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1. Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami MB60E EI 
(EI15, EI30) 

2. Przegrody przeciwpożarowe z drzwiami MB-78EI 
(EI15 – EI90), w  tym ścianki bezszprosowe  

3. Automatyczne drzwi przesuwne MB-78EI DPA (EI30) 

4. Przegrody przeciwpożarowe MB-118EI (EI120) 

5. Fasady przeciwpożarowe MB-SR50 El, MB-SR50N El 
MB-SR50N El  EFEKT (EI 30, EI60)  

6. Przeszklone dachy przeciwpożarowe  

7. Drzwi dymoszczelne MB-45D  

8. Okna i klapy oddymiające  



System drzwi i przegród przeciwpożarowych 

MB-60E EI  

EI15, EI30 



MB-60E EI  

• Aprobata Techniczna ITB 15-6006/2016 

• rozwiązanie bazujące na standardowym    
   systemie okienno-drzwiowym MB-60E 

• zoptymalizowane konstrukcje, prosta  
  i szybka prefabrykacja 

• zakres szklenia: 5 – 41 mm 

• drzwi z progiem lub bez progu 

Maksymalne wymiary konstrukcji 

Drzwi 

Okna techniczne 



MB-60E EI  

Przekrój przez ościeżnicę 
drzwi i skrzydło 

Przekroje dolne drzwi  
rozwiązania z progiem  

i bez progu 



System drzwi i przegród przeciwpożarowych 

MB-78EI  

EI15, EI30, EI45, EI60, EI90 



MB-78EI 
• dobra izolacyjność termiczna i akustyczna 

• możliwość wykonywania konstrukcji  dymoszczelnych  

(w klasie Sm, Sa  wg EN 13501-2:2003 ) 

• Aprobata Techniczna ITB: AT-15-6006/2016 

• brytyjski certyfikat CERTIFIRE i inne europejskie dokumenty 



MB-78EI 
Przekroje poszczególnych wersji systemu 

(z wkładami CI) 

EI 15, EI 30 EI 45,EI 60 EI 90 



MB-78EI 
Maksymalne wymiary ścianek i drzwi 

Drzwi p.poż. i okna techniczne Okno stałe okrągłe, 
konstrukcje łukowe 

Ścianki  z drzwiami (słupy dylatacyjne min. co 6 m.) 



MB-78EI 
Badania drzwi o wysokości 3 m 

• przebadane drzwi bez przewiązki 

  1-skrzydłowe i 2-skrzydłowe 

• wysokość: 3,07 m, skrzydło: 3,01 m 

• szerokość : 

  -1-skrzydłowe: 1,45 m, skrzydło: 1,35 m 

  -2-skrzydłowe: 2,28 m, skrzydło: 1,1 m  

• klasyfikacja: EI30, EI60 



MB-78EI 
Badania ścianek z bardzo dużymi szybami 2200 x 4200mm 

• największe dotychczas badane w Polsce rozmiary szkła 

przeciwpożarowego 

• model badawczy z tzw. „wolną krawędzią”  

(niezamocowany z jednej strony), co umożliwia  

   wykonywanie  ścianek o maksymalnej wysokości 4,3 m 

bez ograniczeń szerokości.  

• klasy: EI30 oraz EI60 



Drzwi przeciwpożarowe 
zagadnienia istotne podczas projektowania, produkcji lub eksploatacji 

blokowanie skrzydła drzwi klinem  
lub innym przedmiotem 

(brak uchwytu elektromagnetycznego) 

brak samozamykacza  
na skrzydle biernym drzwi 2-skrzydłowych  
lub brak mechanizmu kolejności zamykania 



MB-78EI 
Ścianki bezszprosowe 

• nowa estetyka w przegrodach ppoż. dostępna z dwoma rodzajami szkła 

• szczelina pomiędzy taflami szkła ma tylko 4 mm i jest wypełniona ogniochronnym materiałem 
pęczniejącym oraz silikonem, dostępnym w trzech kolorach (czarny, szary lub biały).  

• badania ogniowe w laboratorium ITB – klasyfikacja EI30, EI60 

• max. wymiary szyb: H do 3,6 m; L do 1,5 m lub : H do 3,0 m; L do 1,8 m  

• przebadany model z tzw. „wolną krawędzią” – nie ma ograniczenia długości ścianek 



MB-78EI 
Ścianki bezszprosowe 



MB-78EI 
Ścianki bezszprosowe 

Możliwość pełnej zabudowy ościeżnic 



• klasa odporności ogniowej  EI15 i EI30 
• drzwi 1 i 2-skrzydłowe 
• zabudowa w murze i witrynie MB-78EI 
• Aprobata Techniczna ITB AT-15-6006/2016,      
• certyfikat CERTIFIRE 

Automatyczne drzwi przesuwne 
MB-78EI DPA 



Maksymalne gabaryty konstrukcji wynoszą: 
- wysokość skrzydeł drzwi: do 2550 mm. 
- szerokość skrzydeł drzwi 1-skrzydłowych: do 1350 mm. 
- szerokość skrzydeł drzwi 2-skrzydłowych: do 2710 mm. 
- maksymalne gabaryty konstrukcji: wysokość drzwi z nadświetlem: do 4 m,  
szerokość ścianki z drzwiami (przy zastosowaniu słupków dylatacyjnych): bez ograniczeń 

MB-78EI DPA 



• Ognioodporność w klasie EI120 z obu stron 

• Profile 5-komorowe z izolacją termiczną 

• Zastosowania wewnętrzne i zewnętrzne 

• Aprobata Techniczna ITB  AT-15-9186/2013 

Przegrody przeciwpożarowe 
MB-118EI 



MB-118EI 



MB-118EI 
Maksymalne wymiary ścianek 



 

Systemy fasad przeciwpożarowych 

MB-SR50 EI, MB-SR50N EI 
 



MB-SR50 EI, MB-SR50N EI  

• Odporność ogniowa w klasach  EI15 – EI60  

• Jednolity wygląd fasady standardowej i ppoż. 

• Zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne 



MB-SR50 EI, MB-SR50N EI 
Maksymalne wymiary kwater stałych 

15 – 56 mm 



MB-SR50 EI, MB-SR50N EI 
pasy międzykondygnacyjne ppoż. 



MB-SR50N EI 
drzwi w fasadzie EI30, EI60 

Przekrój przez 
konstrukcję EI60 



MB-SR50N EI 
badania połączeń kątowych w fasadach EI30, EI60 

(kąty: wew. zew. 90o , 135o, kąt na uszczelkach 7,5o) 



 

Systemy fasad przeciwpożarowych 

MB-SR50N EI EFEKT 
 

 Green Horizon, Łódź 



 
Systemy fasad przeciwpożarowych 

MB-SR50N EI EFEKT 
 

• ognioodporność w klasach EI30, EI60 

• wypełnienia o grubości 30 – 52 mm 

• fasady pionowe lub pochylone o kąt ±15o 

• klasyfikacja ITB 



Dachy przeciwpożarowe  
MB-SR50 EI, MB-SR50N EI 

  
 



Dachy przeciwpożarowe 

• klasyfikacja  ITB (12-2014) 

• Odporność ogniowa w klasie REI30 / RE30  

• Konstrukcje jednospadowe i dwuspadowe 

• Dachy płaskie lub pochylone o kącie 0o do 80o 

• Szkło prostokątne trapezowe i trójkątne, gr. do 56 mm 



Dachy REI30 / RE30 
Dostępne połączenia 



• rozwiązania w systemach okiennych i fasadowych 

• okna otwierane  do wewnątrz lub na zewnątrz 

• okna połaciowe 

Okna i klapy oddymiające 
Systemy wentylacji przeciwpożarowej 



Automatyka wiodących dostawców w zakresie napędów do systemów oddymiania 

Okna i klapy oddymiające 



Okna oddymiające 

Okna otwierane: 

 

• na zewnątrz z zawiasami 

 

 

 

• na zewnątrz z nożycami 

 

 

 

• do wewnątrz z zawiasami 



Okna oddymiające 
Przykładowe przekroje 

 



Przeprowadzane w instytutach niemieckich badania wspólnie z producentem systemów 
sterowania oddymianiem  w celu uzyskania certyfikatów wg najnowszych norm EN  
dla okien otwieranych serii:  MB-59S, MB-59S Casement, MB-60, MB-70, MB-70HI, MB-86,  
okien odchylnych w fasadzie i okien dachowych.  

Okna oddymiające 
Badania i certyfikaty 

 



73 

PROJEKTOWANIE W TECHNOLOGII BIM 
NOWY STANDARD REALIZACJI OBIEKTÓW  

Z UŻYCIEM SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH ALUPROF  
(w tym także systemów ppoż. MB-78EI, MB-SR50N EI)  



PROJEKTOWANIE ZABUDOWY PPOŻ. 

pliki do pobrania na www.architekci.aluprof.eu 



Dziękuję za uwagę 
 

więcej informacji na stronach: 
 
 

www.aluprof.eu 
 

www.architekci.aluprof.eu 

konsultacje projektów:  
 Biuro Wsparcia Technicznego 

Aluprof S.A. 
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