
Rejon działania bramy

- 1138 x 2285

Rejon działania bramy

Gate operation area

Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze

H0

H0

-wall opening width

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

A

S0

-90°

A

B

B
+90°

D

EI60

S0

A

B

C

D

światło przejścia

0

0

0

0

So-95

door clearance
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D

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość door
-door gauge

* Dla pozycji zamkniętej, drzwi pracują w zakresie 180°
Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Door operation area for closed position is 180°

All dimentions are given in [mm]

-Wh
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BRAMY DYMOSZCZELNE / SMOKE=PROOF GATE

SCHEMAT / SCHEME

ROLOWANE / ROLLING

brama dymoszczelna / smoke-proof gate

S 60

ROLOWANA
ROLLING
Aprobata techniczna ITB AT-15-8835/2012 Technical Approval ITB AT-15-8835/2012
Cerificate of Compliance ITB-2169/W
Certyfikat zgodności ITB-2169/W

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Rejon działania bramy

C

Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

S0
A

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

D

-gate gauge

Wartości C i D uzależnione od wysokości przejścia:
C + D depend on wall opening height:

EI30 / EI60

A
360

B
220

C
x

D
x

27

Ho<2700
2700<Ho<4000
4000<Ho<5000
5000<Ho<5500

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

x=620
x=660
x=700
x=740

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-ZS
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION GATES

SCHEMAT / SCHEME

brama przeciwpożarowa / fire protection gate

ROLOWANE / ROLLING STEEL

E 90

ROLOWANA STALOWA
ROLLING STEEL

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

Rejon działania bramy

C

Gate operation area

OPIS / DESCRIPTION
S0 -szerokość otworu w murze
-wall opening width

H0

H0 -wysokość otworu w murze
-wall opening height

A -min. miejsce z lewej strony*
-min. space on the left*

B

B -min. miejsce z prawej strony*
-min. space on the right*

S0
A

C -min. miejsce powyżej otworu*
-min. space above*
D -głębokość bramy

D

-gate gauge

Wartości C i D uzależnione od wysokości przejścia:
C + D depend on wall opening height:

EI30 / EI60

A
360

B
220

C
x

D
x

28

Ho<2700
2700<Ho<4000
4000<Ho<5000
5000<Ho<5500

W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.

x=620
x=660
x=700
x=740

* Wymiary minimalne nie muszą być wymiarami standardowymi oraz
uzależnione są od wielkości bramy. Wszystkie wymiary podane w [mm]
* Minimum dimensions are not always our standard dimensions and they also
depend on gate size. All dimentions are given in [mm]

-RS
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PRZECIWPOŻAROWE
OSŁONY KOMPOZYTOWE MARCPOK
DOUBLE WING FIRE PROTECTION GATE MARC-D TYPE

OPIS / DESCRIPTION
OSŁONY KOMPOZYTOWE MARCPOK
Osłony kompozytowe są elastycznymi materiałami przeciwpożarowymi. Ich
odporność ogniowa jest uzależniona od typu użytego materiału i może wynosić
maksymalnie E120 / EI60. Bardzo często wykorzystywane są przy
OPIS stropów, sufitów podwieszanych, a także elementów
zabezpieczaniu
konstrukcyjnych, przepustów kablowych i rurowych. Całość jest prosta
i szybka w montażu. Elastyczne osłony kompozytowe nie wymagają też
stosowania dodatkowych stelaży, mogą być montowane bezpośrednio
do ścian, stropów i elementów konstrukcyjnych.

OSŁONY KOMPOZYTOWE MARCPOK
Osłony kompozytowe są elastycznymi materiałami przeciwpożarowymi. Ich
odporność ogniowa jest uzależniona od typu użytego materiału i może wynosić
maksymalnie E120 / EI60. Bardzo często wykorzystywane są przy
zabezpieczaniu stropów, sufitów podwieszanych, a także elementów
konstrukcyjnych, przepustów kablowych i rurowych. Całość jest prosta
i szybka w montażu. Elastyczne osłony kompozytowe nie wymagają też
stosowania dodatkowych stelaży, mogą być montowane bezpośrednio
do ścian, stropów i elementów konstrukcyjnych.

BUDOWA
Materiał kompozytowy składa się z kilku warstw tkanin izolacji i wzmocnień
przez, co uzyskuje wysokie właściwości przeciwpożarowe i mechaniczne.

BUDOWA
Materiał kompozytowy składa się z kilku warstw tkanin izolacji i wzmocnień
przez, co uzyskuje wysokie właściwości przeciwpożarowe i mechaniczne.

ZASADA DZIAŁANIA
Osłony kompozytowe chronią wrażliwe miejsca budynku przed działaniem ognia.
W związku z tym, że są elastyczne bardzo dobrze można je dopasować do
istniejących warunków. Osłony zachowują spójność, nawet przy przesuwaniu
się elementów, które osłaniają.

ZASADA DZIAŁANIA
Osłony kompozytowe chronią wrażliwe miejsca budynku przed działaniem ognia.
W związku z tym, że są elastyczne bardzo dobrze można je dopasować do
istniejących warunków. Osłony zachowują spójność, nawet przy przesuwaniu
się elementów, które osłaniają.

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WŁAŚCWOŚCI / PARAMETERS

7
29

Marcpok PH

Tylko bariera pożarowa i dymowa – Do 113 minut integralności
2
Grubość nominalna tylko 0.4 mm / 400 g/m nominalnie

Marcpok V

60 minut integralność / 20 minut izolacji
Akustyczna wartość znamionowa = 14 db / 44 dB*
Grubość nominalna tylko 6.5 mm / 1.8 kg/m2 nominalnie

Fire & Smoke Barrier only -Up to 113 minutes integrity
Only nominal 0.4mm thck / 400 g/m2 nominal
60 minutes integrity / 20 minutes instalation
Acoustic rating = 14 dB / 44 dB*
Only 6.5mm thick nominal / 1.8 kg/m2 nominal

Marcpok PL 30

30 minut integralność / 30 minut izolacji
Akustyczna wartość znamionowa = 16 db / 46 dB*
2
Grubość nominalna tylko 10 mm / 2.2 kg/m nominalnie

30 minutes integrity / 30 minutes instalation
Acoustic rating = 16 dB / 46dB*
2
Only 10mm thick nominal / 2.2 kg/m

Marcpok PL 60

120 minut integralność / 38 minut izolacji
Akustyczna wartość znamionowa = 16 db / 46 dB*
2
Grubość nominalna tylko 10 mm / 2.2 kg/m nominalnie

120 minutes integrity / 38 minutes insulation
Acoustic rating = 16dB / 46dB*
Only 10mm thick nominal / 2.2 kg/m2 nominal

Marcpok TI

120 minut integralność / 60 minut izolacji
Akustyczna wartość znamionowa = 19 db / 49 dB*
2
Grubość nominalna tylko 15 mm / 3.9 kg/m nominalnie

120 minutes integrity / 60 minutes insulation
Acoustic rating = 19dB / 49dB*
2
Only nominal 15mm thick / 3.9 kg/m nominal

* Przy założeniu, że zainstalowana jest jedna warstwa produktu w połączeniu z typowym systemem wełny mineralnej układanek na siatce.
* Assumes one layer of product when installed in conjunction with a typical mineral fibre lay-in grid system

POK
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KURTYNA DYMOWA

SCHEMAT / SCHEME

SMOKE CURTAIN

KURTYNA DYMOWA
KURTYNA DYMOWA
CECHY PRODUKTU
PRODUCT FEATURES

1. Możliwość dopasowania do prawie każdych
warunków zabudowy / Adjustable to most
building conditions
2. Bez ograniczeń wymiarowych /
No size limits
3. Wersje wykonania: Types of curtains:
- stała, fixed
- opuszczana i zwijana automatycznie /

REALIZACJE / REALIZACJE

winded and unwinded automatically

- opuszczana automatycznie i zwijana ręcznie /
automatic winding and unwinding

4. Materiał kurtyny / Curtains material:
- tkanina / fabric
- szkło dymowe / smoke glass

-KD
SCHEME

PRZECIWPOŻAROWA / FIRE PROTECTION

PRZEGRODA PRZESTAWNA
MOVABLE PARTITION

PRZESTAWNA
PRZEGRODA
PRZECIWPOŻAROWA
FIRE PROTECTION
MOVABLE
PARTITION

CECHY PRODUKTU
PRODUCT FEATURES

Stałe zamknięcie pożarowe każdego otworu.
Constant fire protection closing for any type of wall opening.

Możliwość ponownej zabudowy w innym miejscu
Multiple use in various places.
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W związku z ciągłym rozwojem produktów producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.
As we constantly develop our products, we reserve rights to any changes.
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DRZWI PRZECIWPOŻAROWE / FIRE PROTECTION

SCHEMAT / SCHEME

przeciwpożarowe / fire protection

ZAMKNIĘCIA PRZEJŚĆ TRANSPORTOWYCH

ZAMKNIĘCIE PRZEJŚĆ
TRANSPORTOWYCH

GATES FOR TRANSPORTATION PASSAGES

GATES FOR TRANSPORTATION PASSAGES

REALIZACJE / OUR IMPLEMENTATIONS

WARUNKI ZABUDOWY / BUILDING-IN CONDITIONS

OPIS / DESCRIPTION
W przejściach transportowych może być
wykorzystany każdy rodzaj bram. Wszystkie
one są wyposażone w automatyczny system
sterowania.

Rejon działania bramy
Gate operation area

C

STEROWANIE

Transportation passages can be equipped with
any type of gate. All are automatically controlled.

CONTROL SYSTEM
Sterowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo
pożarowe, zarówno dla budynku, jak i dla
transportowanych materiałów.

S0

A
D

H0
B

Electrical control guarantees full fire protection for the
building as for any transported goods.

System analizuje, czy na drodze zamykającej się
bramy nie znajdują się przewożone materiały
i w razie potrzeby przyspiesza lub hamuje dalszy
transport. Synchronizacja zamykania z transportem
jest priorytetem sterowania, który daje pewność, że
podczas pożaru brama spełni swoją funkcję.
The system analyses, whether there are any materials
moved over in the way of the gate while it is closing and
slows down or speeds up their transportation if necessary.
Materials handling – gate operation synchronization is the
main priority for the system and guarantees proper gate
operation in case of fire.
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
OSPŻĘT BRAM
FIRE PROTECTING GATE -ELECTRICAL EQUIPMENT

STEROWANIE / CONTROL SYSTEM
System sterowania bram stosuje się wówczas, gdy bramy muszą być stale lub
okresowo utrzymywane w pozycji otwartej. Tego typu systemy pozwalają na
zmniejszenie uciążliwości przegród p.poż. w codziennej eksploatacji. Typowy
układ składa się z centralki sterującej, jako centralnego punktu systemu, czujek
dymowych, elektrotrzymacza, sygnalizatora optyczno-dźwiękowego i przycisku
zamykającego.

A control system is applied when the gates must be constantly or temporarily open.
This kind of system allows to minimize difficulties in everyday use of the gates.
Typical set consists of control unit, smoke detectors, gate magnetic lock,
sonic/optical indicator and close button.

The control unit can be additionally equipped with a battery supporting gate magnetic
lock with power supply in case of temporary 230V cut off. The B version gate requires
Centralka może być doposażona w akumulator, zapewniający dopływ prądu do 400V power supply. In case of fire alarm the gate closes.
elektrotrzymacza podtrzymującego skrzydło bramy w pozycji otwartej, w przypadku
okresowego braku zasilania 230V. Do napędów bram wg wariantu B należy Marc-S, Marc-K and Marc-VR gates close via electric drive, while Marc-D closes with
.
doprowadzić zasilanie 400V. W sytuacji alarmu pożarowego brama zamyka się. the help of a door closer.
Zamykanie bram Marc-S, Marc-K, Marc-VR odbywa się za pomocą napędu,
a bram Marc-D za pomocą samozamykaczy. Pozostałe bramy zamykają się pod
działaniem przeciwciężaru.

WARIANTY OSPRZĘTU BRAM* / TYPES OF ELECTRIC EQUIPMENT*
2
3
5

2

1

5
3
1

4
4
Wariant B - bramy: MARC -S (segmentowe),MARC -VR (rolowane)
oraz MARC -P, MARC -O i MARC -R w wersjach z napędem

Wariant A - bramy: MARC -P (przesuwne), MARC -O (opuszczane),
MARC -R (rozsuwane)
Variant A - gates: MARC -P (sliding), MARC -O (vertical sliding),
MARC -R (double wing)
1. centrala przekaźnikowa p.poż.
2. czujka dymu (lub temperatury)
3. sygnalizator opt.-dźwięk.
4. przycisk technicznego zwalniania
lub zintegrowany w centrali
5. elektrotrzymacz

1. control unit
2. smoke/temperature detector
3. sonic/optical indicator
4. push button disconnecting gate magnetic
lock (separate or integrated with control unit)
5. gate magnetic lock

Variant B - gates: MARC -S (sectional),MARC -VR (rolling)
and MARC -P, MARC -O i MARC -R with drive
1. centrala przekaźnikowa p.poż.
2. czujka dymu (lub temperatury)
3. sygnalizator opt.-dźwięk.
4. przyciski sterownicze
5. napęd (400V)
5a. napęd 230V Marc-P,R,O -opcjonalnie

1. control unit
2. smoke/temperature detector
3. sonic/optical indicator
4. control buttons
5. drive (400V)
5a. drive 230V Marc-P,R,O-option

2
5

5

4

2

1
3

3

1

6b
6a

4

6

Wariant C - bramy MARC-K (kurtynowe)
Variant C - bramy MARC-K (kurtynowe)
1. centrala przekaźnikowa p.poż. (230V)
2. czujka dymu (lub temperatury)
3. sygnalizator opt.-dźwięk.
4. przyciski sterownicze
5. napęd rurowy (24V)
6. przycisk Emergency

1. control unit (230V)
2. smoke/temperature detector
3. sonic/optical indicator
4. control buttons
5. 24 V shaft drive
6. Emergency button

32
* Ostateczny wariant osprzętu zależy od innych urządzeń istniejących, bądź planowanych w obiekcie.
Final electric equipment set depends on other existing or future planned appliances.

Wariant D - bramy MARC-D / Wariant D - bramy MARC-D
1. centrala przekaźnikowa p.poż.
2. czujka dymu (lub temperatury)
3. przycisk technicznego zwalniania
4. samozamykacz
5. RKZ -regulator kolejności zamykania
6a. elektrotrzymacz -mocowanie naścienne
6b. elektrotrzymacz -mocowanie podłogowe

1. control unit
2. smoke/temperature detector
3. push button disconnecting gate magnetic lock
4. door closer
5. (CSC) closing sequence controller
6a. gate magnetic lock -wall fixing
6b. gate magnetic lock -floor fixing

OSPRZĘT BRAM
ELECTRICAL EQUIPMENT
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PRZECIWPOŻAROWE
NAPĘDY VIC
FIRE PROTECTING DRIVE -VIC
WARIANTY NAPĘDÓW BRAM* / TYPES OF GATE DRIVES*
Napęd VIC-HL AFG

Funkcje:
fotokomórki, czujki dymu i temperatury, sygnalizator opt.dźwiękowy, wyłączniki krańcowe, wejście i wyjście SAP,
wyjście zakłócenia, automatyczne otwarcie po zdjęciu alarmu,
praca bez zasilania źródłowego
Dedykowany do bram:
MARC-P, MARC-O, MARC-R, MARC-K, MARC-VR
Wywołane alarmu:
sygnał SAP, czujki dymu lub temperatury, przycisk RPO
Dodatkowe informacje:
podtrzymanie akumulatorowe - nie jest wymagane zasilanie
podczas alarmu, zamykanie silnikowe, łańcuchowe otwieranie
i zamykanie w razie awarii
Zasilanie:
1-fazowe, przewód zwykły

Napęd VIC-HL

Funkcje:
fotokomórki, zdalne sterowanie, praca bez zasilania źródłowego
Dedykowany do bram:
MARC-P, MARC-O, MARC-R, MARC-K, MARC-VR
Wywołane alarmu:
sygnał SAP, czujki dymu, sygnalizator
Dodatkowe informacje:
podtrzymanie akumulatorowe - nie jest wymagane zasilanie
podczas alarmu, zamykanie silnikowe, łańcuchowe otwieranie
i zamykanie w razie awarii
Zasilanie:
1-fazowe, przewód zwykły

Napęd VIC-FJ

Funkcje:
fotokomórki, sterowanie ryglami zabezpieczającymi,
podtrzymanie prądowe UPS,
Dedykowany do bram:
MARC-O, kurtyny teatralne
Wywołane alarmu:
sygnał SAP
Dodatkowe informacje:
możliwa wersja niepożarowa - dla zwykłych bram. Zamykanie
grawitacyjne
Zasilanie:
1-fazowe, przewód zwykły

Napęd VIC-HL FJ

Funkcje:
3 procedury zamknięcia alarmowego A,B i C - A-po podaniu
alarmu brama zamyka się, zatrzymuje się na kilka sekund
i zamyka ostatecznie, B-po podaniu alarmu1 sterownik wydaje
sygnał dźwiękowy i brama opada do położenia środkowego.
Po podaniu alarmu2 brama zamyka się całkowicie. W przypadku,
gdy nie będzie alarmu2 brama pozostaje w pozycji środkowej,
C-po podaniu alarmu1 lub 2 brama zamyka się całkowicie.
Funkcja ewakuacji - w momencie alarmu, gdy brama jest
zamknięta, naciśnięcie dowolnego przycisku na sterowniku
spowoduje chwilowe otwarcie bramy do położenia środkowego
w celu ewakuacji. Po chwili brama zamyka się. Kontrola
kolejności i zaniku faz.Sygnał dźwiekowy do 100dB
Dedykowany do bram:
MARC-P, MARC-O, MARC-R, MARC-K, MARC-VR
Wywołane alarmu:
wejście alarmowe 1 i 2
Dodatkowe informacje:
zamykanie silnikowe, łańcuchowe otwieranie i zamykanie
w razie awarii
Zasilanie:
3-fazowe, z przed wyłącznika ppoż. - kabel niepalny
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Final electric equipment set depends on other existing or future planned appliances.
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BRAMY PRZECIWPOŻAROWE
APROBATY I CERTYFIKATY
FIRE PROTECTING GATE -APROBATY I CERTYFIKATY
APROBATY TECHNICZNE / TECHNICAL APPROVAL

CERTYFIKATY ZGODNOŚCI / CERTIFICATE OF COMPILANCE

CERTYFIKATY / CERTIFICATE
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Wielkie bramy przemysłowe
Large industrial gates
Bramy Makstech są nową marka oferowaną przez Małkowski-Martech poszerzając listę naszych produktów. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom
do bogatej oferty bram przeciwpożarowych dodaliśmy cały zestaw drzwi i bram przemysłowych w postaci rolet, krat, bram szybkobieżnych, wahadłowych,
harmonijkowych itp. W ten sposób możemy kompleksowo realizować każdy projekt oferując pełną gamę produktów z gwarancją najwyższej jakości.
While extending the list of offered products, we have introduced Makstech doors, the New Brand offered by Małkowski-Martech. Trying to meet your expectations, we
habe added the complete set of industrial doors and gates, such as rolled doors, rolled grids, high speed doors, swing doors, accordion doors, etc. to our comprehensive
offer of fire protection gates. Thank to this, we are able to put into practice any project, giving you a complete range of product with warranty of highest quality.

BRAMY ROLOWANE / ROLLED DOORS
Bramy rolowane Makstech wykorzystywane są w zamknięciach witryn sklepowych,magazynów, hal produkcyjnych itp.
Bramy składają się z profili o różnorodnychkształtach przez co można je dostosować do indywidualnych potrzeb.
W zależności od wykorzystanych paneli można uzyskać izolacyjność termiczną U=2,74W/m K, a izolacyjność
akustyczną nawet do 46 dB.

Makstech rolled doors are used within closures of shop windows, warehouses, production halls, etc. The doors
consist of profiles of various shapes, which makes an adaptation of doors to particular needs possible. Depending
2
on panels used, it is possible to obtain a thermal insulation up to U = 2.74 W/m *K and an acoustic insulation up
to 46 dB.

BRAMY SZYBKOBIEŻNE / HIGH SPEED DOORS
Bramy szybkobieżne Makstech służą do szybkiego otwierania drogi transportowej. Doskonale oddzielają strefy
klimatyczne, zatrzymując przeciągi i przepływ temperatury. Bramy szybkobieżne wykonane są z tworzywa sztucznego,
które nawijane jest na wał. Mogą występować w różnych kolorach. Izolacyjność akustyczna R=14dB.

Makstech high speed doors are designed to open a transportation path quickly. They separate the climate zones
excellently, stopping draughts and temperature flow. High speed doors are made of plastic fabric rolled onto shaft.
The doors are available in different colors. Acoustic insulation R is 14 dB.

KRATY ROLOWANE / ROLLED GRIDS
Kraty rolowane Makstech bardzo chętnie wykorzystywane są w zamknięciach witryn sklepowych i stoisk handlowych
oraz jako doskonała ochrona okien wystawowych. Zabezpieczają wnętrze przed osobami niepowołanymi i jednocześnie
nie ograniczają widoku i przepływu powietrza. Kraty wykonane są ze stalowych ocynkowanych rurek, a prowadnice
mogą być malowane na dowolny kolor RAL.
Makstech rolled grids are very eagerly used within closures of shop windows and exhibition stands as well as in
exhibition windows as an excellent protection mean. The grids protect an interior against unauthorized persons
while the visibility and an air flow are not limited. The grids are made of small diameter galvanized steel pipes and
the guides can be painted in any RAL color.

BRAMY HARMONIJKOWE / ACCORDION DOORS
Bramy harmonijkowe są idealne w przypadku nadproża o niewielkich wymiarach. Otwieranie i zamykanie może być na
zewnątrz i do wewnątrz. Posiadają dobre właściwości termiczne rzędu U=1,7W/m K, oraz akustyczne na poziomie
R=28dB. Mogą być malowane na dowolny kolor RAL i wyposażone w drzwi przejściowe.
Accordion doors are ideal for cases, when dimensions of doorhead are small. Opening and closing can be outward
or inward. The doors have good thermal properties of range of U=1.7 W/m2*K and an acoustic insulation of
R=28dB level. Available in any RAL color and equipped with pedestrian door.

BRAMY SEGMENTOWE / SEGMENTED DOORS
Bramy segmentowe stosuje się tam, gdzie występuje niewiele miejsca powyżej otworu. Idealnie nadają się do garaży,
stanowisk przeładunkowych, serwisów samochodowych. Możliwość zamontowania przeszkleń powoduje, że dostarczają
dużo światła do budynku
Segmented doors are used when the space above wall opening is not enough. Ideal for garages, loading bays, car
workshops, etc. Possibility of installation of glazing delivers sufficient amount of daylight.

KURTYNY PASKOWE / STRIPPED CURTAINS
Kurtyny paskowe wykonane z PVC, są bardzo ekonomicznym sposobem na ograniczenie utraty ciepła i zmniejszeniem
przewiewów na halach magazynowych produkcyjnych. Ich konstrukcja pozwala na bezproblemowe korzystanie
z przejścia transportowego bez konieczności ciągłego jego otwierania i zamykania.
Stripped curtains are made of PVC. This is very economic solution to limit the heat losses and draughts within
production and store rooms. The construction of stripped curtains permits an easy usage of transportation path with
no need to open and close the path continuously.

BRAMY WAHADŁOWE / SWING DOORS
Drugą grupą bram wykonanych z folii PVC są bramy wahadłowe, które spełniają podobne zadania, jak kurtyny paskowe.
Zamiast pasków PVC wykorzystana jest jedna folia zamykająca przejście. Brama może występować w formie jedno
i dwuskrzydłowej.
The second group of PVC foil doors are the swing doors, which have the similar properties as stripped curtains.
Instead f PVC strips the one PVC foil is used for closing the pathway. The gate can be in one- or two leaf version.
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