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Előszó

Tisztelt Partnerünkk!
Szeretné
énk átfogó képet nyújttani
FLAMST
TOP Kft tevéékenységein
n
keresztü
ül az épület eik tűzvéde
elmi
megoldáásaira teljesskörűen.
Épületeinknél hazá nkban
mi
Jogszabály írja elő a tűzvédelm
műszakii megoldásookat.
Első szempont a meegelőzés éss a biztonság
g
az embe
erélet és érttékeink véd
delme.
Segítünkk Önöknek a lehetőségg szerinti
költségh
hatékony m
megoldásokkkal
igényeikket e téren kielégíteni.
„Mindeggy csak a tűűzoltó vegye
e
át a „szlogenje” a leegtöbb kivittelezőnek
és terve
ezőnek a tűzzvédelem misztikus
m
voltáról.
Szeretné
énk a kulissszatitkokról lerántani
a leplett,hogy Ön iss minél több
brétű
informáációt szerezzhessen.
Forduljo
on hozzánk bizalommal,
legyünk együtt sikeeresek!
FLAMST
TOP Kft

3
ww
ww.flamstop
p.hu

H-1112 B
Budapest, Tó
óberek u. 8.
( a Sporttmax 1 és az új MLSZ
központ szomszédsáágában)
9
Tel: +36 1/ 877-5959
0
Fax: +366 1/ 877-5960
http://w
www.flamstop.hu
E-mail: fflamstop@flaamstop.hu
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Tevékenységek

Cégünk 2005-ös megalakulás
m
sa óta veszz részt a magyarország
gi építőiparri beruházáásokban,
folyamaatosan bővülő széle
eskörű refferenciákkal rendelke
ezünk, meegpróbáljukk minél
teljeseb
bben kielégííteni megrendelőink ig ényeit.
Fő célun
nk az épüleetek tűzvéde
elmi területtén a teljes körű kiszolgálás a kiviitelezés és tervezés
en a terve
terén, áátfogóan érintve az épületek
é
tűűzvédelmi feladatait.
f
Kulcsrakész
K
ezéstől a
megvaló
ósulásig, az épület sikeres
s
hatóósági átadásig bezáró
ólag. Építéészeti és gépészeti
tűzvédeelmi kiviteleezésen kívül főbb terüllet az acél bevonattec
b
hnika és koorrózió véde
elmének
minőséggi, hosszú életű tartó
ósságot jeleentő kivitele
ezése. Valamint könnyyűszerkeze
etes acél
tartóvázzas csarnokképületek te
ervezését éss kivitelezéssét is vállaljuk.

Aréna Plázaa
Főbb esszközállomáányunk:
Iroda, 22000 m2 5 tonna teh
herbírású ddaruzott bé
ércsarnok, 2000
2
m2 béércsarnok 3 tonna
teherbírrású targon
ncával, 2 db szemcsesszóró bere
endezés, 1 db
d szemcseeszóró kab
bin, 1 db
3
Patrono
os porleválasztó (7,5
5 kW, 10 0000 m /h, 2540 Pa te
eljesítménnnyel) 13 db
b Graco
festékszzóró gép 18
8 db festékszóró pisztolllyal. Valam
mint egyéb kézi
k szerszám
mok
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1. ALLTERNATTÍVÁK AC
CÉL, V.B. TŰZVÉD
DELMÉRE
E, MINT TŰZÁLLÓ
ÓSÁGI
HA
ATÁRÉRTTÉK NÖVELÉSÉRE
Megprób
bálunk rövid kivonatoss tájékoztattást adni a tűzgátló bevonat
témakörrben. Ennekk ellenére kimaradhatttak az Önt leginkább
b érintő
területekk a téma nag
gyságából fa
akadóan.
Ebben a
az esetben va
agy ajánlatkkérés céljábóól forduljon a Flamstop Kft-hez,
kollégáin
nk állnak ren
ndelkezésre.
Bevezetéés
Általáno
osan újépítéésű acél va
agy vasbetoonszerkezetek tűzvédelm
mi határértéék növelésé
ére vagy
felújítandó régi elavult „egészsségre ártalm
mas”, rákkelttő azbesztta
artalmú réteeg eltávolítá
ása utáni
tűzvédellemről beszéélhetünk.
Az acél, mint épületegységnél fe
elmerülő szeerkezeti elem
m a tűzzel sze
emben jelenntős ellenállá
ással nem
rendelkeezik. Ha a szelvényvasta
s
agság 5 mm
m-nél nagyobb önmagáb
ban 15 perccig áll ellen a tűzzel
szemben
n az alapvettő teherbíráss és az ezzeel összefüggő tulajdonsá
ágok figyelem
mbevételét tekintve.
Természzetesen a tű
űzgátló anyagggal védett megadott tűzvédelmi határértékné
h
él ez az érté
ék mindig
figyelem
mbe van vévve. Pl. ha a tűzgátló ffestékkel ellátott acél E30,
E
azaz 330 perc tűz állóságú
kritérium
mnak kell meegfelelni, akkkor a tűzvéddelmi bevonaat 15 percet „erősít” az öönmagában védelem
nélkül tű
űzzel ellátottt acél 15 perc ellenállás án, és így jö
ön ki az összesen 30 perrc. Minden megadott
m
határértéknél az acéél tűzzel szem
mbeni ellenáállás érték figgyelembe va
an véve, azazz az aktuális védelem
– 15 perc a tényleges védelem értéke.
A hagyo
ományos ép
pítészeti anyyagok közül a kő, téglla, vasbeton
n, egyéb naagy anyagtö
ömörségű
klassziku
usan nem keell tűzállósággi határérték et növelni (h
hacsak nem többórás véédelmet írnak elő), a
tűzállósáági határértéék növelésére ezekben azz esetekben vakolat jelle
egű tűzvédellmi habarcs, ún. szórt
gyapot ttűzvédelmi bevonat(
b
álta
alában ezt gi pszkartonnaal takarni kell, mivel nem
m esztétikus a felület)
alkalmazzásával bizto
osítható a ma
agasabb tűzvvédelmi hatáárérték.
A, Tűzgáátló bevonatt festéssel (habosodó passszív bevonaat, hő hatására aktiválódiik)

oldószerr tartalma szeerint: vizes bázisú,
b
vagy ooldószeres
a) vvizes bázisú festék: vízzzel hígíthatóó, környezettbarát, azonban ez is taartalmaz valamennyi
o
oldószert (híígítót), nagy hátrány, hoogy kikeményyedés, megsszilárdulás ellőtt nagyon érzékeny
a nedves közeg által kiváltott
k
reaakciókra (maagas páratartalom, csappadék) gyorrsan kárt
ttesznek a frissen elkészü
ült bevonatbban.
C
Csak akkor alkalmazható, ha hermeetikusan zárrt az épület és alacsonyy a páratarttalom. Ez
rrelatív ritkán
n fordul elő az
a építkezéseeken a gyako
orlatban. Ritkkán alkalmazzzuk.
b) o
oldószeres bázisú:
b
oldósszerrel, hígítóóval lehet oldani. Ellenállló a frissen felhordott bevonat
b
a
ccsapadék, magas
m
pára
atartalommaal szemben. Általában az építkeezések sajátosságait
ffigyelembe véve
v
ez a leggyakrabban alkalmazott anyag.
kivitelezés szerint :
a) ttűzgátló, hőrre habosodó
ó festék
6
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Korrozióvéédelem ,Bevo
onattechnika
a,Tűzállóságii határérték E30-E240
E

E30 accél tűzgát be
evonat: 230
00–3300 Ft//m2-től
E45 accél tűzgát be
evonat: 340
00–4500 Ft//m2-től
E60 accél tűzgát be
evonat: 900
00 Ft/m2-tő
ől
b) vvakolat jelleggű tűzvédelm
mi bevonat
Aktívv bevonat, önállóan ellen
náll „jelenléttével” a tűzze
el szemben.
Beton tű
űzállósági hattárérték növvelésére is haasználható.
Megprób
bálunk rövid
d kivonatos tájékoztatásst adni a tű
űzgátló bevonat témakörrben. Ennekk ellenére
kimarad
dhattak az Ön
nt leginkább érintő terüleetek a téma nagyságábó
ól fakadóan.
Ebben a
az esetben vagy
v
ajánlattkérés céljábból nyugodta
an forduljon
n a Flamstopp Kft-hez, kollégáink
k
állnak reendelkezésree.






E60 acél tűzgát szórt bevonat:: 3700–5000
0 Ft/m2
E90 acél tűzgát szórt bevonat:: 5300–6500
0 Ft/m2
E120 acé
él tűzgát szó
órt bevonatt: 6700–750
00 Ft/m2
E180 acé
él tűzgát szó
órt bevonatt: 8000–10 000 Ft/m2

s
bázisú
ú gyapot bevvonat.
B, Gipsz vagy szórt szilikát
ő vakolatok 180 perces tűzállósági határértékig
g tervezhetőők. Az anyagg – külön
Az anyaggból tűzvédő
védelem
m nélkül – szzáraz belső térben
t
hasznnálható. A ké
ész felület rusztikus, meechanikai hatásoknak
kismértéékben ellenáálló, szürkésffehér színű. Összetétele: cement kötőanyag, ásvványiszál-vaggdalék és
adalékokk.
Az anyaag speciális géppel és kiképzett eemberek közzreműködésé
ével hordhaató fel, beton, acél,
trapézlemez, felületeekre, de a fe
elületen lévőő bevonat pH
H értéke 10-nél nagyobbb kell hogy le
egyen. Az
eljárás vvizes bázisú, ezért a bed
dolgozás csaak tartósan 5 C° felett le
ehetséges. A kötési idő a levegő
hőmérséékletétől függően kb. 10–
–14 nap.

ban E60, vagyy nagyobb ha
atárérték előőállításánál lehet gazdasá
ágos a kiviteelezés. Azonb
ban mivel
Elsősorb
a felület nem esztétiikus, mindig külön takarnni kell.
C, Szilárd
dburkolat
K
Kérje a specif
ifikumoknak sajátosságnnak megfelelő
ően egyedi ajánlatunkat!
a
! E30-E240
Speciálissan több réétegben késszül a tűzáállósági hatáárérték előírásainak meegfelelően, speciális
rögzítésssel.
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2. AC
CÉL KORR
RÓZIÓVÉ
ÉDELEM
Az embeeriség számára a korró
ózió jelentékkeny gazdasági kárt oko
oz, a kémiaa segítségül hívása a
bevonatrendszerekeen keresztül, a megelőzésssel lehet ellene védekezzni
Szakemb
bereink a festékgyártó
f
ói partnereiinkkel együ
ütt határozzzák meg a lehetőség
g szerint
leggazda
aságosabb módozatot
m
a különbözőő igénybevétteleknek kite
ett
acélszerkkezetre az id
dőtállóság érrdekében.
Építőipari korrózióvéédelem folya
amatai:
1, Felüleet előkészítéss
2, Bevon
nat, mint felü
ületvédelem festéssel
1. A felü
ület előkészíítés célja a fém tiszta fellület elérése, a szennyeződések eltávvolítása fémfelületről
a minél h
hosszabb idő
őtartam elérése érdekéb en.
Megprób
bálunk rövid kivonatos tájékoztatást addni a korrózió
óvédelem bevonat témakkörben. Ennekk ellenére
kimaradh
hattak az Önt leginkább érin
ntő területek a téma nagyságából fakadó
óan.
Ebben azz esetben va
agy ajánlatké
érés céljából nyugodtan forduljon
f
a Flamstop
F
Kft--hez, kollégáiink állnak
rendelkezzésre.

A
Acél felülett előkészítésse szemcsettisztítással: 1100–2000
0 Ft/m2
Megtiszttítjuk a véd
dendő fémffelületet a rozsdától, reve-től,
r
zsíírtól és egyyéb
szennyezződésektől.
Egyik hatékony eltávvolítása szem
mcseszórássaal. Felülettiszztítás egyszer
ható és kö
örnyezetbarát, visszaforrgatható sze
emcsével. Zárt
Z
rendszeerű
használh
szemcseefúvó- homokkszóró kamra, mely bárm
mely munkatterületre átte
elepíthető.
A levegő
ő portalanítáását speciáliss berendezésssel végezzü
ük, mivel a korrózióvéde lmi
technoló
ógia megköveteli a pormentes környeezetet.
2. Korró
ózióvédelmi bevonat festéssel:
f
álltalában 40–
–60 mikron alapozórétteg, 40–120
0 mikron
közbenső és 40–120 mikron fedő
őréteg külön böző kombin
nációja szerint készülnekk a bevonato
ok.
A
Az itt szereeplő árak tá
ájékoztató jjellegűek. Egyedileg ad
dunk árakatt a mennyisség és a
sspecifikumokk figyelembeevétele melleett.

a
acél felület fedőbevona
ata RAL színnskála szeriint 500 Ft / m2 – 2000 FFt / m2
(minimális felület
f
előkéészítést tarttalmaz aján
nlatunk)

Egy kis b
bevezetés, amit tudni illiik az alapokrról:
8
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Korrozióvéédelem ,Bevo
onattechnika
a,Tűzállóságii határérték E30-E240
E

Korrózió
ó az a kémiai reakció, melyek során a fémek felüle
etéről kiindu
uló és a fémeek belseje felé haladó
kémiai vvagy elektrokkémiai változzások során aaz adott fémfelület roncssolódik.
A kémiaai reakciók hajtóereje
h
minden
m
esetbben a nemesgázszerkeze
et elérése, íígy a fémek idővel a
levegő oxigénjével és a leveggőben találhható vízpáráával reakció
óba lépnek és így alaccsonyabb
energiasszintre kerüln
nek. A fémekk ezekben a ffolyamatokb
ban oxidálódnak, elektronnt adnak le.
Korrózió
óvédelem
A korrózzió elleni véd
dekezés válto
ozatai az építtőiparban jelllemzők szerint:
1. Passzíív korrózióvé
édelem
Ebben az esetben olyan védőbe
evonatot alakkítunk ki a fém felületén
n, ami csak aaddig véd, amíg
a
meg
nem sérül.
a) ffestés: A féémeket akárr egyszerűenn le is festh
hetjük külön
nböző 1k-s vagy 2 K-s bevonat
ttechnikus vagy
v
szakember által meghatáro
ozott módo
on. Ez a
legelterjedteebb és általában
á
l eggazdaságo
osabb acélszerkezeti
ffelületvédeleem a korrózióval szembeen.
b) sszinterezés: A fémet a környezet kkáros hatásaaitól úgy véd
djük, hogy
bizonyos lakkkokkal, műanyaggal vagyy zománccal vonjuk be.
c) eeloxálás: Elektrokémia
E
i korrózióvvédelem szzempontjábó
ól passzív
vvédelem az is, ha a fém
met anódnaak kapcsoljukk és azt ele
ektrolizálva
vvastagítjuk meg
m a fémet védő oxidrééteget.
2. Aktív korrózióvéd
delem
mmel védjük,, amely reakccióképesebbb (elektródpo
otenciálja
Olyan véédelem, ameelyben a fémet olyan fém
kisebb). A katódos fémvédelem
f
az a korróziióvédelmi eljárás, amelyynek során a védendő fé
ém azt az
elektród
dot alkotja, ahol
a
a redukcció történik, tehát ez lessz a katód. Az anód az a fém lesz, am
melyiknek
kisebb az elektródpo
otenciálja, ígyy ez a fém foog átadni a katódnak elekktronokat.
mbinációja
3. Az akttív és a passzzív korrózióvvédelem kom
A védendő vastárgyaat bevonják a reakcióképpesebb fémm
mel, azaz horganyzással láátják el
nél hatékonyy módja a ko
orrózió elleni védelemnekk a horganyzzás.
Acélszerrkezeteknél, szelemenekn
Ilyen célból általában
n cinkréteget visznek fel a vas felülettére. A cink (= horgany) öönmagában védelmet
v
nyújt, mivel felszínén
n összefüggő
ő oxidréteg aalakul ki, amely a csapad
dékvíz és a leevegőben levvő oxigén
károsító hatásától elszigeteli a tá
árgyat. Ha a ccinkbevonat megsérül, akkor is a véddőfém fog oxxidálódni,
és így megvédi a bevvont vastárgyyat.
MSZ EN ISO 1461: 20
009 szabványy követelmé nyeinek telje
esítéséről, ezz az ISO 104774
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3. FELÜLVILÁ
ÁGÍTÓK, HŐH ÉS FÜ
ÜSTELVEEZETŐK, EGYÉB B
BEVILÁGÍÍTÓK
Megprób
bálunk rövid kivonatos
k
tájékoztatást adnni a felülvilágítók és füstelvvezetők témaakörben. Enne
ek ellenére
kimaradh
hattak az Önt leginkább érin
ntő területek a téma nagysságából fakad
dóan.
Ebben az esetben vagyy ajánlatkérés céljából forduuljon a Flamsttop Kft-hez, ko
ollégáink állnaak rendelkezé
ésre.
Az általuunk forgalmazzott és kivitele
ezett felülviláágítók ki vann
nak emelve ún. lábazattal a tető síkbőll, így nem
nak és időt álllóbbak, több funkcióval
f
is re
rendelkeznek a bevilágító tu
ulajdonságon ffelül (tűzvéde
elmi hő- és
koszolódn
füstelvezeető, szellőztettő funkció)

EEgyedileg ad
dunk árakatt a mennyisség és a sp
pecifikumok figyelembe
f
vétele melleett, részt
veszünk – igéény szerint – a tervezésbben, hatóságii egyeztetése
ekben is.
Á
Általános terrvezési szempontok:
- természetees fény (me
egvilágítássall energiát sp
pórolunk me
eg), de a naagyobb felm
melegedés
nyári melegb
ben hátrányy jelenthet (kklíma - hűtéss), emiatt op
ptimalizáljukk a leggazdasságosabb
üzemeltetéssi költségekett is figyelem be vett kombinációt vála
asztjuk
- gravitációss vagy természetes füsttelvezetés méretezés
m
ala
apján és szeellőztetés errgonómia
ccélból
Ergonóm
miai igény : teermészetes fényt
f
adó beevilágító felület; szellőzte
etés, mint erggonómiai fun
nkció
Tűzvédeelem: OTSZ szabvány
s
elő
őírásai szerinnt szükségess méretezés alapján a feelület meghatározás,
valamintt

DIN 182232-3, EN 12
2101-2 und VdS irányleevei szerint
Típusok::
a) D
Donga vagy sáv jellegű felülvilágítók
f
k
Jellemző
ője szerint keskenyebb szélességhez
s
z tetszőlegessen választható hossz táársítható, integráltan
kombináálható ergonómiai szellőzztetéssel, füsstelvezetésse
el.
Általában 1,50 m- akkár 6,00 m szzélességben is választhattó.
n az anyagveszteség miattt 2,00 m alaatti tervezése
e nem gazdasságos.
Azonban

Szerkezeet:
Alumíniu
um, polikarrbonát , valamint
v
eggyedi igényyek szerintt. Ívesre hhajlított többrétegű
polikarbonátlapból
ásvédő coexttrudalt rétegggel van ellátva,
vtg. 10- 16 mm, külső héj időjárá
ordás) u = 3,1
3 W/m2 * k;;
10 mm / 2 héjú (1 bo

10 mm / 4 héjú 2,5 W / m2 * k
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Felülvilágítók
F
k, hő- és füstelvezetés
nságok:
Tulajdon
fény áterresztőképessség

-

76–80 % víztiszta polikarbonát
p
50–60 % opál színű
ű polikarbonát
érséklet :1155 °C
max. haszználati hőmé

-

tűzállósáági fokozat ( tűzveszélyyességi osztály) DIN 410
02 szerint : B2
ütésállósság DIN 180
032 szerint: labdadobás biztos hokki korongra is
Hóteher 2 kN-ig, maagasabb tehher egyedi felárral
f
2
Szélteher 0,8 kN / m -ig

-

Donga vvagy Sáv felülvilágítókn
nál

Nyílószáárny hő-és füstelvezető
f
ő vagy szellőőztető (elekktromotorra
al vagy pne umatikus):
cv = 0,7-es értékkeel Aw értéke
ek a méreteek függvényében:
1,50
0 m széles ddonga
felü
ülvilágítónáll:
1,50
0 * 1,10 m ((Aw = 1,155
5 m2)
1,50
0 * 2,30 m ((Aw = 2,415
5 m2)

1,98 m --6,00 m szééles donga felülvilágító
f
nál:
1,98 * 11,10 m (Aw = 1,525 m2)
1,98 * 22,30 m (Aw = 3,188 m2)
1,98 * 22,50 m (Aw = 3,465 m2)
b) P
Pontszerű vaagy Kupola felülvilágítók
f
k:
Jellemző
ően szögletees méretű 80 * 80 cm- 200–250 cm
c különbö
öző mérettaartományban
n létezik.
Integrálttan kombinálható ergonó
ómiai szellőzztetéssel, füsstelvezetésse
el.
Szerkezeet:
Alumíniu
um, polikarb
bonát , vala
amint egyed i igények szzerint lehet acryl héjaz at is. Enyhé
én ívesre
hajlított ( sík jellegű) többrétegű
ű polikarbonnátlapból . A polikarboná
átlap 10-16-220 mm vtg, külső héj
az időjáárás védelem
m optimalizá
álásához coeextrudált vé
édőréteggel van ellátvaa. A hő véd
delemmel
szemben
n opál színn
nel rendelhe
ető, mely m
még elegendő természettes fény meellett véd a sugárzó
meleggeel szemben.
11
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RBONÁT tula
ajdonságok:
POLIKAR

hőátbocsátási tényező u=
fény áteresztő képessség
- víztiszta polikarbon
nát
olikarbonát
- opál po
max. hassználati hőm
mérséklet

tűzállóssági fokozat
(tűzveszzélyességi osztály)
o
DIN 41002 szerint:
ütésálló
óság DIN 18032 szerint
Hóteher
Szélteheer

10mm
m
2 héjú (1 bbordás)
3,1 W / m 2 * k

m
16mm
5 héjú (4 bordás)
b
1,8 W / m2 * k

20mm
m
6 héjú (5 bordás)
1,67 W / m2 * k

80 %
60 %

69%
%
45%
%
115 °C

58 %
42 %

B1

B2

B2

labdado
obás-biztos hoki koronggra is
2 kN
N
0,8 kN / m2-ig

Integrállható hő-éss füstelveze
ető vagy szeellőztető (ellektromoto
orral vagy p neumatikus):
Nyílásm
méretek: cv = 0,75-ös értékkel Aw értékek a méretek
m
füg
ggvényébenn:
Egyszárnyú

Duplaszárnyú
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Felülvilágítók
F
k, hő- és füstelvezetés

3.1. Fü
üstelvezettők
a) Gravvitációs vagyy természete
es füstelvezeetés
b) Messterséges azaaz gépészetii
Gyakorlaati alkalmazáása a különbö
öző kísérleteeken keresztül azt mutatjja , hogy függ
ggetlenül attó
ól mit ír a
jogszabáály, erősen jaavaslott az alkalmazás a kkövetkezők miatt:
m
A hatékkony hő-és füstelvezeté
f
ssel kialakull a füstmen
ntes levegőréteg. Ezálta l a bent tartózkodó
személyeek biztonsággosan ki tud
dnak menekkülni. Ennekk kiemelt sze
erepe lehet egy csarno
ok jellegű
bevásárlló központban, ahol több ezer olyyan ember is lehet bent, akinek niincs helyism
merete az
épületbeen.
A füstmentes levegőréteg kialakulásának toovábbi jelen
ntősége, hog
gy a beavatkkozó tűzoltó
ó látja az
m alapján fel tudja méérni, hogy bizztonságos-e az épületen belüli oltás, valamint
épületszzerkezetet, mely
látható a tűz fészke, ezáltal célirá
ányosan ham
mar meg lehe
et kezdeni a tűz oltását.

a) Gravvitációs vaggy természe
etes füstelvvezetés
A füstelvezetőket a német raggadványnévbből általánossan NRA, RW
WA (Rauch und Waerm
meabzugs
Anlage rrövidítésből)) - nak is ne
evezik. Önm
magában nem
m, csak a le
evegő utánppótlás (húzatt) esetén
biztosíto
ott a füstelveezetés.
füstelvezzető: olyan szerkezet, amely nyittott állapotb
ban lehetővvé teszi a füstnek és a forró
égésgázo
oknak a szab
badba való kiiáramlását teermészetes úton.
ú
Minden o
olyan csarnok épületnél kötelező
k
(közzösségi, ipari, mezőgazdasági és raktárr jellegű), am
melynek az
alapterülete a 800 m2-t,
- számított belmagassága
b
a 3,6 m-t meghaladja

A berend
dezés feladata tűz alkalm
mával
a)
b)
c)
d)

a meneküléssi utak füstmentességéneek biztosítása;
aaz épületszerkezetek és berendezéseek védelme;
a füst és égéésgázok okozta károk csö kkentése;
a gyors és biztonságos tű
űzoltói beavaatkozás előse
egítése.

Elemei:
1. Magga a Hő és fü
üstelvezető berendezés
b
feelülvilágítóba integrálva,, megadott ggyári Aw érté
ékkel
2. Leveegőutánpótló
ó felület, me
ely kapu ajtó vagy ablak lehet.
3. Vezéérlés, szállító
óvezeték (ele
ektromos v ppneumatikuss rendszer)
4. Indíttási eszköz (aautomatikuss, kézi)
5. Füsttkötény vaggy azt helye
ettesítő olyaan elem, mely
m
a füst terjedési ddepressziós görbéjét
kedvvezően kezelni tudja

3.2. Hő- és füstelvezetés hatása azz épületekken belül
A legnaggyobb hatásátt a tűzoltói mentési
m
munnkálatokban azáltal
a
fejti ki, hogy a
csarnok éépületek alsó fele füstmenttesen tarthatóó
ony hő- és füsttelvezetés elő
őnyei csarnokk épületekben
n:
A hatéko
Tökéletessebb égés, ezzáltal a tűzszármazékok cssökkennek a helyiségen belül.
b
Elvezetii a melegebb
b termikus
tűzszármazékokat a szabadba a tető
őnyílásokon keeresztül.
ős levegő (szé
él) áramlatot iidéz elő függő
őleges (az elvvezető kupolaa irányába) irá
ányban és
A kéményhatással erő
dési irányát, ezáltal az olda l irányú tűzterjedést minim
málisra csökkeenti (lényegesen lassítja
megvezetti a tűz terjed
a közveteett tűzterjedésst).
Kialakul a helyiség alssó részén (a füstkötény faal alatti térréssz) min. a csa
arnok számítáási belmagassságának a
felében a füstmentes levegőréteg (é
életvédelem, bbiztonságos és
é hatékony tű
űzoltói beavattkozás),
Késleltetii a „flash-overr” és így a telje
es égés, lángbba borulás kialakulását.
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3.3. Fü
üstkötényy falak, mo
obil füstkö
ötények
A kötényyfal anyaga leggalább B tűzvvédelmi osztá lyú és E 30 tű
űzállósági hattárértékű, vaggy a rögzítő elemeivel
együtt A11 tűzvédelmi osztályú
o
legye
en.

Kötényfa
al: a tetőfödém vagy a fedélhéjazaat alatti térben meghatáározott mérttékig benyúló olyan
épületszeerkezet, amely korlátozza a füstnek éés a forró éggésgázoknak a szomszédoos füstszakaszzba való
átterjedéését.
Számításii belmagasságg (H): a padló
ószint és a tettőfödém vagyy a fedélhéjazat legalacsonyyabb és legm
magasabb
pontja kö
özötti szakasz felezőpontja közötti távolsság m-ben me
egadva.
Füstmenttes levegőrétteg (h): a pa
adlószint fölöötti azon légttér magasság
ga m-ben, am
melynek a tű
űz során
füstmenttesnek kell len
nnie.
Füstrétegg vastagsága (Ef): a számítási belmagassáág és a füstme
entes levegőré
éteg közötti kkülönbség.
Megprób
bálunk rövid kiivonatos tájékkoztatást adnii a füstkötényy falak témakö
örben. Ennek eellenére kima
aradhattak
az Önt leg
ginkább érintő
ő területek a téma
t
méretébből fakadóan.
Ebben azz esetben va
agy ajánlatké
érés céljából nyugodtan forduljon
f
a Flamstop
F
Kft--hez, kollégáiink állnak
rendelkezzésre.
Statikus kötényfalak:: Panelből, kartonból, tarrtóvázból és ásványgyapot kitöltő anyyagok kombin
nációjából
készülhett

Autom
matikus füstköttény fal

Anyaga: Nem éghető üvegszál erősítésű sszövetből ké
észül és 600
0 °C hőmérssékleten 120
0 percen
keresztü
ül roncsolás mentesen
m
elllenáll a hőhaatásnak.
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Tűzszakasz határok, átvezetésekk lezárása

4. GÉÉPÉSZETI, ELEKTR
ROMOS ÉS EGYÉÉB ÁTVEZ
ZETÉSEK,, TŰZSZA
AKASZ
HA
ATÁROK TŰZSZAK
KASZOLÁ
ÁSA, MANDZSETT
TA, TÖM
MÍTŐK
Megprób
bálunk rövid kivonatos
k
tájé
ékoztatást adnni a lezárás, tűzszakasz
t
átvezetés témaakörben. Enne
ek ellenére
kimaradh
hattak az Önt leginkább érin
ntő területek a téma nagysságából fakad
dóan.
Ebben az esetben vagyy ajánlatkérés céljából forduuljon a Flamsttop Kft-hez, ko
ollégáink állnaak rendelkezé
ésre.
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Tűzjelzők, riasztók gye
engeáramú kkivitelezése, tervezése
t

5. TŰ
ŰZJELZŐK
K, RIASZT
TÓK, GYEENGEÁRA
AM KOM
MPLETT K
KIVITELEZZÉSE
Ajánlatkéérés céljából forduljon
fo
a FLA
AMSTOP Kft-hhez, kollégáinkk állnak rende
elkezésre.

1. A berendezzés tervezéése, kiviteleezése és üzzemeltetése
e során a következőkket kell
b
biztosítani:
aa)
b
b)
cc)
d
d)
ee)
ff)

a tűz koraai szakaszában
n jelezzen,
a jelzést megbízhatóan
m
n továbbítsa,
azt késed
delem nélkül egyértelmű
e
figgyelemfelhívó
ó tűzriasztás fo
ormájában jeleenítse meg,
legyen érrzéketlen mind
dazokra a behhatásokra, am
melyekre nem szabad jelezn ie,
szükség esetén
e
végezze el a kiürítésst segítő, a tűzz terjedését gá
átló, valamintt a tűzoltását biztosító
b
berendezzések, eszközö
ök vezérlését,
azonnal és
é egyértelmű
űen jelezze a bberendezés meghibásodásá
át, működési zzavarát.
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6. TŰ
ŰZÁLLÓ, TŰZGÁT
TLÓ KAP
PU ÉS KOMPLET
K
TT VEZÉ RLŐEGYSSÉGEK
KIV
VITELEZÉÉSE
Ajánlatkéérés céljából forduljon
fo
a FLA
AMSTOP Kft-hhez, kollégáinkk állnak rende
elkezésre.

1. TTűzgátló nyílászáró
n
ók
a) Standarrd tűzgátló ajjtók
b) Egyedi kivitelű
k
tűzgá
átló ajtók
c) Tűzgátló
ó tolókapuk

2.
3.
4.
5.

Ipari acél ajtók
Ipari kapu
uk
Dorma ajttócsukók
A
Ajtó vasalatok

1. Tűzzgátló nyílásszárók
a) SStandard tűzzgátló ajtók:

UNI szabvány EI60 tűzgátlási határértékű
h
ű tűzgátló ajtó
aj
Ninz UN
NIVER EI60 tűzgátlási hattárértékű eggy- és kétszáárnyú ajtók UNI méretreend szerint,
valamintt egyedi mérretben készü
ülnek. Jellem zőjük az univverzális felha
asználhatósáág és az igen
kedvező árfekvés ötvvözése.

DIN szabvány méreetű EI30 tűzzgátló ajtók
Az EI30 tűzgátlási haatárértékkel bíró ajtók D
DIN méretrend szerint készülnek egyyszárnyú
kivitelbeen. Ideális megoldást
m
je
elentenek nnem éghető anyagú igé
ény esetén tárolók,
garázsokk, mellékhelyyiségek és eggyéb helyiséggek tűzgátló lezárására.
b) EEgyedi kiviteelű tűzgátló ajtók
a
Lemezfalcos tűzgátló
ó ajtók egyed
di kivitelben
űzgátló ajtókk EI60 és EEI120 tűzgátlási határértékkel renddelkező
A Ninz PROGET tű
eti egysége it tekintve a szabvány tűzgátlóó ajtók
kivitelbeen kaphatók. Szerkeze
kialakításához nagyyban hasonló ajtók eggyedi méretben, szélesebb körű m
műszaki
lehetőséégekkel is ren
ndelhetők. Ilyenek példá ul a teljes faalazatot átfog
gó tok, az üvvegezés,
a kétszárrnyú kivitel, az elektromo
os zár és méég számos mű
űszaki megoldás.
Vastagfaalcos tűzgátló
ó ajtók
A tűzgáttló ajtók vasttag falcos kivvitele esztétiikában, mére
etben és mű
űszaki kivitel ben a
legszélessebb körű alkalmazást te
eszi lehetővéé. Igen nagy méretben
m
is rendelhető.
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TTűzgátló ajtó
ók, kapuk
ókapuk:
c) Tűzgátló toló
ok tűzgátló lezárásához tolókapuk beépítése
b
válhat szükséggessé,
Nagyméretű nyíláso
főleg iipari létesíítményekben
n, mélygarrázsokban, raktárakban
n, áruházaakban,
csarnoko
okban. Kétszárnyú kivittellel akár 110-12 méter széles nyílás lezárásáára is
alkalmassak lehetnekk.
Felszerelhetők igényy és adottsággok szerint:
•
•
•

ffalra (szemöldökre)
ffödémre
ffödémre, függgesztett kivvitelben

A szeméélyi közlekedéést átjáró ajttó beépítésé vel lehet biztosítani.
A tűzgáttló tolókapu kivitele lehe
et:
•
•
•

eegyszárnyú
kétszárnyú (két irányba tolható)
t
tteleszkópos kivitelű (két--, vagy többsszárnyú, egy vagy két irányba tolhatóó)

A tűzgáttló tolókapu
uk üzemszerűen zárt vaggy nyitott állapotban ke
ell, hogy leggyenek. Napi egy-két
nyitásnáál több nem
m ajánlott. A kapulapp biztonságo
os nyitva tartását
t
a ttartozékkéntt szerelt
elektrom
mágnes bizto
osítja, amely külső jel (tűzzjelző rendszzer, billenő kapcsoló)
k
hattására enged
di záródni
a kaput, ezzel a súlym
motor működésbe lép.

2. Ipari acél ajtók:
A Ninz P
Proget Multi ajtók kinéze
etre és szerkkezetileg meggegyeznek a Proget tűzggátló ajtókka
al, viszont
az ajtólaap kőzetgyap
pot hőszigettelő anyagokkat tartalmaaz. Olyan helyekre ajánljjuk, ahol a tűzgátlás
nem kövvetelmény, viszont
v
masszzív acélajtó aaz igény, hőszigeteléssel, vagy annélkkül.
Lehetőséég van a Prroget Multi típusú ajtóók szabvány méretben történő meegrendelésére, amely
gazdasággossági szem
mpontból me
egfontolandóó!
Alapkivitel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0 mm profilszzélességű sa roktok, küszöb nélküli kivitelben
masszív, 100
horganyzott acél alapanyyag, hőszigettelő betétsze
erkezet
aaz ajtólap hidraulikus ajttócsukó, valaamint pánikrúd fogadására szerkezetiileg megerőssített
aaz ajtólap sú
úlya: 26 kg/m
m2 egyszárnyyú kivitelnél, 28 kg/m2 ké
étszárnyú kivvitelnél
zzöld színű po
orszórt felüle
et *
a tokban falaazó, rögzítő karmok
k
beheegesztve
aaz ajtólap 60
0 mm vastagságú, három
m oldalon lem
mezfalcolt kivvitelű
aaz ajtószárnyyak 2 db hárromrészes páánttal vannaak a tokhoz erősítve
aaz egyik pánt rugós kivite
elű (önzáróddó kivitel)
a másik pántt magasságban állítható (~ 3–4 mm)
PZ (biztonsági) zár, BB zá
árhoz átalakíító és kulcs taartozék
ffekete rövidcímkés műan
nyag kilincsggarnitúra
ffekete gumittömítés (a to
okba helyezeendő)
a kétszárnyú
ú kivitelű ajtó
ók állószárnyya alsó-felső tolózárral rö
ögzíthető
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Lehetőséggek egyed
di kivitelree:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

eegyedi szélességi és maggassági méreet
porszórt felü
ület igény sze
erinti RAL szíínre
D
Digital Dekor festési lehe
etőség!
különböző üvegezési lehetőségek
rendelhető ellentok
e
és egyéb tokkial akítási lehettőségek
plusz záródáási pontok, biiztonságilag megerősítettt kivitel
pánikzáras, pánikrudas
p
megoldás
m
aalumínium, illetve
i
rozsda
amentes acéél kilincsgarnitúra
aautomata kü
üszöbbel szerelt kivitel (aajtólap síkjára szerelve)
* A követkeező RAL színe
ekben a gyárri porszórt fe
estés 5 ajtóla
ap feletti meggrendelés essetén
felár nélkkül rendelhettő: 1013, 10115, 5010, 7024, 7035, 7038, 9001, 90002, 9010, 90
018.
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Oltó
óberendezése
ek,oltóvíz,falli tűzcsapok, poroltók

7. OLLTÓBEREENDEZÉSE
EK, OLTÓ
ÓVÍZ, FA
ALI TŰZCS
SAP ÉS EEGYÉB SZZERELVÉÉNYEK, POROLTÓ
ÓK
Ajánlatkéérés céljából forduljon
fo
a Fla
amstop Kft-hezz, kollégáink állnak
á
rendelk
kezésre.

7.1 Olttóberende
ezések
A sprinkkler, mint oltóberende
o
ezés
A sprinkkler berendeezés, egy a védendő teeret, vagy épületet
é
behálózó csőrrendszer, melyen
m
az
adott ko
ockázatnak megfelelő sűrűségben
s
és kiosztássban sprinklerfejek taláálhatók. A sprinklers
fejekben
n egy olvaadóbetét van,
v
mely meghatározott hőm
mérsékleten eltörik és
é így a
csőrendsszerből kilépő vizet, a sprinklerfej,
s
, az oltandó
ó felületre spricceli.
I.A. A NEEDVES SPRIIKLERBEREN
NDEZÉS
Általáno
osan akkorr alkalmazzzuk, amikkor az ese
etleg
kigyullad
dó tűz olttását azon
nnal, embeeri beavatkkozás
nélkül m
meg kell keezdeni. Előn
nye a nedvees rendszerrnek,
hogy cssak azok a fejek nyitnak ki, és kezdik me
eg az
oltást, melyek körrnyezetében a levegőő hőmérséklete
elérte a kioldási hő
őmérsékletet, ezzel a többi terülleten
megelőzzhető a vízkkár. Közvetllen, gyors, oolcsó, egyszzerű.
Irodák hotelek, bevásárlókközpontok továbbá ipari
üzemekk és temperáált raktárakk előnyös beerendezése..
I.B. SZÁRAZ SPRINK
KLER BEREN
NDEZÉS
Fő jellem
mzője, üzem
mszerű állaapotban, a csőrendszerben
állandó értéken szaabályozott túlnyomáso
t
os levegő vaan. A
csőrend
dszer szárazz oldalát a nedvestől egy ún.: szzáraz
riasztószzelep válassztja el. Am
mikor a szááraz rendszzeren
lévő sp
prinklerfejeek olvadób
betétei, a hő hatáására
kioldanaak, a csőreendszerben
n lévő leveegő kiszökiik, a
nyomás lecsökken
n, ennek eredményeeként a szzáraz
megtelik víízzel.
riasztószzelep kinyiit és a cssőhálózat m
Előnye a száraz rendszerne
ek, hogy oolyan térbe
en is
alkalmazható, aho
ol a fagyvveszély m iatt a ne
edves
rendszer nem lenne alkalmaazható. Fűttetlen raktáárak,
fagyveszzélyes terekk védelmére
e építhető bbe.
I.C. ELŐ
ŐVEZÉRELT SPRINKLER
S
A csőrrendszerben túlnyom
másos leveegő van és
é a
csőrend
dszer vízzel történő feltöltése,, a szóróffejek
nyitásáttól függetlenül, csak a tűzjelző reendszerről, vagy
kézi jelzzésadóról érkező indító jel hattására kezd
dődik
meg. Íggy a sprinklerrendszzer a tűzjjelzőről érrkező
indítójel beérkezésse után nedvves rendszeerként működik,
a szóróffejek kioldássa után meggkezdi a tűzz oltását.
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Előnye az elővezérelt rendszernek, hoggy a csőren
ndszer esetlleges mechhanikai sérü
ülésének
hatására nem köveetkezik be vízkár.
v
Jól aalkalmazhattó olyan ese
etekben, am
mikor a rakktározott
anyag, vagy az alkalmazott
a
technológgia miatt az
a vízkárt okozna, ezzért annak kijutási
lehetőséégét minim
malizálni kell, vagy olyaan esetben amikor a tűzjelzés a ttűzjelző ren
ndszerről
érkezik.. Víz érzékkeny techno
ológiák, pl..: fröccsönttő üzemek,, présüzem
mek, élelmiszeripari
üzemekk védelméree alkalmazh
ható. "Üzem
mkésszé" te
eszi a rendsszert a víz ffeltöltéséve
el már a
sprinkleerfóliák sérü
ülése előtt, tehát azonnnal indulhatt az oltás.
I.D. KETTTŐS VEZÉR
RLÉSŰ SPRIN
NKLER
A csőrendszerben állandó érté
éken szabállyozott túln
nyomásos le
evegő van, a csőrendszzer vízzel
történő
ő feltöltése csak a tű
űzjelző ren dszerről, vagy
v
kézi je
elzésadóróll érkező in
ndító jel
örténő kinyyitása utá n kezdődik meg.
beérkezzése, és a sprinklerfejek hőhhatásra tö
Amennyyiben csak a sprinklerffejek nyitnaak ki a kettő
ős vezérlésű rendszer,, nem kezdii meg az
oltást, ccsupán hibáát jelez. Amennyiben c sak a tűzjellző rendszer indítójele érkezik be a kettős
vezérléssű rendszerr akkor sem
m kezdi megg automatikkusan az olttást, hanem
m száraz sze
elepként
működik mindaddig, míg a sprrinklerfejekk ki nem nyittnak.
A sprinklerffejeken vízz csak akkor jelennik meg, ha a
olvadásukhooz szükségges hőmérsséklet jelenn van az olvadó
kio
be
etétek ezértt kinyitnak, és a tűzjelzzőről is beérrkezik az indító jel.
A tűzjelző reendszer me
eghibásodása, vagy leeállítása essetén a
ren
ndszer száraaz szelepké
ént működikk.
Elő
őnye a kettőős elővezérelt rendszernek, hogy sem a csőre
endszer
esetleges meechanikai sérülésének hatására, sem az essetleges
tévves tűzjelzőő riasztás essetén, nem következik be vízkár, ezért
e
jól
alkkalmazható különöse
en víz érzékeny ttechnológiák (pl.:
ele
ektronika, ggyógyszergyyártás, vegyipar) eseténn is
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7.2 Egyyéb oltóbe
erendezéssek
HABSPR
RINKLEREK
Elsősorrban a nagyyszámú gyó
ógyszer és vvegyipari te
erületen
létesíteett oltóberendezés között
k
forddulnak elő
ő olyan
rendszeerek, me
elyeknél a sprinkleer oltóhaatásának
kiegészzítésére haab bekeverés is törtéénik. Az ilyyen ún.:
habsprrinklerek eggyesítik a sp
prinklerrel éés a habbal történő
oltás eelőnyeit. Haasonlóképpe
en kifejti h űtőhatását,, mint a
normá l sprinkler,, de emellett a habbbekeverés miatt a
vízzel nem nedve
esíthető an
nyagok felüületén is elterül és
njétől.
elzárja azokat a levegő oxigén

A legko
orszerűbb kettős film
mképző annyagok alkaalmazásával habroncssoló anyaggok, pl.:
alkoholo
ok oltására is alkalmassá válik a haab sprinkler rendszer.

SEMA
ATIKUS SPRINKLER
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7.3 Poroltók

7.4

EEgyéb Olttóvíz berendezések,, szerelvények

Példák tömlős rend
dszerre
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7.5 Töm
mlők, tűzccsapok, su
ugárcsöveek

ék-és betá
ápszekrén
nyek, gyűjjtők, osztó
ók
7.6 Száárazvezeté
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öld alatti sszerelvények
7.7 Fölld feletti tűzcsap, fö
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II. TTűzvéde
elmi terrvezés

Ajánlatkkérés céljáb
ból forduljon
n a FLAMSTTOP Kft-hez, kollégáink állnak renddelkezésre.
Tűzvédeelmi terv kéészítése, elvvi engedélyeezési, enged
délyezési, kiiviteli terv.
Engedélyezési és//vagy kivite
eli terv tűzzvédelmi szakfelügyelet módosíttások egye
eztetése,
költségm
megtakarítáások keresé
ése.
Fentiekkel párhuzaamosan szü
ükséges hattósági egyezztetések: OKF,
O
Tűzoltóóság, ÉMI, valamint
v
tanúsítvvány ügyintézések
Megvaló
ósulásig tű
űzvédelem nyomon követése, kontrollálása, sikeress tűzoltó hatósági
e érdekébeen
használatbavételi megszerzés
m

Egyedi ttájékoztatás, pontosabb ajánlatkérés
a
céljából ford
duljon a FLA
AMSTOP Kft-hhez, kollégáink állnak
rendelkezzésre.
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Referenciák: ép
pületek
(tűzjellző, -oltó
óberende
ezés, korrrózióvéd
delem, acél tűzgáátló bevo
onatok
felü
ülvilágító
ó, kapu éés egyéb tevéken
nységeinkkre)

Aiportt-Skycourt, Feerihegy

Mercedes, KKecskemét

28
8
ww
ww.flamstop
p.hu

Referencciák

Corvinuss Egyetem, Budapest
B

BO
OSAL, Kecskem
mét

Bi odiesel, Gön
nyű
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Nyug
gdíjas Otthonn, Budapest XI.ker
X
Bikszá
ádi út

EGB
BP Volánbuszz,Fót
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Referencciák

Aren a Plaza, Bud
dapest

Hungexppo ,Forum, Budapest
B

Sportcsarnnok, Hódmezzővásárhely
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Operaház , Oslo (Norvég
gia)

Skaelskorr (Dánia

Thália Szín
nház ,Budapeest

Contti Tech( Conttinental),Makkó

ALLLE Bevásárló Központ, Bu
udapest

Tétényi Panel

Széchenyi Egyetem,
E
Gyyőr

Merrcedes szalonn ,Békéscsab
ba
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Referencciák

Budapest, Nyugdíjas
N
Ottthon

Budaörs,Csaaládi ház

Cs
Csillagkert Lakópark, Buda
apest

Hétvezér Lakópaark, Budapesst

BME ,Budapest

Audi ,G
Győr

Re
eferenciá
ák csarno
ok műhely festéssi munká ira
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35
ww
ww.flamstop
p.hu

Hankook, Dunaújváro
os

Samsungg, Göd

P
,Reptérr
Pogány Pécs

odchem, Göddöllő Ipari Pa
ark
Borso

Sárvár Termálfürdő
T

ELTE, Buddapest

ó Központ, Bu
udapest
MOM Bevásárló

TEVA
A Gyógyszerggyár,Debreceen
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Referencciák

BMW Rack, Székesfehérrvár

Market Central, Veccsés

Agroggate, Herceghalom
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SO
OTE, Budapeest

Győr, Ipari csarnok

Szigetsszentmiklós, Ipari csarno
ok

Balatonboglár, Elektrrovill

Bridgestone,Taatabánya
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Referencciák

M
MNB, Budapeest

Kaposvár usszoda Termá
álfürdő

Oxigen
O
Wellnness, Budapeest

Aka
adémia Park Officium Irodaház, Budapest
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