


ÉVES A

Coolfire Kft.        I        1097 Budapest, Illatos út 9.        I       Tel.:+36-20-283-9404        I        Email: info@coolfire.hu        I        www.coolfire.hu

Tűzgátló üvegkorlátHomlokzati tűzgátló 
ablakok

Keret nélküli tűzgátló 
üvegfal rendszerek

Járható tűzálló 
üvegfödém

Fix üveg füstkötény

Füstgátló automata 
függyöny és füstkötény

Füst elvezető ablak 
kupola

Tűzgátló felgördülő kapuTűzgátló tolókapu

Füstgátló üvegajtók
 és portálok

Tűzgátló automata 
függöny

Tűzgátló szekcionált 
kapu

Homlokzati tűzgátló 
függönyfal és 
vázkitöltő fal

Tűzgátló üvegajtók 
ablakok és portálok

Tűzgátló automata 
üvegajtók



Kedves Ügyfelünk, leendő Partnerünk

Engedje meg, hogy bemutassuk dinamikusan fejlődő cégünk 
jelenlegi portfólióját, üzleti szemléletét.

2009-es megalakulásunk óta egyedi füst és tűzgátló termékek 
forgalmazását, fejlesztését tűztük ki célul, melyek kiemelkednek 
az ipari megjelenésű szerkezetek közül. Termékeink esztétikusak, 
egyediek, sok esetben a tervezőkkel való együttműködés, együtt 
gondolkodás eredményeképpen születtek. Megoldásaink nem 
csak a tervezőasztalon látványosak, hanem az oly sokszor szűkös 
építési költségek ellenére a valóságban is megvalósíthatók.

Célunk, tűzvédelmileg biztonságos megoldások szolgáltatása az 
épület exkluzivitásának megtartásával költségek lefaragása nélkül.

Tisztelettel: 

Coolfire csapata!

Modern, tartós, biztonságos tűzgátló megoldások





TERMÉKEINK
Coolfire-Sapa 50 füstgátló üvegajtó, portál

Coolfire-Sapa 74 tűzgátló üvegajtó, portál, üvegfal

Coolfire-Sapa 92 tűzgátló üvegfal és fix ablak

Coolfire-Sapa 74 automata tűzgátló üvegajtó

Coolfire-FR, BR keret nélküli tűzgátló üvegfal rendszer

Coolfire-LT teherhordó üvegezett tűzgátló födém

BELTÉR

Coolfire-Sapa 74, 92 tűzgátló homlokzati fix ablak

Coolfire-Sapa 74 tűzgátló bukó és nyíló ablak  

motoros zárással

Coolfire-Sapa Elegance 52 tűzgátló függönyfal,  

Coolfire-Sapa 74 tűzgátló vázkitöltő fal

Tűzgátló üvegkorlát franciaerkélyhez, tűzgátló üveg parapet

Coolfire-DEVEA füstelvezető ablak

Coolfire-LUVIA-RWA füstelvezető ablak

Coolfire-DELTA füstelvezető kupola

Coolfire-VENTRA füstelvezető zsalu kupola

Coolfire-VENTLAM füstelvezető zsalu

Hő- és füstelvezető rendszerek

HOMLOKZAT

Tűzgátló függöny és füstkötény

Coolfire-PYROSWISS fix üveg füstkötény

Coolfire-SMOKE DA fix füstkötény

Coolfire-SMOKE DA, DHA automata füstkötény

Coolfire-SMOKE EV menekülő automata füstkötény

Coolfire-SMOKE H vízszintes automata füstkötény

Coolfire-FIRE E, EW függőleges tűzgátló függöny

Coolfire-SUPERFIRE EI függőleges tűzgátló függöny

Coolfire-FIRE Z harmonika tűzgátló függöny

Coolfire-SuperFIRE Z EI harmonika tűzgátló függöny

Coolfire-FIRE H vízszintes tűzgátló függöny

Coolfire-Campisa tűzgátló szekcionált kapu

Coolfire-NS1(2) tűzgátló tolókapu

IPARÉPÜLET, MÉLygARáZs
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BELTÉR





Coolfire-Sapa 50 füStgátló üvegajtó, portál

50 mm beépítési mélységű, nagy statikai bírású hőhidas profil-
rendszer.

A nyílászárókat egyedi méretben gyártjuk. Kinézetben nagyon 
hasonló a tűzgátló nyílászáróinkhoz ezért feltűnés nélkül kombinál-
hatók egy térben is.

Alkalmazható középületekben, kórházakban, irodaházakban, lakó   -
házakban, ahol megkövetelt az Sa, Sm füstgátlási érték. Alkal-
mazása csak beltérben lehetséges. Mechanikai ellenállósága 
4. osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, 
nagymértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:
• Sapa50 típusú, 50 mm mélységű esztétikus alumínium tokprofil 

szerkezet, gumiprofillal
• RAL porszórt kivitel, fa mintázatú vagy egyéb egyedi porszórás

Üvegezés / betétszerkezet:
• Víztiszta edzett vagy ragasztott biztonsági üvegezés (minimum 

6 mm ESG vagy 33.1 VSG)
• Víztiszta hanggátló vagy emelt biztonsági üvegezés (igény szerint, 

egyeztetendő!)
• Porfestett tömör betét szerkezet 6-33 mm vastagságban

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-140/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-268

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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SmSa

Küszöb:
Rendszer szerinti automata küszöb

Fogadószerkezet:
Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet / Szend-
vicspanel (Speciális esetek egyeztetést igényelhetnek)

Zárszerkezet:
• Egypontos rendszer szerinti
• Több pontos rendszer szerinti
• Elektromos zár
• Pánik zárszerkezet

Kilincs szerkezet:
• Rozsdamentes típuskilincs, gombkilincs tartós napi használatra 

tervezve
• Minősített pánik kilincs
• Pánik rúd
• Fogantyú

Egyéb szerelvények:
• Hidraulikus ajtócsukó
• Esztétikus csukás sorrend szabályzó
• Automatikus nyitó-záró szerkezet
• Nyitva tartó mágnes (akár az ajtócsukóba integrált is lehet)
• Fix szárnyon automatikusan záródó letűző

Cool tipp:
A füstzáró és/vagy tűzgátló ajtók elsősorban életvédelmi, illetve 
vagyonvédelmi célt szolgálnak, használatuk kötelező karbantartáshoz 
kötött. Erre vonatkozóan a mindenkor hatályos Országos Tűzvédelmi 
Szabályzat (OTSZ) valamint az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság (OKF) által kiadott Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek 
(TvMI) adnak útmutatást.

 
Termék

Maximálisan  
alkalmazható méret

Coolfire Sapa 50
 egyszárnyú füstgátló 

üvegezett ajtó
1300 × 2475 mm / 2,9 m2

Coolfire Sapa 50
 kétszárnyú füstgátló 

üvegezett ajtó
2590 × 2475 mm / 5,56 m2

Coolfire Sapa 50
 füstgátló portálszerkezet 3220 × 3220 mm / sorolható

Minősített teljesítmény értékek

Füstzárás:
Éghetőség:

Tartós használat:
Léghanggátlás:

Sa/Sm
A2
100.000 ciklus
Léghanggátlás nélkül 
Közepes léghanggátlású*

* Üvegezéstől, betét típustól függ, egyeztetendő!

A példákban nem látott egyéb egyedi igények, megoldások is megvalósíthatók, 
például kifejlesztés alatt van egy keret nélküli füstzáró termékcsalád. 

Ossza meg velünk elképzelését, ha fizikailag lehetséges megvalósítjuk!



COOlFirE-SAPA 74 TűZgáTló ÜvEgAjTó, POrTál, ÜvEgFAl

Négy tűzgátló teljesítmény egy kinézetben! Beltéri és homlokzati 
alkalmazásra!

Exkluzív kinézetű, 74 mm mélységű profilszerkezetből készített 
nyílászáróink belső szerkezeti kialakításuktól függően lehetnek EI30, 
EI45, EI60, EI90 tűzvédelmi teljesítményűek, továbbá kombinálhatók 
füstzáró képességgel is (Sa/Sm). A profil készletből készülhet nyíló 
ajtó, sorolható üveg portál, automatizált tolóajtó szerkezet. Sorol-
ható a későbbiekben részletezett keret nélküli tűzgátló üvegfallal. 

Alkalmazható középületekben, kórházakban, irodaházakban, lakó-
házakban, ahol megkövetelt az EI30/45/60/90 tűzgátlási határérték 
és/vagy az Sa, Sm füstgátlási érték. Alkalmazása beltérben, bizonyos 
esetekben kültérben is lehetséges. Mechanikai ellenállósága 4 
osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, 
nagymértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:
• 74 mm mélységű esztétikus, hőhídmentes alumínium tokprofil 

szerkezet, tűzálló EPDM gumiprofillal
• RAL színre, vagy egyedi fa mintázatúra porszórt felület

Üvegezés / betétszerkezet:
• Víztiszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt 

tűzgátlási határértékkel (30, 45, 60, 90)
• Porfestett tömör betétszerkezet kívánt tűzgátlási határértékkel

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-139/2018, A-138/2018, A-11/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-267, 20-CPR-255

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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EI60 EI90EI45EI30 SmSa

Küszöb:
Nélkül / Rendszer szerinti automata küszöb (Sa/Sm kivitel esetén kötelező 
tartozék!) / Ütköző küszöb (18, 20 mm magas)

Fogadószerkezet:
Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet / Szendvicspanel 
(Speciális esetek egyeztetést igényelhetnek)

Zárszerkezet:
• Egypontos rendszer szerinti
• Több pontos rendszer szerinti
• Elektromos zár
• Pánik zárszerkezet

Kilincs szerkezet:
• Rozsdamentes típus kilincs, gombkilincs tartós napi használatra tervezve
• Minősített pánik kilincs
• Pánik rúd
• Fogantyú

Egyéb szerelvények:
• Hidraulikus ajtócsukó
• Esztétikus csukás sorrend szabályzó
• Automatikus nyitó-záró szerkezet
• Nyitva tartó mágnes (akár az ajtócsukóba integrált is lehet)
• Fix szárnyon automatikusan záródó letűző

Cool tipp:
A füstzáró és/vagy tűzgátló ajtók csak speciális, minősített kiegészítők    kel 
szerelhetők, a különböző előírások kötöttséget és jelentős költség külön-
bözetet hordoznak magukban. Ha bonyolultabb funkciójú a tervezett nyí   -
lás záró (beléptetés, pánik, automata nyitású) már a tervezési szakaszban 
érdemes lehet egyeztetni. Készséggel álunk segítségükre, keressék szakem-
bereinket bizalommal!

A példákban nem látott egyéb egyedi igények, megoldások is megvalósíthatók, 
például kifejlesztés alatt van egy 3/3 m-es Ei30 tűzgátló kétszárnyú üvegajtó. 

Ossza meg velünk elképzelését, ha amennyiben lehetséges, megvalósítjuk!

Coolfire – Sapa 74 Ei  
tűzgátló üvegajtó Tűzgátlás

Maximális méret 
(mm)

Egyszárnyú

EI30 1220 × 2500

EI60 1220 × 2500

EI90 1150 × 2670

Kétszárnyú

EI30 2870 × 2870

EI60 2500 × 2500

EI90 2200 × 2400

Portálszerkezet (sorolható) EI30, EI60, EI90 tetszőleges × 3000

Minősített teljesítmény értékek

Füstgátló képesség:
Tűzvédelmi osztály:

Tartós használat (Nyitás-Csukás ciklus):
Léghanggátlás: 

Sa/Sm
A2
200.000
38-44 dB*

* Üvegezéstől, betét típustól függ, egyeztetendő!



A legnagyobb fokú tűzvédelmi előírásokra is van 
megoldásunk!
Extra igényekhez extra profil, amely képes EI120 tűzvédelmi ka  -
tegóriát is teljesíteni!

Masszív, 92 mm profilmélységű profilszerkezetből készített fix ablak, 
üvegfal szerkezeteink magabiztosan helytállnak a tűznek. Igény 
esetén kombinálható, összeépíthető a maximum EI90 határérték 
teljesítményű 74 mm es profilcsaláddal is.

Alkalmazható középületekben, kórházakban, irodaházakban, lakó-
házakban, ahol megkövetelt az EI90, EI120 tűzgátlási határérték.

Alkalmazása beltérben és kültérben is lehetséges. Mechanikai 
ellenállósága 4 osztályba sorolt, nagymértékben ellenálló, nagy mér-
tékben tartós, nagymértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:
• 92 mm mélységű masszív alumínium tokprofil szerkezet
• RAL színre, vagy egyedi famintázatúra porszórt felület

Üvegezés / betétszerkezet:
• Víztiszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, EI90, 

EI120 határérték teljesítménnyel.
• Kültéri alkalmazás esetén középtok

Fogadószerkezet:
Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet

Cool tipp:
A Cooolfire-Sapa 92 profilszerkezet beépítési mélysége alkalmas arra, 
hogy nagy tűzgátlási értéket képviseljen, de az extra szélesség okán 
az üvegszerkezet több fizikai paramétere is növelhető. Homlokza-
toknál egyre magasabb hőtechnikai követelményekkel találkozunk, 
melyet nem lehet teljesíteni egy keskeny profillal!

Sok esetben a biztonsági igények is növekednek és extra hanggátlás 
is valós igény, ez a profilcsalád alkalmas bonyolult rétegrendű üvegek 
fogadására! Konzultáljon velünk bátran, ha extra igény esetén!

COOlFirE-SAPA 92 TűZgáTló ÜvEgFAl éS AblAK

Termék
Maximálisan  

alkalmazható méret

Coolfire - Sapa 92 EI90  
fix ablak, portálszerkezet

1550 × 2600 mm  
egymás mellé sorolható

Coolfire - Sapa 92 EI120 
fix ablak, portálszerkezet

1550 × 2600 mm  
egymás mellé sorolható

Minősített teljesítmény értékek

Tűzgátlás:
Éghetőség:

Léghanggátlás: 

EI90/120
A2
>46 dB*

* Üvegezéstől, betét típustól függ, egyeztetendő!

Minősítéseink:

Egyedi állásfoglalás 

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-267

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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EI90 EI120

Nagyon ritkán, különösen védett objektumokban igény adódhat 3 órás tűzállóságú szerkezetre. Erre is megoldást ajánlunk, a Coolfire – Fr,br 
tűzgátló üvegfalak fejezetben olvashat bővebben róla.

Ossza meg velünk elképzelését, ha fizikailag lehetséges megvalósítjuk!



COOlFirE-SAPA 74 AuTOMATA TűZgáTló ÜvEgAjTó

Alkalmazható középületekben, kórházakban, bevásárló központok ban, 
irodaházakban, lakó házakban, gyártó csarnokokban, ahol a fontos 
a zárt állapot mellett magas a személyi forgalom, ahol megkövetelt 
az EI30/60/90 tűzgátlási határérték és/vagy az Sa/Sm füstgátlási 
érték. Mechani  kai ellenállósága 4. osztályba sorolt, nagymértékben 
ellenálló, nagymértékben tartós, nagymértékben ütésálló (az 
üvegezés ki  vételével). A szerkezet intenzív használatra tervezett, 
nagyforgalmú létesítményekben is tökéletesen ellátja funkcióját.

Menekülési útvonalba nem alkalmazható.

Felületkezelés:
• A szerkezet felülete a kívánt RAL színre festhető porszórásos 

technológiával
• Különleges, élethű fa mintázatú felület is megvalósítható

Profilrendszer:
• 74 mm mélységű esztétikus alumínium ajtóprofil szerkezet.
• A profilcsaládhoz különböző magasságú profilok tartoznak, ezért 

az operátor tartó profil, a lábazati magasabb profil is esztétikusan 
illeszkedik a szárnyprofilhoz.

• A szárny és tok találkozási vonalában, az akadálytalan mozgást 
biztosító hézagok tömítései kiforrott, tűz hatásának ellenálló, 
tar    tós és jó szigetelő anyagokból készülnek. 

Üvegezés / betétszerkezet:
Víztiszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt 
tűzgátlási határértékkel

Fogadószerkezet:
Különböző falszerkezetekbe közvetlenül beépíthető (Tégla / Beton 
/ Gázbeton / Szerelt gipszkarton falszerkezet), valamint sorolható 
a tűzgátló portál, üvegfal rendszereinkbe is.

Zárszerkezet:
Az ajtószárnyak zárva tartását az automatika látja el, egyéb kiegészítő 
zár nem szükséges.

Egyéb speciális kiegészítők:
• A nyílászárók minden esetben rácsukódás védlemmel, áramszüneti 

akkumulátorral és programkapcsolóval ellátottak.
• Infra vagy radaros mozgás és jelenlét érzékelő, másodlagos 

rácsukódás védelem, kulcsos nyitó, rádiós távnyitó

Mechanika:
A hajtást biztosító bordásszíjak, kopásgátlóval ellátott, alacsony zaj  -
szintű, rendkívüli teherbírású görgők, az akusztikailag függetlenített 
futósínek, a golyóscsapágyas szíjtárcsák és a speciálisan kifejlesztett 
vezető profilokkal felszerelt ajtószárny vezetők mind-mind hozzá-
járulnak a kivételesen csendes ajtónyitáshoz.

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ): A-139/2018, A-138/2018, A-11/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-255-C-75

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

Páratlan és egyedülálló fejlesztésünk a record Kft.-vel közösen. Egyedi 
méretben gyártott automata tolóajtó rendszer, 74 mm mély hőhíd-
mentes alumínium profilból, record automatikával, Ei30, Ei60, Ei90, 
Sa/Sm kivitelben.
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EI30 EI60 EI90 Sa Sm

Elektronika:
Speciális fejlesztésű vezérlésnek és gyártású alkotóelemeknek köszön-
hetően – interaktívan kommunikálnak egymással, amely többek közt az 
üzembiztonságot és megbízhatóságot is növeli. A meghajtó, az érzékelők 
és a kezelő egység állandó kommunikációja lehetővé teszi az alkatrészek 
állapotának folyamatos nyomon követését. Az ajtókat irányíthatjuk háttér-
világított, magyar nyelven kommunikáló és felhasználóbarát menü-navi-
gációval rendelkező kezelőegységgel, melyhez alap tudásként kódzáras, 
vagy – igény szerint – kulcsos lezárási lehetőség is választható.

Cool tipp:
Az automata tolóajtók jóval bonyolultabb szerkezetek egy “sima” nyíló 
ajtóhoz képest, sokan megijednek a várható üzemeltetési költségek miatt, 
alaptalanul. Nem karbantartás igényesebb, mint egyszerűbb, nem tűzgátló 
automata üvegajtó társaik.

Amennyiben csak füstszakasz határolására merülne fel egy nagy forgalmat 
kiszolgáló nyílászáróra, a Coolfire-Sapa 74 Sm automata füstgátló üvegajtó 
a megfelelő, ára kedvezőbb, mint a tűzgátló testvéréi, nem szükséges 
a tűzgátló üveg és egyéb tűzgátló szerelvények alkalmazása.

Tűzgátló automata ajtó
Coolfire-SAPA 74

Tűzgátlás/
Füstgátlás

Maximálisan  
alkalmazható méret

Egyszárnyú EI30 Sa/Sm 1490 × 2318 mm

Kétszárnyú EI30 Sa/Sm 2500 × 2500 mm

Egyszárnyú EI60 Sa/Sm 1490 × 2318 mm

Kétszárnyú EI60 Sa/Sm 2400 × 2400 mm

Kétszárnyú EI90 Sa/Sm 2400 × 2400 mm

Minősített teljesítmény értékek

Éghetőség:
Léghanggátlás: 

A2
42-45 dB*

* Üvegezéstől, betét típustól függ!

Az Ei90 tűzgátló automata tolókapu tesztelés alatt áll, várhatóan 2019 második félévében alkalmazható.
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vízszintes metszet:

Függőleges metszet:



COOlFirE-Fr, br KErET NélKÜli ÜvEgFAl rENdSZEr

Alkalmazható középületekben, bevásárló központokban, kórházak       -
 ban, irodaházakban, lakóházakban, ahol fontos az esztétikus és 
modern megjelenés, természetes megvilágítás.

Alkalmazása belső terekben lehetséges.

Üveg megfogás, tokszerkezet:
Az üvegtáblák alul, illetve felül rögzítettek az alapzathoz, födémhez. 
Az üveg megfogás takarása lehet porfestett fém, rozsdamentes 
acél, fa, de akár teljesen elburkolt is.

Fogadószerkezet:
A rendszer beépíthető Tégla / Beton / Gázbeton / Szerelt gipsz-
karton falszerkezet be, vagy azok kiváltására is.

Sorolt üvegtáblák (br):
Az üvegtáblák 2 mm elhelyezési hézaggal soroltak, a rés speciális 
fekete tűzgátló szilikonnal takart.

Önállóan beépített üvegtáblák (Fr):
Ebben a beépítésben az a cél, hogy minél nagyobb egybefüggő 
üvegfelületet lássunk, amit semmi nem tör meg. Ezeknél az üveg-
beépítéseknél túlnyomó részben a fogadó falszerkezet teljesen 
körbe öleli az üveget, teljes harmóniát teremtve.

Az üvegtáblák elhelyezkedése:
Lehet egy síkban egymás mellé sorolt, tetszőleges szögben illesz-
kedő, ívben hajló.

ár:
Versenyképes, kedvező.

Cool design:
Az üvegfelületek megjelenése nagyon sokoldalú. Lehet teljesen 
átlátszó, részben átlátszó áttetsző, színes, tetszőleges mintás de 
akár “okos” színváltó funkcióval felvértezett is!

Minősítéseink:

Európai Nemzetközi Engedély (ETA):  ETA 16/0590 (2017.05.19)

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

Kizárólag csak nálunk!
Tűzgátló üvegfalcsaládunk minden képzeletet felülmúló belsőépítészeti kialakítást 
biztosít, a korábban megszokott kötöttségek nélkül! Mostantól nem jelent akadályt, ha 
egy tűzszakasz-határon szeretnénk alkalmazni nagy dekoratív üvegfelületeket keret 
nél         küli illesztéssel. Sorolhatók síkban, szöget alkotva, akár íves felület is megvalósítható.
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EI30 EI60 EI90 EI120 EI180

Új lehetőséget biztosítva fejlesztésinkkel, a Coolfire – Sapa 74 Ei30, Ei60, Ei90 összeépíthető  
a keret nélküli Coolfire Fr-br rendszerrel. Modern, egyedi, különleges látvány!

Egyeztessen szakértő kollegáinkkal, milyen elképzelése van!

Megnevezés Tűzállóság
Max. üvegtábla 

méret (mm)
vastagság 

(mm)
Fényáteresztő 
képesség (%)

Hanggátlás 
(db)

Súly
(kg/m2)

BR-EI30
Egy síkban sorolható, az üveg 

funkcionális réteggel bővíthető
EI30 / A1 2200 × 4200 30 84,9 43 65

BR-EI30
Szögben sorolt esetben EI30 / A1 2200 × 3500 30 84,9 43 65

BR-EI60
Egy síkban és szögben is sorolható, az 
üveg funkcionális réteggel bővíthető

EI60 / A1 1500 × 3000 35 84,5 44 69

BR-EI90
Egy síkban sorolható EI90 / A1 2000 × 3500

(2200 × 3850) 45 44

BR-EI90
Egy síkban sorolható, az üveg 

funkcionális réteggel bővíthető
EI90 / A1 2200 × 4200

(2420 × 4620) 45

BR-EI120
Egy síkban sorolható, az üveg 

funkcionális réteggel bővíthető
EI120 / A1 1500 × 3000 50 84,3 46 90



COOlFirE-Fr, br KErET NélKÜli ÜvEgFAl rENdSZEr

Megnevezés Tűzállóság
Max. üvegtábla 

méret (mm)
vastagság 

(mm)
Fényáteresztő 
képesség (%)

Hanggátlás 
(db)

Súly
(kg/m2)

FR-EI30
nem sorolható EI30 / A1 1500 × 3000 20 87,6 40 38

FR-EI60
nem sorolható EI60 / A1 1500 × 3000 25 87,1 42 45

FR-EI90
nem sorolható EI90 / A1 2000 × 3000 35 85,5 44 52

FR-EI120
nem sorolható EI20 / A1 1500 × 3000 35 85,5 45 57

FR-EI180
nem sorolható EI80 / A1 1500 × 3000 55 85,3 45 83

A Coolfire-Fr tűzgátló üveg alkalmazható íves felülvilágítónak!



16

17

EI30 EI60 EI90 EI120COOlFirE-lT TEHErHOrdó ÜvEgEZETT TűZgáTló FÖdéM

Folyamatos fejlesztéseink egyik legújabb vívmánya egy REI30 / 45 
/ 60 / 90 / 120* tűzvédelmi kategóriát teljesítő, tűzgátló, teherbíró 
üvegezett födém.

Már nem jelent akadályt egy betonfödém kiváltása egy járható üveg-
födémmel eltérő tűzszakaszhoz tartozó emeletek között, biztosítva 
a különleges, modern megjelenést, biztosítva a fényáteresztést.

A födém rendszer minden esetben egyedi tervezés eredménye, ahol 
együtt gondolkodunk a tervezőkkel, mérnökökkel. Ez egy bonyo-
lultabb team munka, ahol az építész megálmodja elképzelését és 
a statikus mérnök, az üvegtechnológus szakértő, üvegszerkezet 
gyártó megvalósítja azt.

Minősítéseink:

Egyedi engedély

Az EI90 és EI120 tűzgátló járható üvegfödém fejlesztés alatt áll, várhatóan 2019 
harmadik negyedévéig teljes körű teszteléseink befejeződnek.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

Megnevezés Tűzállóság
Maximum üvegtábla 

méret (mm)
vastagság  

(mm) Teherbírás (N/m2) kg/m2

F30 REI30 / A1 2200 × 1650 46-62 5 96-135

F45 REI45 / A1 2200 × 1650 46-62 5 96-135

F60 REI60 / A1 1900 × 1650 46-62 5 96-135

F90 REI90 / A1  2200 × 1650 96 5 188

F120 REI120 / A1  2200 × 1650 96 5 188

Üvegezés / betétszerkezet:
• Víztiszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású 

üvegszerkezet, kívánt tűzgátlási határértékkel
• Lehet teljesen átlátszó, színezett, az elképze-

 lés szerint.
• A felülete lehet sima, csúszásmentesített.

Alkalmazható középületekben, kórházakban, bevásárló központokban, 
irodaházakban, lakó házakban, gyártó csarnokokban, ahol a tűzvédel-
  mi biztonság mellett fontos az egyedi meg   jelenés, a természetes 
fény növelése.



HOMLOKZAT





EI30 EI60 EI90 EI120 EW60 EW90COOlFirE-SAPA 74, 92 TűZgáTló HOMlOKZATi Fix AblAK

Tűzgátló ablakok kültéri alkalmazásra.
A beltéri szerkezeteinkkel megegyezően a Coolfire-Sapa 74 és 92  
rendszerek a homlokzaton is biztosítják a piaci igényeket, ver seny-
képes áron. 

Alkalmazható középületekben, bevásárló központokban, ipari 
létesítményekben, kórházakban, irodaházakban, lakóházakban, 
ahol megkövetelt az EI30, EI45, EI60, EI90, EI120 vagy EW60, 
EW90 tűzgátlási határérték. Mechanikai ellenállósága 4. osztályba  
sorolt, nagymértékben ellenálló, nagymértékben tartós, nagy-
mértékben ütésálló (az üvegezés kivételével).

Profilrendszer:
• EI30, EI45, EI60, EI90 illetve EW60, EW90 esetben Coolfire-

Sapa 74 típus. 74 mm mélységű esztétikus alumínium tokprofil 
szerkezet, gumiprofillal.

• EI120 esetben Coolfire-Sapa 92 típus, 92 mm mélységű masszív 
alumínium tokprofil szerkezet.

• RAL porszórt kivitel, fa mintázatú vagy egyéb egyedi porszórás

Üvegezés:
Víztiszta, biztonsági, nagy hangcsillapítású üvegszerkezet, kívánt 
tűzgátlási határértékkel (30, 45, 60, 90, 120).

Fogadószerkezet:
• Beépíthető közvetlenül különböző falszerkezetekbe (Tégla/Beton/
• Gázbeton), valamint sorolható a függönyfal és üvegfal rend-

szereihez is.
• Szendvicspanel homlokzatba is beépíthető nyílást határoló acél 

megerősítés alkalmazásával.

Megnevezés Tűzgátlás
Üvegtábla maximum 

méret (mm)

Coolfire-Sapa 74  
fix EI ablak EI30, EI60, EI90 1500 × 3000

Coolfire-Sapa 92  
fix ablak EI90, EI120 1550 × 2600

Coolfire-Sapa 
74 fix EW ablak EW60, EW90 1250 × 2700

Megjegyzés: A szerkezetek sorolhatók, így a szélességük igény szerint növelhető

*Tűzvédelmi szabályozás szerint alkalmazható:

Az épületek eltérő tűzszakaszához tartozó, negatív sarkokban 
alkalmazott homlokzati ablakok esetén az OTSZ szabályzása szerint 
megengedhető az EW jelű szerkezetek alkalmazása. Egymáshoz 
közel elhelyezkedő épületek nyílászárói is tűzgátlók kell legyenek.

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-139/2018, A-138/2018, A-11/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-255-C-75

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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COOlFirE-SAPA 74 TűZgáTló buKó éS Nyíló AblAK

Saját fejlesztés, egyedülálló Európában!

A fejlesztés során figyelembe  
vett szempontok:
• tűzvédelmi tervezés korszerűbbé, rugalmasabbá és színvonalasabbá tétele 
• kiváló minőségi anyagok alkalmazása 
• beruházások gazdaságosabbá tétele 
• összhang az EU, illetve a nemzeti tűzvédelmi szabályokhoz

Működés: 
Tűz esetén automatikus csukást biztosít a tűzjelző rendszerre vagy saját füst-
érzékelőjére kötött motor. Rendszer esetén több ablak is rendszerbe köthető.

Ablak szárny:
Coolfire-Sapa 74 mm mélységű esztétikus alumínium ajtóprofil szerkezet.

• CISA vasalatok
• GIESSE VARIA 24 V feszültséggel működő láncos elektromotor

Üvegezés:
Víztiszta, biztonsági, tűzgátló üvegszerkezet, kívánt tűzgátlási határértékkel (30, 
45, 60, 90, 120), hőszigetelt kialakítással

Cool tipp:
Az EW 60 illetve EW90 tűzvédelmi kategóriát teljesítő motoros mozgatású 
bukóablak kifejlesztését a piaci igények szülték. Ritka tűzvédelmi kategória, 
amit egyes esetekben a homlokzatokon lehet alkalmazni. Az épületek eltérő 
tűzszakaszához tartozó, negatív sarkokban alkalmazott homlokzati ablakok esetén 
az OTSZ szabály zása szerint megengedhető az EW jelű szerkezetek alkalmazása.

COOlFirE – SAPA 74 TűZgáTló KErET éS AblAKPrOFil

Coolfire – Sapa 74 tűzgátló ablak motoros mozgatással
• Fix
• Bukó
• Nyíló
• Sorolt kivitel

Megnevezés Tűzgátlás
Üvegtábla maximum 

méret (mm)

Coolfire-Sapa 74
homlokzati bukó ablak EW60, EW90 1250 × 1000

Megjegyzés: A szerkezetek sorolhatók, így a szélességük igény szerint növelhető

Minősítéseink:

CE Engedély:  2019 2. félévre



COOlFirE-SAPA ElEgANCE 52 TűZgáTló FÜggÖNyFAl, 
COOlFirE-SAPA 74 váZKiTÖlTő FAl

Minősítéseink:

Nemzeti Műszaki Értékelés (NMÉ):  A-140/2018

Teljesítmény Állandósági Tanúsítvány (TÁT):  20-CPR-225

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

Egy épület tervezésekor, korszerűsítésekor sokszor nehézséget és 
kötöttséget jelent, hogy a beépíteni kívánt nyílászáró, függönyfal, 
üvegtető minden szempontból biztonságos legyen, a tűzvédelmi 
jogszabályoknak eleget tegyen, ugyanakkor esztétikus, az építészeti 
gondolatot kiszolgáló termék legyen.

A szigorú szabályozások miatt kevés lehetőségből válogathatnak 
az építészek, ezért a Coolfire Kft. ezen igények megvalósítása 
érdekében, a tűzvédelmi szabályok figyelembevétel folyamatosan 
fejleszti a meglévő termékeit, új megoldásokat kínál.

Függőleges tűzterjedés elleni védelem lehetőségei

vázkitöltő, nem teherhordó homlokzati nyílászárók, 
üvegfalak esetén
• Tűzterjedési gát magasságig tűzgátló, fölötte nem tűzgátló 

az alkalmazott szerkezet
• Követelmény: EI15, EI30, EI45
• Eltérő tűzszakaszt határoló födém esetén, a parapet tűzállósági 

határértéke megfelel a födém tűzállósági határértékével, 
de legfeljebb EI90 percet kell teljesítsen.

• Magyarországon alkalmazott a tűzterjedési gát magassága 
1300 mm.

A Coolfire-Sapa 74 termékcsalád alumínium üvegezett, födémek  
kö zé szerelt, szerkezet kielégíti a homlokzati tűzgátlási követel-
ményeket, parapet magasságig alkalmazott üvegfelület tűzgátlási 
határértéke lehet EI15, EI30, EI45, EI60, EI90. A tűzterjedési gát fölött 
megengedett azonos profilcsaládból, de nem tűzgátló szerkezetből 
készült bukó, nyíló ablakok alkalmazása.

Függönyfal rendszerek esetén
Teljes konfiguráció:

A függönyfal teljes konfiguráció olyan vizsgálati eljárás, amely  
a tömör mezőkből és tűzgátló üvegezésű bevilágító felületekből, 
vagy teljes egészében tűzgátló üvegezésű bevilágító felületekből 
álló függönyfal szerkezet tűzállósági határértékének meg ha tá-
rozására szolgál, és amelynek eredménye felhasználható mind  
a vízszintes mind a függőleges homlokzati tűzterjedési határérték 
követelmény, valamint a vízszintes és függőleges homlokzati 
tűzterjedés elleni gát teljesítésének igazolására.

Függönyfal teljes konfigurációja esetén az MSZ EN 1364-3 szab-
vány szerinti vizsgálattal igazolandó a tűzállóság. A homlokzati 
tűzterjedési határérték követelmény értékétől függő tűzállósági 
határértékek - az üvegezett mezők esetében: E(igo) 15, 30, 45 
és EW(ogi) 15, 30, 45.

részleges konfiguráció:

A vizsgálati eljárás, mely a tömör mezőkből és tűzgátló üvegezésű 
bevilágító felületekből, álló vízszintes függönyfal sáv tűzállósági 
határértékének meghatározására szolgál, s melynek eredménye 
felhasználható a függőleges homlokzati tűzterjedési határérték 
követelmény, valamint a függőleges homlokzati tűzterjedés 
elleni gát teljesítésének igazolására. Függönyfal részleges konfi-
gurációja esetén az MSZ EN 1364-4 szabvány szerinti vizsgálattal 
igazolandó a tűzállóság. A homlokzati tűzterjedési határérték-
követelmény értékétől függő tűzállósági határértékek a tömör 
mezők, illetve az üvegezett parapetmezők esetében: E(igo) 15, 
30, 45 és EI(ogi) 15, 30, 45.

vázkitöltő üvegfal részleges konfiguráció - födémek közé szerelt

Függönyfal részleges konfiguráció - födém elé szerelt

1,3
 m

1,3
 m

1,3
 m

1,3
 m

nem tűzgátló

nem tűzgátló

nem tűzgátló

nem tűzgátló

Ei tűzgátló

Ei tűzgátló

Ei tűzgátló

Ei tűzgátló
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EI45EI15 EI60EI30 EI90 EW15 EW30

Termék Teljes konfiguráció részleges konfiguráció

EW15 
/EW30 EW45 EI15 

/EI30 EI45 EI60 
/EI90 EI120 EI15 

/EI30 EI45 EI60 EI90

Coolfire-Sapa  
Elegance 52  
Tűzgátló Függönyfal

✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Coolfire-Sapa  
Elegance 52  
Tűzgátló Üvegtető

✓ ✓ ✓
Coolfire-Sapa  
74 Vázkitöltő  
Tűzgátló Üvegfal

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
Coolfire-Sapa  
92 Vázkitöltő  
Tűzgátló Üvegfal

✓ ✓ ✓ ✓

Minősítéseink:

CE Engedéllyel rendelkezik
építőipari Nemzeti Engedély (éNE): A-11/2018

Coolfire-Sapa Elegance 52 tűzgátló függönyfal:
Az Elegance 52 egy átfogó függönyfal rendszer, amely rugalmasan 
alakítható a kortárs épületek megjelenéséhez, ötvözi a technológiát 
és a mérnöki gondolkodást.

Az Elegance 52 rendszerek keskeny, 52 mm-es széles látszóborda 
szélességgel filigrán megjelenést kölcsönöznek a szerkezeteknek.

Egy egyedülálló, saját fejlesztésű részleges konfigurációval is ren-
delkező függönyfal rendszer, teljes felületében üvegezett.
Tűzgátló parapet része is víztiszta üveg!

Jelenleg elérhető tűzvédelmi határérték:

• Teljes konfiguráció:EW15, EW30, EW45, EI15, EI30, EI45
• Részleges konfiguráció: EI15, EI30 (az EI45 fejlesztés alatt),  

a tűzgátló parapet része is víztiszta üveg.

Coolfire-Sapa Elegance 52 tűzgátló tető:

A függönyfal rendszer felhasználásával nem csak fal, hanem tető-
szerkezetek is építhetők. A tetőszerkezetek hajlásszöge minimum 15 
fok. Ezen tetőszerkezetek nem tervezettek teherhordásra, csupán 
a szerkezeti súlyt, illetve a hóteherre méretezettek!



TűZgáTló ÜvEgKOrláT FrANCiAErKélyHEZ,
TűZgáTó ÜvEg PArAPET

Homlokzati tűzterjedés elleni gát előírás szerint 1300 mm magas-
sági felület, megvalósítására a Coolfire Kft több megoldást javasol 
az áttetsző tűzvédelem jegyében. 

Üvegezett megoldásaink közül vá laszt ható külső, illetve belső téri 
kialakítás, igazodva az épület jellegéhez.

Egy nagyon egyszerű és kiváló megoldás a homlokzati, függőleges 
tűzterjedés elleni védelemre a Tűzgátló üvegkorlát franciaerkélyhez 
és Tűzgátló üveg parapetalkalmazása.

Társasházaknál, az egymás fölött elhelyezkedő lakások esetén, jogos 
igény a teljes szint magas homlokzati nyílászáró. Ilyen esetekben az 
előírt tűzterjedési határértéket eddig csak a tűzgátló nyílászárók 
alkalmazásával lehetett teljesíteni. A tűzgátló üvegkorlát és parapet 
alkalmazása és tervezése egyszerű, utólag is szerelhető idősebb 
épületeken.

Tulajdonságai:
• Modern homlokzat, egységes, esztétikus kialakítás
• Víztiszta üveg, a kilátás élményét nem rontja
• Nem igényel karbantartást
• Biztosítja a kiesés elleni védelmet
• A korlát mögötti, meglévő vagy új nyílászáró semmilyen tűzvédelmi 

követelménynek nem kell megfeleljen
• Keret nélküli megjelenés
• Alkalmazható fóliabevonattal, napvédő bevonattal
• Alkalmazható színezett üveggel
• UV álló
• Költséghatékonyan teljesítheti 15, 30, 45, 60 és 90 perces tűz -

védelmi előírásokat is.

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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Egyeztessen szakértő kollegáinkkal, milyen elképzelése van!

TűZgáTló ÜvEgKOrláT TíPuSOK:

Tűzgátló franciaerkély üvegkorlát
Homlokzatra szerelt rejtett fogadó szerkezetes üvegelem mely 
a klasszikus Francia erkély hangulatot párosítja a tűz elleni véde-
lemmel.

• Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30, 45 és 90 perces
• Egy nyílászáró elé alkalmas tűzgátat képezni önállóan
• Maximális üvegtábla mérete 2200 × 1100 mm
• Könnyen takarítható

Tűzgátló Parapet gSr üvegkorlát - sorolható kivitel
A Tűzgátló Parapet rendszer exkluzív változata, mely függőleges 
illetve felső fogódzó nélkül, sorolt üvegelemekkel észrevétlenül 
biztosítja az iránta támasztott követelményeket! Sorolási hossza 
nem meghatározott, ezért képes extrém helyzetekben is, nagy 
kihívásoknak megfelelni.

• Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30
• Szélesebb tűzgát kialakítására alkalmas, az üvegtáblák sorolhatók, 

közöttük, nincs függőleges tartóoszlop.
• Maximális üvegtábla mérete 1800 × 1245 mm/ tábla (sorolható)
• Könnyen takarítható 

Tűzgátló Parapet üvegkorlát
Rozsdamentes acél korlát rendszer üveg betétekkel az épület homlok-
zati nyílászárói mögötti födémre szerelt kialakítás, mely tervezői 
szabadságot biztosít a homlokzat megálmodásában, korlátok nélkül!

• Tűzterjedés gátlására alkalmazható: 15, 30, 45 és 90 perces
• Szélesebb tűzgát kialakítására alkalmas, az üvegtáblák sorolhatók, 

közöttük függőleges tartóoszlop használatával biztosítható 
a rögzítés

• Maximális üvegtábla mérete 2200 × 1100 mm/ tábla (sorolható)
• Könnyen takarítható



COOlFirE-dEvEA FÜSTElvEZETő AblAK

Tűz esetén a legnagyobb veszélyt nem a lángok, hanem a mérgező 
füstök okozzák, valamint az, hogy az épületben a látási viszonyok 
nagymértékben csökkennek. Így sem a menekülés sem a menekítés 
nem egyszerű feladat. Továbbá az összegyűlő, koncentrálódó füst 
robbanásokat idézhet elő. Ezen problémákra adunk egy új hathatós 
segítséget!

Homlokzati rendszer
A rendszer homlokzati falszerkezetekbe beépítésre tervezett. Az 
ablakok nyitási szöge a kiválasztott mozgató egység alapján változ-
tatható, maximum 70 fok nyitási szögig.

Szellőztetésre illetve füstelvezetésre is tökéletes megoldás!

Nyílászárók:
Az ablakszerkezet igény szerint egyedi méretre gyártható, alumínium 
profilú rendszerből.

A keret EPDM - gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:
• Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
• 24V DC lineáris elektromos hajtás (füstelvezetés és napi szel-

lőztetéshez)
• 24V DC láncmotor (füstelvezetés és napi szellőzéshez)
• 230 V AC elektromos meghajtó (napi szellőztetéshez)
• RWA rendszerbe köthető

betétszerkezet:
• Laminált üveg
• Hőszigetelt üveg
• Alumínium panel
• Szendvicspanelek

Méretek:
• Maximális magasság: 1500 mm
• Maximális szélesség: 2700 mm
• Maximális felülete 4,05 m2

érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:
Igény szerint, egyeztetendők!

Cool tipp:
A hő és füstelvezető rendszerek igazi univerzális nyílászárók, nem 
csak az életvédelemnél adnak hathatós segítséget, hanem az 
épület üzemeltetésénél a napi szellőztetést is biztosítják. Ezen 
szerkezetekkel növelhetjük a komfort érzetet és még a rezsi költ-
ségeket is csökkentheti!

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, illetve 
kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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COOlFirE-luviA-rWA FÜSTElvEZETő AblAK

A rendszer tetőrendszerbe történő beépítésre 
tervezett. Az ablak nyitási szöge a vízszintes 
síkhoz viszonyítva változik, a kiválasztott 
mozgató egység függvényében. Felfelé ma  x. 
90 fokban.

Nyílászárók:
Az ablakszerkezet igény szerint egyedi méretre gyártható, alumínium 
profilú rendszerből.

A keret EPDM - gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:
• Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
• 24V DC lineáris elektromos hajtás (füstelvezetés és napi szel-

lőztetéshez)
• 24V DC láncmotor (füstelvezetés és napi szellőzéshez)
• 230 V AC elektromos meghajtó (napi szellőztetéshez)
• RWA rendszerbe köthető

betétszerkezet:
• Laminált üveg
• Hőszigetelt üveg
• Alumínium panel
• Szendvicspanelek

Méretek:
• Maximális magasság: 1500 mm
• Maximális szélesség: 2700 mm
• Maximális felülete 4,05 m2

érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:
Igény szerint, egyeztetendők!

Egyeztessen szakértő kollegáinkkal, milyen elképzelése van!



COOlFirE-dElTA FÜSTElvEZETő KuPOlA

A rendszer kétszárnyú kialakítása alkalmas nagy mennyiségű meleg 
levegő illetve füst kiszellőztetésére rövid időn belül. A szerkezet szárnyai 
alumíniumból készülnek tartós porfestéssel, melyek ellenálnak a korróziós 
hatásnak.

Felhasználási területe: 
Raktárépületek, logisztikai központok, gyártó csarnokok, ahol nagy lég -
tömegek kiáramoltatása a cél, illetve a természetes fény bejuttatása miatt  
minél nagyobb bevilágító felület szükséges.

Telepíthető közvetlenül a tetőszerkezetbe.

Nyílászárók:
• Az ablakszerkezet alumíniumból készül, méretre gyártott.
• A keret EPDM - gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:
• Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
• Elektromos nyitószerkezettel (szellőztetéshez)

érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:
Igény szerint, egyeztetendők!

Üvegezés, betétszerkezet:
• 16 mm polikarbonát
• Hőszigetelt alumínium panel
• Hőszigetelt szendvics panel

Standard méretek

Tipus Szélesség (mm) Hosszúság (mm)

1010
1015
1020
1025
1030
1035

1000

1000
1500
2000
2500
3000
3500

1510
1515
1520
1525
1530
1535

1500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2010
2015
2020
2025
2030
2035

2000

1000
1500
2000
2500
3000
3500

2510
2515
2520
2525
2530
2535

2500

1000
1500
2000
2500
3000
3500

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, 
illetve kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).
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COOlFirE-vENTrA FÜSTElvEZETő ZSAlu KuPOlA

A rendszer kialakítása alkalmas nagy mennyi-
ségű meleg levegő illetve füst kiszellőzte tésére 
rövid időn belül. A lamellák, zsaluk alu míniumból 
készülnek tartós porfestéssel, melyek ellenálnak 
a nagy korróziós hatásnak.

Felhasználási területe: 
Raktárépületek, logisztikai központok, gyártó csarnokok, ahol nagy 
légtömeg kiáramoltatása a cél.

Telepíthető közvetlenül a tetőszerkezetbe, vagy attikafalba.

Nyílászárók:
• Az ablakszerkezet alumíniumból készül.
• A keret EPDM - gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:
• Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
• Elektromos nyitószerkezettel (szellőztetéshez)

érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:
Igény szerint, egyeztetendők!

Üvegezés, betétszerkezet:
• 8 mm, 16 mm polikarbonát
• Hőszigetelt alumínium panel
• Hőszigetelt üveg
• Hőszigetelt szendvics panel

Típusok
Zsalu levelek száma

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Szélesség (mm) Hosszúság (mm)

300

65
6

87
6

10
96

13
16

15
36

17
56

19
76

21
96

24
16

26
36

28
56

30
76

32
96

35
16

37
36

600

1000

1200

1800

2000

2400

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.



COOlFirE-vENTlAM FÜSTElvEZETő ZSAlu

A rendszer kialakítása alkalmas nagy mennyiségű 
meleg levegő és füst kiszellőztetésére rövid időn 
belül, esztétikus megjelenés mellett a természetes 
fény bejuttatását. A zsaluk, lamellák alumíniumból 
készülnek tartós porfestéssel, melyek ellenálnak 
a nagy korróziós hatásnak is.

Felhasználási területe: 
Raktárépületek, logisztikai központok, gyártó csarnokok, ahol nagy lég -
tömegek kiáramoltatása a cél.

Nyílászárók:
• Az ablakszerkezet alumíniumból készül, méretre gyártott.
• A keret EPDM - gumírozású, mely hosszú élettartamot képvisel.

Mozgatás:
• Pneumatikus (füstelvezetés és napi szellőztetéshez)
• Elektromos meghajtó (napi szellőztetéshez)

érzékelők, kapcsolók, kiegészítők:
Igény szerint, egyeztetendők!

lehetséges méretek:
• Minimális keret szélesség: 300 mm
• Maximális keret szélesség: 2000 mm

	Eloxált vagy porfestett profilok

	Középre szerelt tengelyek

	Elektromos mozgató motor (24V/ 1A, 1600N, IP50, 3,0 m-es kábellel

	Hőszigetelt üveg (teljes vastagság 24 mm)

Minősítéseink:

Az EN 12101 termékszabványnak megfelel, CE.

(A minősítéseink folyamatosan bővítés alatt vannak, így honlapunkon, 
illetve kollegáinknál érdeklődjön az aktuális változatok felől).

 1

3 2

4
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Hő- éS FÜSTElvEZETő rENdSZErEK

A megelőző tűzvédelem legfontosabb feladata a menekülési és mentési útvonalak füstmentességének biztosítása, hogy az emberek tűz esetén lehetőség 
szerint saját magukat tudják biztonságba helyezni. A hő és füstelvezető berendezések (RWA / NRWG) a füstöt az automatikus vagy manuális működésbe 
lépést követően hatékonyan elvezetik az épületből.

A termékek a 54/2014. (xii.5.) bM értelmében EN 12101-2: 2003-09-es szabvány szerint vannak bevizsgálva és tanúsítva.

A 9/2008. ii. 22. bM rendelettel hatályba léptetett OTSZ 5. rész F/9. Fejezet v. pont 3. bekezdés alapján a hő- és füstelvezető rendszerek 
karbantartása félévenként kötelező.

Hő-és füstelvezető rendszerek funkciói:
• Kivezetik a füstöt és a toxikus füstgázokat az épületből
• Garantálják a menekülési útvonalak füstmentességét
• Átláthatóságot biztosítanak a helyszínre érkező tűzoltóknak
• Megoldják az épületek szellőztetését, friss levegőt biztosítva ezzel
• Az égési gázok és bomlástermékek eltávolításával az utólagos 

tűzkárokat csökkentik
• Biztosítják a beáramló természetes fényt, napi szellőztetésre 

alkalmasak

Hő-és füstelvezető rendszerelemek:
• Elektronikus központ (legfontosabb egység, feldolgozza a beérkező 

jeleket, fontossági sorrendet határoz meg és parancsokat közvetít 
az RWA egységek felé).

• Füst- és hőelvezető nyílás (elektromos működtetésű ablakok)
• Automatikus füst- és hőérzékelők (a füstgázok gyors felismerése)
• Külső tűzriasztó (riasztja a tűzoltókat)
• Egyéb kiegészítő rendszerelemek

Karbantartáskor elvégzendő feladatok:
• Berendezések működési próbája
• Minden részegység ellenőrző szemléje
• Minden részegység és nyitószerkezet tisztítása, olajozása
• A kioldóelemek tisztítása
• Szerkezetek víztelenítése, tisztítása
• A rendszer működéséhez szükséges szerkezetek cseréje szükség esetén
• Nyitás-zárás próba

Kollégáink tűzvédelmi szakvizsgával rendelkeznek.

	VENTLAM

	DEVEA

	LUVIA

	DELTA

	VENTRA

	Füstkötény

2

1

3

4

5

6
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TűZgáTló FÜggÖNy éS FÜSTKÖTéNy

Nagy felületű tűz és füstszakaszolás

A nagy belmagasságú, alapterületű, egy légterű épületek tűz és 
füstszakaszolása hagyományos szerkezetekkel nem valósítható meg.

Füstkötény és tűzgátló függöny rendszereink megoldást adnak 
ezen feladatra!

A rendszereink felépítése, kialakítása hasonlóak, de egy-egy speciális 
funkció, beépítési sajátosság miatt mindegyik rejt magában egyedi 
megoldást. 

Füstkötény
A tetőfödémekről, közbenső födémekről vagy a fedélhéjazatról, 
meghatározott mértékben a védendő térbe “belógatott” szerkezetek. 
Ezen szerkezetek feladata a tűz esetén koncentrálódó füst, égés-
gázok terelése, a térben való terjedésének korlátozása.

A szerkezetek lehetnek fix telepítésűek vagy tűz-, füstjelre automa-
tikusan lenyílók. A termékek az EN 102101-1 termékszabvány szerint 
minősített szerkezetek, CE jellel ellátottak.

Automata tűzgátló függöny rendszer
Tűz esetén automatikusan leereszkedő, anyagában tűzgátló illetve 
füstzáró (E, EW tűzvédelmi, Sa fűstzáró teljesítményű) függöny 
szerkezet.

A termék célja, határozott ideig ellenállni a tűzhatásnak, meggátolva 
a tűz fizikai továbbterjedését.

Automata tűzgátló függöny rendszer sprinkler rendszer-
 rel kiegészítve
Tűz esetén automatikusan leereszkedő, anyagában tűzgátló illetve 
füstzáró (EI teljesítményű) függöny szerkezet kiegészül egy aktív 
oltó/hűtő rendszerrel.

A termék célja, határozott ideig ellenállni a tűzhatásnak, meggátolva 
a tűz fizikai továbbterjedését, úgy hogy a mentett oldalon az átme-
legedési hőmérséklet is kontrolált.

A függönyök mérete minden képzeletet felülmúl, lehetőség adódik 
akár egész, kötelezően előírt tűzszakasz határokon alkalmazott, 
tűzgátló falak helyettesítésére. Ebben az esetben nem kell a légteret 
elválasztani.
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FÜSTKÖTéNy FAlAK

Termék Osztály Maximum méret Engedélyek

Fix füstkötény

Pyroswiss üveg füstkötény DH30, D600 30 üvegtábla maximum mérete
 1500/1100 mm sorolható

EN12101-1,  
0336-CPD-5064-E/06

Pyroswiss üveg füstkötény D600 120 üvegtábla maximum mérete
 2500/1800 mm sorolható EN13501-4

Coolfire-Smoke DA-FIX D180, DH30 Nincs limit, igény szerinti 
kialakítás

CE 0370-CPR-2151,  
EN12101-1

Automata - leereszkedő füstkötény 

Coolfire-Smoke DHA DH180 Csak magassági limit:  
10 000 mm

CE 370-CPR-1159,  
EN12101-1

Coolfire-Smoke DA D180 Csak magassági limit:  
10 000 mm

CE 370-CPR-2151,  
EN12101-1

Coolfire-Smoke Z D120, DH120 Csak magassági limit:  
maximum 5 000 mm

CE 370-CPR-2151,  
EN1363-1, 1634-1

Coolfire-Smoke EV menekülő D180 6 000 × 6 000 mm CE 370-CPR-2151,  
EN12101-1

Automata - Horizontális füstkötény

Coolfire-Smoke H D120, DH120 6 000 × 15 000 mm CE 370-CPR-2152,  
EN12101-1

TűZgáTló FÜggÖNyÖK

Termék Osztály Maximum méret Engedélyek

Automata - leereszkedő tűzgátló függöny

Coolfire - Fire E E180, Sa Csak magassági limit:  
15 000 mm  NMÉ: 28248097 001

Coolfire - Fire EW E180, EW60, EW180, Sa Csak magassági limit:  
15 000 mm  NMÉ: 28248097 001

Coolfire - SuperFire EI 
Vízhűtéses EI180, Sa Csak magassági limit:  

15 000 mm  NMÉ: 28248097 001

Coolfire - Fire Z  
Harmonika E120, EW20, Sa Csak magassági limit:  

5 000 mm  NMÉ: 28248097 001

Coolfire - SuperfireFire Z EI  
Harmonika EI120 Csak magassági limit:  

5 000 mm Egyedi engedély

Automata - Horizontális tűzgátló függöny

Coolfire - Fire H E120, EW60, Sa 6 000 × 15 000 mm  NMÉ: 28248097 001



D600DH30Fix FÜSTKÖTéNy, COOlFirE-PyrOSWiSS ÜvEg

Exkluzív megoldást kínálunk SBS fix üveg füstkötényfal termékünkkel, 
mely irodaházak, stadionok, közösségi épületek esetén esztétikus 
megoldást nyújt.

Előnyei
• Elegáns megoldás szinte észrevehetetlen, így kevésbé változtatja 

az épület belső látványát.
• Utólagos felületkezelést nem igényel
• 89%-os fényátersztésű
• Könnyen szerelhető
• Szerelvényekkel együtt mindössze 15 kg/m2

• Filigrán, 6 mm vastagság az alkalmazott üveg
• Az üveg alsó éle mentén nincs egyéb alkatrész, amely az át  lát-

hatóságot befolyásolná 
• Kis tömege miatt nem terheli számottevően a födémet, nem 

szükséges nagy statikai szilárdságú fogadó szerkezet
• Fej feletti biztonsági üveg, fizikai sérülése esetén nem okoz sérülést
• Üzemeltetési költsége elhanyagolható (takarítás)

Megjelenése, kialakítás
A födémhez rendszer rozsdamentes pontmegfogó tárcsákkal rög -
zítjük. Az üvegek egymáshoz 5 mm, réskitöltés nélküli hézaggal 
csatlakoznak. Az üveg a fogadó födémszerkezethez 10 mm tervezett 
hézaggal kapcsolódik.

Minősítéseink:

A Coolfire SBS üveg füstkötény az EN 12101-1 termékszabványban rögzítettek-
 nek eleget tesz.

A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján DH30 / D600 30 / A1 
minősítésű

	Filigrán, 6 mm vastagság az alkalmazott üveg

	A födémhez rendszer rozsdamentes pontmegfogó tárcsákkal rögzítjük.

W 1500 mm

D 1100 mm

W1 100 mm 
375 mm

W2 750 mm

a-f 10 mm

g2 0 mm

h 5 mm

1

2
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DH30D180Fix FÜSTKÖTéNy, COOlFirE - SMOKE dA-Fix

Nagyszerű megoldást kínálunk a Smoke FIX 
termékünkkel, mely mérete tetszőlegesen 
választható, nagy ipari csarnok épületekbe 
ideális választás.

Tulajdonságai
• Flexibilis, könnyű, mindössze 0,43 mm vastag és csak 2kg/m2 

súlyú (szerelvényekkel együtt).
• Könnyen és gyorsan szerelhető, telepíthető.
• Utólagos felületkezelést nem igényel.
• A csövek, beton áthidalók, egyéb szerelvények födém alatti el  ve-

zetése, körbe zárása nem okoz problémát. Ezeket a kivágásokat 
a helyszínen alakítjuk ki.

• A ponyva anyagok nem varrott, hanem ragasztott átlapolásúak, 
mely utólag is könnyen kialakítható.

• Utólagos csőelvezetések és egyéb, a ponyva síkjába történő tech-
nológia telepítést követően azok körbezárása megvalósítható.

• Fizikai sérülések (pl. targonca elakadás) esetén a ponyvaszerkezet 
javítható.

• Igen kedvező árú, olcsóbb mint a gipszrost alapú szerelt szer-
kezetek anyag és telepítési költsége.

• A szerkezet felső élén L 40/40/2 mm acél szelvényt helyezünk el 
fogadószerkezet anyaghoz illő rögzítő csavarral 400 mm-enként. 
Nem igényel egyéb acél tartószerkezetet, betonfödémre, vagy 
trapézlemez födémre közvetlenül szerelhető. A fix füstkötény 
csíkokat rendszer önmetsző csavarral rögzítjük a már elhelyezett  
L profilhoz! Alul a rejtett zsebben 10 mm átmérőjű köracélt he  -
lyezünk el, amivel biztosítjuk a függöny feszességét.

Minősítéseink:

A Smoke Fix az EN 12101-1 termékszabványban rögzítetteknek eleget tesz.
A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján d180/dH30 minősítésű



AuTOMATA FÜSTKÖTéNy, COOlFirE-SMOKE dA, dHA

Innovatív termék, mely alkalmas csarnokszer kezetek füstkötény 
szerkezetének olyan helyeken, ahol a fix beépítésű füstkötény túl              -
sá    gosan sok helyet foglalna le a térből. Nyitott állapotában a targon-
cával végzett rakodási folyamatok egyszerübbé válnak.

A dHA típusváltozat képes 90 fokban sorolt szerke-
zetként is gátolni a füst terjedését.

Előnyei
• A rendelkezésre álló teret nem tagolja normál használat esetén.
• Esztétikus, teljesen rejtett marad az álmennyezeti térben.
• Átlapolt sorolással 40 m szélességben alkalmazható.
• Maximális legördülő magassága tekintélyes, 10 m, a megszokott-

 nál nagyobb belógás esetén nagyobb mennyiségű füstöt tud 
visszatartani, ezért a tervezés során előnyt jelenthet.

• Könnyen és gyorsan szerelhető, telepíthető.
• Utólagos felületkezelést nem igényel.

Megjelenése, kialakítás
A ponyva anyaga matt, világos szürke.

Működés
• A függönyszerkezet mozgatását egy, nagyobb felületű füg -

göny esetén 2 vagy több 24Vdc feszültségű csőmotor végzi, 
tengelyenként. A szerkezetek sorolási hossztól függően lehetnek 
1-6 tengelyűek.

• Vezérlését egy, a szerkezet közelébe telepített vezérlő egység 
végzi, melynek bemeneti feszültsége 230Vac 50Hz, a kimeneti 
feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képzi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, 
a függöny közelében elhelyezett füstérzékelő rendszerrel.

• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) visszanyitása 
történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, 
vagy a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel 
automatikusan.

• A visszacsévélési idő 10-180 sec között történik meg, függöny 
mérettől függően.

• Áramszünet esetén a rendszer akkumlátorról működik.

vezérlő egység:
A vezérlési panelek egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zárható, fém szerelvénydobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés.

Csőmotor adatai:
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3A
• Nyitási sebesség: 0,1m/s-0,15 m/s

Ponyvatartó doboz (tetőbox):
Felszerelhető álmennyezeti térben, teljesen rejtetten, vagy födém 
gerendára, tartófalra.

Mérete a függöny méretétől illetve a tengelyek számától függ.

Minősítéseink:

A Smoke DA és DHA rendszerek az EN 12101-1 termékszabványban rögzítettek  nek 
eleget tesznek, a vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján a Smoke 
DA D180, a Smoke DHA DH180 minősítésűek.

Európai Nemzetközi Engedély (CE):  370-CPR-1159, 370-CPR-2151

A

BA

B

A

B

Tetőbox rögzítés

Oldalsó sínvezető rögzítés

Függesztett/
Álmennyezet

Rejtett

A: 80-tól 120 mm-ig B: 50-től 76 mm-ig

Fal síkjára merőlegesen Fal síkjára

Oldalfali 
rögzítés

Mennyezeti 
rögzítés
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DH180D180

Alkalmazások:

általában logisztikai központokban, iparágakban, atomerőművekben, agrár-élelmiszeri létesítményekben.

Üzemek, üzletek, színházak, sport központok, ....

Tetőbox méretek – dA

Egy tengely

A: 180-tól 220 mm-ig
B: 180-tól 220 mm-ig

Egy tengely

A: 180-tól 260 mm-ig
B: 180-tól 260 mm-ig

Több tengely 
– függőleges

A: 190-tól 220 mm-ig
B: 300-tól 350 mm-ig

Több tengely 
– függőleges

A: 190-tól 260 mm-ig
B: 300-tól 440 mm-ig

Több tengely 
– vízszintes

A: 250-tól 300 mm-ig
B: 170-tól 200 mm-ig

Több tengely 
– vízszintes

A: 250-tól 400 mm-ig
B: 170-tól 250 mm-ig

	Központi vezérlés

	Motor 24V

	Elektromos motor vezérlő

	Horganyzott acél tetőbox

	Horganyzott acélhenger

	Horganyzott acél alsóvezető profil

	Tűzálló szövetanyag

A

A

A

B

B

B

Tetőbox méretek – dHA

A

A

A

B

B

B

220V betáp

1
3

2
4 5

5

5

2

7

6

2

3

3



D180AuTOMATA FÜSTKÖTéNy, COOlFirE-SMOKE Ev MENEKÜlő

Speciálisan kialakított füstkötény. Olyan he        lyek     re tervezve, ahol 
a füstkötényfal teljes padlószintig való leereszkedése megkövetelt 
és a szerkezeten történő esetleges menekülés is igény.

Előnyei
• A rendelkezésre álló teret nem tagolja normál használat esetén.
• Esztétikus, teljesen rejtett marad az álmennyezeti térben.
• Maximális mérete: 6000 × 6000 mm.
• Könnyen és gyorsan szerelhető, telepíthető.
• Utólagos felületkezelést nem igényel.
• Nincs oldalsó vezetősín.

Megjelenése, kialakítás
A ponyva anyaga matt, világos szürke, szalagonként átlapolt.

Működés
• A Smoke EV egy automatikus füstkötény-rendszer, amely tűz 

esetén, korlátozza és szabályozza a füst mozgását.
• A függönyszerkezet mozgatását egy, nagyobb felületű függöny 

esetén két 24Vdc feszültségű csőmotor végzi, tengelyenként. 
• A függönyszerkezet vezérlését egy, a szerkezet közelébe telepített 

vezérlő egység végzi, melynek bemeneti feszültsége 230Vac 50Hz, 
a kimeneti feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képezi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, 
a függöny szerkezet közelében elhelyezett füstérzékelő rendszerrel.

• Vezérlő jel hatására a függöny automatikusan, szabályozottan 
működik, a függöny süllyedése állandó sebességű.

• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) visszanyitása 
történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, 
vagy a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel 
automatikusan.

• A visszanyitási idő 10-180 sec között történik meg, függöny 
mé rettől függően.

• Áramszünet esetén a rendszer akkumulátorról működik.

vezérlő egység
A vezérlő panel egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zár       ható, fém szerelvény dobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés.

Csőmotor adatai
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3A
• Nyitási sebesség: 0,1 m/s-0,15 m/s

Ponyvatartó doboz (tetőbox)
• Felszerelhető álmennyezeti térben, teljesen rejtetten, vagy födém 

gerendára, tartófalra.
• Mérete a függöny méretétől, illetve a tengelyek számától függ.

Minősítéseink:

Az UNE EN 12101-1 európai szabványok szerint vizsgálva és jóváhagyva.

Európai Nemzetközi Engedély (CE): 370-CPR-2151

Tetőbox rögzítés

Függesztett/
Álmennyezet

Oldal fali 
rögzítés

Mennyezeti 
rögzítés

Alsó profil

A: 40 mm
B: 140 mm

Tetőbox
Több tengely 
– függőleges

A: 190-tól 220 mm-ig
B: 300-tól 350 mm-ig

A

B

A

B



40

41

DH120D120AuTOMATA FÜSTKÖTéNy, COOlFirE-SMOKE H víZSZiNTES

Minősítéseink:

Az UNE EN 12101-1 európai szabványok szerint vizsgálva és jóváhagyva.

Európai Nemzetközi Engedély (CE): 370-CPR-2151

• Megoldott a füst terjedésének vízszintes zárása.
• Segítséget nyújt aulák, lépcsőházak, nyitott emeletek tervezésénél.
• Biztosíthatóak a nyitott terek.

Előnyei
• A rendelkezésre álló teret nem tagolja normál használat esetén, 

szabad átláthatóságot nyújt.
• Utólagos felületkezelést nem igényel.
• Látható szerelvényei eltakarhatóak, így nyitott állapotában nem 

látszik.
• Maximális mérete: 6 000 × 15 000 mm.

Megjelenése, kialakítás
A ponyva anyaga matt, világos szürke.

Működés
• A Smoke H egy automatikus füstzáró függöny rendszer amely 

tűz esetén, korlátozza a füst terjedését.
• A függönyszerkezet vezérlését egy a szerkezet közelébe telepített 

vezérlő egység végzi, melynek bemeneti feszültsége 230Vac 50Hz, 
a kimeneti feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képezi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, 
a függöny szerkezet közelében elhelyezett füstérzékelő rendszerrel.

• Vezérlő jel hatására a függöny automatikusan, szabályozottan 
működik, a függöny süllyedése állandó sebességű.

• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) visszanyitása 
történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, 
vagy igény esetén (rendelés előtt szükséges egyeztetni) a tűzjelző 
rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel automatikusan.

• A visszanyitási idő 10-180 sec között történik meg, függöny 
mérettől függően.

• Áramszünet esetén a rendszer akkumulátorról működik.

vezérlő egység
A vezérlő panel egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zár ható, fém szerelvény dobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés.

Csőmotor adatai
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3A
• Nyitási sebesség: 0,1 m/s-0,15 m/s

Ponyvatartó doboz (tetőbox)
• Felszerelhető álmennyezeti térben, teljesen rejtetten, vagy födém 

gerendára, tartófalra.
• Mérete a függöny méretétől, illetve a tengelyek számától függ.

Födémre szerelt

Falra szerelt

Tetőbox méretek

Tetőbox rögzítés

A:350 mm
B:260 mm

A:350 mm
B:260 mm

A:160 mm
B:65 mm

A:66 mm
B:48 mm

Registro

Pared

Forjado Horizontal

A

A

A

A

Forjado HorizontalPared

Contrapeso

B

A

Bemenet

A:350 mm
B:260 mm

A:350 mm
B:260 mm

A:160 mm
B:65 mm

A:66 mm
B:48 mm

Registro

Pared

Forjado Horizontal

A

A

A

A

Forjado HorizontalPared

Contrapeso

B

Födém alá szerelt



Alsó profil
Horganyzott acél

A: 47 mm
B: 55 mm

TűZgáTló FÜggÖNy - COOlFirE-FirE E, EW 

Minősítéseink:

A Coolfire-Fire E, EW az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva és 
jóváhagyva.

NMÉ: 28248097 001

Az OTSZ előírásait figyelembevéve, előfordul, hogy egy tűzszakasz 
határolására elegendő az E, EW tűzvédelmi osztályba sorolt nyílászáró 
alkalmazása.

• Például: E tűzvédelmi osztály, amennyiben a tűzszakaszt határoló 
tűzgátló függöny közelében nincs éghető anyag (bizonyos 
esetekben).

• Például: EW tűzvédelmi osztály, homlokzati nyílászárók belső 
felületére szerelt tűzgátló függöny, épületek negatív sarkainál 
elhelyezett ablakoknál, függönyfalaknál vízszintes és függőleges 
tűzterjedés megakadályozására.

Típus változatok, tűzvédelmi teljesítmény
• Coolfire-Fire E - E180 és EW20 tűzvédelmi határérték és Sa füst   -

záró képesség
• Coolfire-Fire EW - E120 és EW180 tűzvédelmi határérték és Sa 

füst záró képesség

Előnyei:
• A rendelkezésre álló teret nem tagolja normál használat esetén
• Esztétikus, teljesen rejtett marad az álmennyezeti térben
• Átlapolt sorolással igény szerinti szélességet teljesítünk
• Maximális legördülő magassága tekintélyes, 10 m
• Utólagos felületkezelést nem igényel

Megjelenése, kialakítás
A ponyva anyaga matt, világos szürke, tetőbox horganyzott acél, 
igény szerint festhető a kívánt RAL színre.

	Központi vezérlés

	Motor 24V

	Elektromos motor vezérlő

	Horganyzott acél tetőbox

	Horganyzott acélhenger

	Horganyzott acél oldalvezető sínek

	Horganyzott acél alsó profil

	Tűzálló szövet anyag

	Menekülő gomb

	Vészhelyzet gomb

A

B

Tetőbox rögzítés

Oldalsó sínvezető rögzítés

Függesztett/
Álmennyezet

Rejtett

A: 80-tól 120 mm-ig 
B: 50-től 76 mm-ig

Fal síkjára merőlegesen Fal síkjára

Oldalfali 
rögzítés

Mennyezeti 
rögzítés

A

B

1
3 2

6

8

7

9

5

4

10
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E180 EW60 EW180 Sa

Működés:
• A CoolFire-Fire E, EW egy automatikus tűzgátló függöny rendszer 

amely tűz esetén, korlátozza a tűz terjedését valamint (Sa 
minősítésként) a füst terjedését.

• A függönyszerkezet mozgatását egy, nagyobb felületű függöny 
esetén kettő vagy több 24Vdc feszültségű csőmotor végzi. 

• A szerkezet vezérlését egy közelébe telepített vezérlő egység 
végzi, melynek bemeneti feszültsége 230Vac 50Hz, a kimeneti 
feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képzi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, vagy 
a függöny szerkezet közelében elhelyezett füstérzékelő rendszerrel.

• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) visszanyitása 
történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, 
vagy a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel 
automatikusan.

• Áramszünet esetén a rendszer akkumulátorról működik.

vezérlő egység:
A vezérlő panel egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zár  ható, fém szerelvénydobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés.

Csőmotor adatai:
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3A
• Nyitási sebesség: 0,1 m/s-0,15 m/s

Ponyvatartó doboz (tetőbox)
• Felszerelhető álmennyezeti térben, teljesen rejtetten, vagy födém 

gerendára, tartófalra.
• Mérete a függöny méretétől illetve a tengelyek számától függ

Egy tengely

A: 180-tól 260 mm-ig
B: 180-tól 260 mm-ig

Több tengely 
– függőleges

A: 190-tól 260 mm-ig
B: 300-tól 440 mm-ig

Több tengely 
– vízszintes

A: 250-tól 400 mm-ig
B: 170-tól 250 mm-ig

Tetőbox méretek

A

A

A

B

B

B



TűZgáTló FÜggÖNy víZHűTéSSEl - COOlFirE-SuPErFirE Ei 

Napjaink egyik legújabb vívmánya a vízzel hű     tött tűzgátló fűggöny. Ott 
ahol más tűzgátló kapu nem fér el, vagy a szabad nyílást biztosítandó 
tűz  gátló kapu méretű már “megvalósíthatatlanul” nagyok, a vízzel 
hűtött tűzgátló függöny alkalmazása biztos megoldás.

Típus változat, tűzvédelmi teljesítmény:
Coolfire-Superfire EI120 tűzvédelmi határérték és Sa füstzáró 
képesség.

Előnyei:
• A rendelkezésre álló teret nem tagolja normál használat esetén.
• Esztétikus, teljesen rejtett marad az álmennyezeti térben.
• Átlapolt sorolással igény szerinti szélességet teljesítünk, akár 

100 m-t is.
• Maximális legördülő magassága tekintélyes, 10 m.
• Utólagos felületkezelést nem igényel.
• Vízigény csak 3,8 l/perc/m2.

Megjelenése, kialakítás
• A ponyva anyaga matt, világos szürke, tetőbox horganyzott acél, 

igény szerint festhető a kívánt RAL színre.
• Vízhűtő berendezés alkalmazása.

Minősítéseink:

A Coolfire-Superfire EI120 az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva 
és jóváhagyva

NMÉ: 28248097 001

Alsó profil
Horganyzott acél

A: 47 mm
B: 55 mm

A

B

Tetőbox rögzítés

Oldalsó sínvezető rögzítés

Függesztett/
Álmennyezet

Rejtett

A: 80-tól 120 mm-ig 
B: 50-től 76 mm-ig

Fal síkjára merőlegesen Fal síkjára

Oldalfali 
rögzítés

Mennyezeti 
rögzítés

A

B
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EI120

Működés:
• A CoolFire-Superfire EI egy automatikus tűzgátló függöny rend-

szer amely tűz esetén, korlátozza a tűz terjedését valamint (Sa 
minősítésként) a füst terjedését.

• A függönyszerkezet mozgatását egy, nagyobb felületű függöny 
esetén kettő vagy több 24Vdc feszültségű csőmotor végzi. 

• A szerkezet vezérlését egy közelébe telepített vezérlő egység 
végzi, melynek bemeneti feszültsége 230Vac 50Hz a kimeneti 
feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képzi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, 
vagy a függöny szerkezet közelében elhelyezett füstérzékelő 
rendszerrel.

• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) visszanyitása 
történhet a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, 
vagy a tűzjelző rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel 
automatikusan.

• A függöny záródását követően aktiválódik a nyitott szórófejes 
rendszer

• Áramszünet esetén a rendszer akkumulátorról működik.

vezérlő egység:
A vezérlő panel egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zár  ható, fém szerelvénydobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés. 

A második vezérlő egység vezérli a motoros vízellátó szelepet és 
jelzést küld a tűzjelzó rendszer központjába a függöny működéséről. 

Csőmotor adatai:
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3A
• Nyitási sebesség: 0,1m/s-0,15 m/s

Ponyvatartó doboz (tetőbox)
• Felszerelhető álmennyezeti térben, teljesen rejtetten, vagy födém 

gerendára, tartófalra.
• Mérete a függöny méretétől illetve a tengelyek számától függ

Egy tengely

A: 180-tól 260 mm-ig
B: 180-tól 260 mm-ig

Több tengely 
– függőleges

A: 190-tól 260 mm-ig
B: 300-tól 440 mm-ig

Több tengely 
– vízszintes

A: 250-tól 400 mm-ig
B: 170-tól 250 mm-ig

Tetőbox méretek

rejtett kialakítás

A

A

A

B

B

B

	Bontható álmennyezet

	Függöny alsó éle

	Nyitott szórófejek

1 2

3 3



FÜggÖNySZErKEZET AlKOTóréSZEi
TŰZVÉDELMI BESOROLÁS ÉS MÉRETEZÉSI ADATOK 

Minimum intenzitás (vízigény)  3,8 lit/min/m2 

Védőfelület   teljes függöny két oldal 

Szórófej típusa a mennyezeten ISSUE A nyitott 1⁄2”-os K58, 73 

Kifolyási nyomás szórófejen  2,1 bar

Kifolyási nyomás teszt szerint 1,4 bar

vezérlő egység

System ON
Rendszer  
aktivitás 

visszajelző

Elektromos betáplálás rendben, normál 
állapot

UPS ERROR
Áramszüneti 

visszajelző
Az akkumulátor állapotát üzenet jelzi 
(maximum 1 óra időtartam!)

POWER 
SUPPLY ERROR

Szünetmentes 
akkumulátor 

visszajelző
Hibás, lemerült akkumulátort jelzi.

FIRE ALARM Tűzjelzés
A felügyeleti rendszerből aktív tűzjel 
ér   kezik. A függönyök súlyuknál fogva 
le    ereszkednek. Hangjelzést is ad!

TEST/RESET – 
kulcskapcsoló

Teszt üzemmód 
kapcsoló (Kar -
bantartáshoz)

A felügyeleti aktív tűzjeltől függetlenül 
próbálható a függöny működése. Teszt 
üzemben hangjelzés is van!

TűZgáTló FÜggÖNy víZHűTéSSEl - COOlFirE-SuPErFirE Ei 

Minősítéseink:

A Coolfire-Superfire EI120 az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva 
és jóváhagyva

NMÉ: 28248097 001

	Központi vezérlés

	Motor 24V

	Elektromos motor vezérlő

	Horganyzott acél tetőbox

	Horganyzott acélhenger

	Horganyzott acél oldalvezető sínek

	Horganyzott acél alsó profil

	Tűzálló szövet anyag

	Menekülő gomb

	Vészhelyzet gomb

	Mágnesszelep

	Sprinkler

	Hőérzékelő szenzor
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Vezérlések
Coolfire-Superfire EI120 

automata függöny vízhűtés

Riasztási 
nyomáskapcsoló

Nyomásmérő óra, 
vízhűtés oldal

Motoros szelep

Szűrő

Golyós csap

Nyomásmérő óra, 
betáplálási oldal

Elzáró csap, 
felügyeleti kapcsolóval

Elzáró csapok

Ürítő szelep

Golyós csap,
(teszt csap)

Oltóvíz betáplálás
(2 coll)

Nyitott szórófej csővezetéke, 3/4 coll 

Tyco ISSUE szórófejek (A, B)

Oltórendszer alkotórészei

víZFOrráS
A vízellátás ki kell, hogy elégítse a vízfüggöny vízszükségletét.

A termék nyitott szórófejes rendszerének megtáplálására az alábbi vízforrások alkal-
mazhatóak:

• Beépített nedves sprinkler rendszerről való lecsatlakozás 
• Beépített száraz sprinkler rendszerről való lecsatlakozás 
• Beépített elővezérelt sprinkler rendszerről való lecsatlakozás 
• Fali tűzcsap hálózat 
• Ipari vagy közüzemű vízhálózat, ami igazolt módon rendelkezik a kellő nyomással és 

intenzitással az előírt üzemidő alatt 
• Saját vízforrás (Saját vízforrás esetén teljesíteni kell az En12845 egyszeres vízforrására 

vonatkozó előírására)

Az oltó- hűtővíz kör alkatrészei

MEGNEVEZÉS FUNKCIÓ ELŐNY

1. Elzáró csapok
A csapok segítségével nyithatók-
zárhatók az oltóvíz körök

Nyomás és a függönyrendszer működésének próbája esetén segítségükkel nem árasztjuk el a védendő 
teret feleslegesen. A csapok állapota a felügyeleti rendszerben követhető.

2. Nyomás mérő
Oltáshoz szükséges víz 
nyomásának ellenőrzésére

Visszajelzést kapunk a megtáplálási oldalon tapasztalható aktuális nyomásviszonyokról. Illetve teszt 
esetén a rendszerünkben uralkodó nyomást is innen tudhatjuk meg.

3.
Motoros indító 

szelep
Tűzjelzésre vízhűtés indítása A motornak köszönhetően a hűtés teljesen automatikus, az emberi beavatkozásra nincs szükség

4. Szűrő
Oltóvíz szennyeződésének  
kiszűrése

Megakadályozza, hogy a szórófejeknél esetleg a szennyeződés miatt dugulás alakuljon ki

5. Teszt szelep Rendszer tesztelése A segítségével elárasztás nélkül lehet a hűtő rendszert élesben tesztelni/próbálni

6.
Riasztási 

nyomás kapcsoló
Tűz esetén a szükséges 
vízmennyiség felügyelete

A tűzjelző rendszerre ad egy visszajelzést, hogy a hűtés valóban megkezdődött

7. Ürítő szelep Csőrendszer ürítése A csőszakaszokat, rendszer elemeket lehet leüríteni szükség esetén, hogy ne alakuljanak ki pangó vizek

EI120

	Elzárók

	Nyomásmérő

	Motorosszelep

	Szűrő

	Teszt szelep

	Riasztási nyomk.

	Ürítő szelep



D120 DH120 E120 EW20 SaHArMONiKA TűZgáTló FÜggÖNy – COOlFirE-FirE Z

Egyedi és különleges megoldás tűz és füst terjedés megakadályo-
zására a Coolfire-Fire Z automata tűzgátló harmónika függöny és 
füstkötény. 

Különleges “harmónika” kialakításának köszönhetően lezárható egy 
vízszintes nyílás emeletek között abban az esetben is, amikor a helyi 
adottságok miatt nem lehetséges egy vízszintes függöny elhelye-
zése. (például mozgólépcső felső szintje, lépcsőház felső szintje). 

A Z harmónika kiválthatja egy lépcsőház, liftelőtér körbefalazását 
megnyitva a teret. 

Nem minden esetben alkalmazható, kérjük egyeztessen tűzvédelmi 
tervezővel, tűzoltósággal vagy velünk.

Megjelenése, kialakítás
• Felfüggesztett, födémre szerelt.
• Nyitott állapotban a tengelyt, motort és felgyűjtött ponyvát 

takaró acél doboz akár álmennyezet alá is rejthető.
• A sarokillesztések nem igényelnek függőleges megvezetést.
• A tűzgátló ponyva anyaga matt, világos szürke.

Működés:
• A rendszer alapesetben nyitott állapotban van, tűz esetén a gravi-

tá ciós zárás biztosított.
• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) nyitása történhet 

a vezérlő egységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, vagy a tűzjelző 
rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel automatikusan.

• Áramszünet esetén a nyitást akkumulátor biztosítja.

Minősítéseink:

A Coolfire-Fire Z az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva és jó  vá -
hagyva. A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján a Fire Z D120, 
DH120 minősítésűek, mint füstkötény. Sa, EW60, E120 minősítésű, mint tűzgátló 
és füstgátló függöny.

NMÉ: 28248097 001

Tetőbox technikai adatok

Elhelyezési lehetőségek

U alakú L alakú Négyzet alakú

	CBM vezérlőpanel

	Csőmotor 24Vdc

	Horganyzott acél fej-doboz

	Horganyzott acél görgő

	Horganyzott acél alsó lezáró

	Acélhuzal a függöny nyitásához

	Tűzálló szövet

B

A

A:500 mm
B:200 mm

1

2
3

3
4

76

5

5
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EI120HArMONiKA TűZgáTló AuTOMATA FÜggÖNy – COOlFirE – SuPErFirE Z Ei

Egyedülálló fejlesztés Európában az EI tűzvédelmi osztályú Z har-
monika függöny. Alkalmazásával már a tervezés során is megszűnnek 
a tűzgátló falak, tűzhatárok elhelyezésének dilemmája, főleg azokon 
a helyeken, ahol nagy igény lenne a légtér egyben tartása, ahol a falak 
kényszerűségből ezt felosztják.

Mozgólépcsők, vízszintes nyílások, kisebb aulák, bonyolult nyílások 
tűzgátló körbezárására alkalmazható, derékszöget bezáró két oldalú, 
U formáló három oldalú és négyszögletű kialakításban alkalmazható.

Nyitott állapotban a szerkezet elrejthető az álmennyezet mögé. 
Összeépíthető az álmennyezeti elemekkel, így a függöny nyitott 
állapotában teljes mértében beleolvad a környezetébe, megkímélve 
egy építészeti modern látvány megváltozását.

Az EI120 perces tűzgátlást a korábbam említett SuperFireEI és FireZ 
típusú függönyök együttes alkalmazásával éri el.

Eltérő műszaki adatok:
• Intenzitás a tesztek szerint 4,4 lit/min/m2
• Védőfelület teljes függöny külső oldala
• Kifolyási nyomás 4 bar

Elhelyezési lehetőségek

Két oldalú Négy oldalú

	CBM vezérlőpanel

	Csőmotor 24V Vdc

	Horganyzott acél fej-doboz

	Horganyzott acél görgő

	Horganyzott acél alsó lezáró

	Acélhuzal a függöny nyitásához

	Harmonika tűzálló szövet

	Függöny tűzálló szövet

	Szelep

1 32

6

8

7

9

5

4



A:350 mm
B:260 mm

A:350 mm
B:260 mm

A:160 mm
B:65 mm

A:66 mm
B:48 mm

Registro

Pared

Forjado Horizontal

A

A

A

A

Forjado HorizontalPared

Contrapeso

B

víZSZiNTES TűZgáTló FÜggÖNy - COOlFirE-FirE H

A Coolfire-Fire H egy kétoldali sín elvezetésben, vízszintesen elmozgó 
tűzgátló nyílászáró, alkalmas minden olyan nyílás lezárására, ahol  
az előírt tűzgátlási érték maximum EW60, vagy E120. Alkalmazható 
homlokzati tűztertjedés elleni védelem esetén, aulák lezárására.

Megjelenése, kialakítás:
• A ponyva anyaga matt, világos szürke, nyitott állapotában biz -

tosítja a helység természetes fényét.
• A tengelyeket vezető sínt takaró horganyzott acéldoboz ál  -

mennyezet alá is elrejthető.
• Maximális méret 6x15 m is lehet.

Működés:
• A Coolfire-Fire H függönyszerkezet vezérlését szerkezet közelébe 

telepített vezérlő egység végzi, melynek bemeneti feszültsége 
230Vac 50Hz a kimeneti feszültsége: 24Vdc.

• A rendszer részét képzi egy szünetmentes tápegység is, (UPS 
rendszer) amely 6 órán át képes üzemben tartani a szerkezetet.

• A rendszer aktiválható tűzjelző rendszerbe történő bekötéssel, 
a függöny szerkezet.

• közelében elhelyezett füstérzékelő rendszerrel.
• Vezérlőjel hatására a függöny automatikusan, szabályozottan 

működik, a függöny zárása állandó sebességű.
• A rendszer riasztás utáni (például téves riasztás) nyitása történhet 

a vezérlőegységen elhelyezett kulcsos kapcsolóval, vagy a tűzjelző 
rendszer alaphelyzetbe állása általi jelvezérléssel automatikusan.

• A nyitási idő 10-180 sec között történik meg, függöny mérettől 
függően.

• Áramszünet esetén a rendszer akkumulátorról működik.

vezérlő egység:
A vezérlő panel egy 300 × 300 × 210 mm vagy 400 × 400 × 250 mm 
zárható, fém szerelvény dobozban van elhelyezve, mely felszerelhető 
az álmennyezeti térben vagy a szerkezet közelében elhelyezkedő 
oldalfalon. Tanácsos bontás nélkül megközelíthető helyre telepíteni, 
mert karbantartásnál, téves riasztásnál szükséges lehet a hozzáférés.

Csőmotor adatai:
• 24 Vdcc áram igényű, 24 W/18,5 Nm 3 A
• Nyitási sebesség: 0,1 m/s-0,15 m/s

Tetőbox rögzítés

Bemenet

Oldalsó fali rögzítés

Mennyezeti rögzítés Födémre szerelt

A: 350 mm
B: 260 mm

Minősítéseink:

A Coolfire-Fire H az EN 1634-1 európai szabvány szerint lett vizsgálva és 
jóváhagyva. A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján E120, EW60, 
Sa minősítésűek, mint tűzgátló és füstgátló függöny.

NMÉ: 28248097 001
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COOlFirE-CAMPiSA TűZgáTló SZEKCiONálT KAPu

Coolfire-Campisa tűzgátló szekcionált kapu, ki  forrott, csúcs-
minőséget képviselő, minden igényt kielégítő tűzgátló automata 
nyílászáró intenzív használatra (250 ezer nyitási ciklus), 10-15 éves 
használati ciklusra tervezett.

Alkalmazási terület:
• Gyárak, üzemek, csarnokok, teremgarázsok tűzszakasz elválasztó 

falainak nyílásai, melyeken keresztül gépkocsi, targonca forgalmat 
kell biztosítani, ahol igény a zárt nyílás és a kapu intenzív haszná  -
latnak van kitéve.

• Homlokzatra, ahol megkövetelt a tűzgátlás.

Előnyei:
• Két szomszédos helység között, melyeket tűzszakasz határol 

a tűzgátló szekcionált kapu alkalmazásával biztosítható az átjárás.
• Ugyanazon tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy normál szek-

cionált ipari kapu.
• Nagyforgalmú, intenzív használatra lett tervezve, (250 ezer nyi -

tási ciklus).
• Hő-, hang- és biztonsági szigetelést biztosít a két helység között.
• Tolókapuval ellentétben nincs oldalsó helyigénye, ezért a rakódó, tárolási 

terület nagyobb.
• Kültérre is alkalmas.
• Szerelhető betekintő ablakkal.
• Kiváltható a tűzgátló tolókapu – gyorskapu közös szerkezet a szek-

cionált kapura.

Helyigény:
• Oldalsó helyigény 300 mm mindkét oldalon.
• Felső helyigény minimum 500 mm.
• Födém követő és függöleges sínvezetés is lehetséges.

Felületképzés:
A panelek az időjárás hatásainak ellenállnak melyet a kiváló minő -
ségű felületi előkészítés biztosít. A szerkezetek standard RAL 7035  
színűek.

Kapu mozgatás:
• Statikus használat, az ajtó emelkedését a pneumatikus-hidraulikus 

hajtás biztosítja, melyhez egy kompresszor által biztosított 8 bar 
nyomásra van szükség.

• Intenzív használat, az ajtó emelkedését egy elektro-hidraulikus 
konzol biztosítja, 400V áramforrás mellett.

Extrák:
Integrálható tűzjelző rendszerrel, rádió távirányítással, radar ér  -
zékelővel, indukciós hurokkal, rendelhető 1 db kitekintő üveggel 
(360 × 260 mm)

Kötelező kiegészítők:
Ujjbecsípés védelem, zuhanás gátlás, rázáródás védelem

Tűzjelzés, áramszünet esetén:
A kapu zárása maximálisan 0,08 m/s ereszkedési sebességgel, auto-
matikusan történik. A 12V DC tápegység opcionális megoldásként 
választható, menekülés biztosítására, mely aktív védelmi beren-
dezés (akadályérzékelés, fénysorompó, életvédelem, pánik gomb, 
mint opcionális felszereltségek) esetén a kaput megállítja, vagy 
visszanyitja, majd az akadály/személy eltávolítása/áthaladása után 
folytatja a csukódást.

Minősítéseink:

Az Coolfire Campisa EI tűzgátló szekcionált kapu EI60, EI120, EI180 minősítésű.

CE engedéllyel rendelkezik.
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EI180EI120EI60

Coolfire-Campisa tűzgátló szekcionált kapu műszaki adatai

Tűzgátlás Alkalmazható szélességi 
méretek (mm)

Alkalmazható magassági 
méretek (mm) Üvegezés (mm)

A2 - EI60 2000-6000 2000-5900 1 db 360 × 260

A2 - EI120 2000-6000 2000-5900 1 db 360 × 260

A2 - EI180 3000 3000

12.48 m²

Az alkalmazható nagyobb felület egyedi engedély alapján, betervezés előtt kérjük kollégáinkkal való egyeztetést!

Nyitási szám 250 ezer, 150/nap minden szerkezet esetén.

Sínvezetési módok lehetnek: függőleges, alacsony födémkövető, magasított födémkövető, szemöldök magasság minimum 500 mm.

vízszintes metszet

Fűggőleges metszet  
– Alacsony sínvezetés
Hátsó motor elhelyezés 
AT minimum 500 mm,  
LV maximum 4500 mm

1000 < AT < HV + 450 AT ≥ HV + 450

Fűggőleges metszet 
– Normál sínvezetés
Súlya maximum 750 kg

Fűggőleges metszet – 
Függőleges sínvezetés
AT minimum 450 mm,  
LV maximum 4500 mm,  
Súlya maximum 950 kg



COOlFirE-NS-1(2) TűZgáTló TOlóKAPu

Ipari épületek, mélygarázsok számára nyúj tunk tűzszakaszok lezárására 
megoldást, vízszin  tes irányba eltolódó, egy és kétszár nyú, akár 
teleszkóposan elnyíló tűzgátló to    ló  kapunk kal. A kapuszárnyakba 
egyszár nyú átjáró ajtó is szerelhető.

Tulajdonságai:
• Két szomszédos helység között, melyeket egy tűzszakaszt határol, 

a tűzgátló toló kapu alkalmazásával biztosítható az átjárás, tűz 
eseti lezárással.

• Nagyforgalmú, intenzív használat esetén ipari gyorskapunkkal 
kiváló megoldást nyújt.

• Szerelhető személybejáró ajtóval 1250 × 2150 mm (szárnyanként), 
mely választható 300 × 400 mm üvegbetéttel.

• Opcionálisan szerelhető: füstérzékelő egységgel, pánikfunkciós 
ajtóval, vészkapcsolóval.

Felület:
Alapesetben RAL 7035, igény esetén egyedi színre festve rendelhető. 
RAL 7035, 1013, 5010, 7016, 9006, 9010, RAL 1001, 3003, 5009, 5012, 
5015, 5024, 6005, 6011, 7001, 7031, 7032, 8019, 9001, 9005, 9016

Extrák:
Szerelhető füstérzékelő egységgel, üvegezett pánikfunkciós ajtóval, 
vészkapcsolóval.

A kapulap függesztett vezetősínen működik, egy 24 V-os mágnes 
tartja nyitott állapotban. Tűz esetén, a tűzjelző rendszer jelzésére 
a mágnes elenged, a kapulap egy ellensúlyrendszer hatására be  -
csukódik. Kézzel nyitható, a mágnes ismételten megtartja nyitott 
állapotban.

Fogadószerkezet:
Tégla / Beton / Gázbeton falszerkezet

Egyedi esetekben, eltérési engedéllyel a tolókapu szerelhető szend-
vicspanel gipszkarton nyílásba, acél tartószerkezet alkalmazásával.

Minősítéseink:

Az Coolfire NS-1(2) az EN 1634-1 európai szabványok szerint vizsgálva és 
jóváhagyva. 

A vizsgálati és osztályba sorolási szabványok alapján a Coolfire NS-1(2) EI60, 
E120 minősítésű, mint tűzgátló és füstgátló függöny.

NMÉ: A-36/2016
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EI120EI60

Coolfire-NS1 
Egyszárnyú tolókapu (Ei120)

Maximális nyitás méret 4000 × 4000 mm*

Oldalsó helyigények

• súlykamra nyitás oldalán helyezkedik Nyílás szélesség + 240 mm nyitás oldalon, 50 mm záródási oldalon

• súlykamra záródási oldalon helyezkedik Nyílás szélesség + 180 mm nyitás oldalon, 180 mm záródási oldalon

Áthidaló minimális magassága 250 mm, 200 mm speciális esetben

Coolfire-NS2 
Kétszárnyú tolókapu (Ei120)

Maximális nyitás méret 8400 × 4000 mm*

Oldalsó helyigény Nyílás szélesség fele + 150 mm egyik oldalon 
Nyílás szélesség fele + 175 mm másik oldalon

Áthidaló minimális magassága  250 mm, 200 mm speciális esetben

Coolfire-NS1-T 
Egy irányba nyíló teleszkópos tolókapu (Ei120)

Maximális nyitás méret 4200 × 4000 mm*

Oldalsó helyigény (súlykamra a nyitás oldalán helyezkedik) Nyílás szélesség fele + 150 mm nyitás oldalon 
180 mm zárodási oldalon

Áthidaló minimális magassága 350 mm

Coolfire-NS2-T 
Két irányba nyíló teleszkópos tolókapu (Ei120)

Maximális nyitás méret 8400 × 4000 mm*

Oldalsó helyigény, minkét oldalon oldalon Nyílás szélesség negyede + 245 mm

Áthidaló minimális magassága 350 mm

Átjáró ajtó kapuba integrálva: 1250 × 2150 mm 
Kitekintő üvegbetét: 300 x 400 mm

TECHNiKAi AdATOK, AlKAlMAZHATó MérETEK, HElyigéNyEK

* A megadott méreteknél nagyobb méretű kapuk alkalmazása is 
lehetséges, akár 5500 mm magas és 10000 mm széles.
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DOOR SIZE = LM+180 WALL CUTOUT WIDTH (LM)

counterweight size

NOVOSLIDE REI 120, single sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals around the perimeter of movable panel.
- Top rail with special mounting brackets for installation in reinforced 

concrete lintels.
- Pressed sheet metal track cover casing, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

* Door size with HM>LM. 
When HM<LM, the size of 
the counterweight can vary 
from 181 to 340 mm.

Fire-rated single sliding door, certified to UNI 9723

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Where there is a pedestrian door, the colour of the sliding door panel 
used for the pedestrian door will be slightly different from the rest of 
the door.

section AA

section BB

NS1 egyszárnyú tolókapu – Ei120

A-A metszet
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Standard elhelyezés

(nyitás, zárás oldalon nyílás mögé falsíkra)

Fordított elhelyezés

(ellensúly doboza a nyitás oldalon, amennyiben a záródás merőleges a falsíkra)
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Brackets for concrete walls

Installation on walls with low mechanical strength.

N.B.: For installation on flat walls or doors with very low height/width ratio, ask the company.

Support beam

Example of a customer-provided beam coating (not binding). 
Installation will be agreed upon with the firm in charge of fire 
compartmentation.

Special conditions

BEAM 100X50

WALL CUTOUT WIDTH (LM) DOOR SIZE = LM + 180

Flat strike, counterweight on the opposite side

Standard strike

WALL CUTOUT WIDTH (LM)

REI infill provided by the customer, to be fitted after installing the door

Lower lintel

Min. 200 mm
For special cases, please contact the Company.

LA
RG

E 
AN

D 
SL

ID
IN

G 
DO

OR
S

59

Brackets for concrete walls

Installation on walls with low mechanical strength.

N.B.: For installation on flat walls or doors with very low height/width ratio, ask the company.

Support beam

Example of a customer-provided beam coating (not binding). 
Installation will be agreed upon with the firm in charge of fire 
compartmentation.

Special conditions

BEAM 100X50

WALL CUTOUT WIDTH (LM) DOOR SIZE = LM + 180

Flat strike, counterweight on the opposite side

Standard strike

WALL CUTOUT WIDTH (LM)

REI infill provided by the customer, to be fitted after installing the door

Lower lintel

Min. 200 mm
For special cases, please contact the Company.
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SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)

SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)

EI tűzgátló takarás, nincs tartószerkezeti funkciója

Kapu méret = LM + 180

B-B metszet
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EI120EI60

NS2 kétszárnyú tolókapu – Ei120

Standard elhelyezés

(nyitás oldalon elegendő hely van a kapuszárny számára)

Fordított elhelyezés

(nyitás oldalon az egyik kapuszárnynak nincs elegendő hely)
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WALL CUTOUT WIDTH (LM)

NOVOSLIDE REI 120, double sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals all around the movable panels;
- Top rail with special mounting brackets for installation in reinforced 

concrete lintels.
- Pressed sheet metal rail cover, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

Fire-rated double sliding door, certified to UNI 9723

* Door size with HM>LM. When HM<LM, the size of the counterweight can vary from 181 to 340 mm.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 81/08.

section AA

section BB
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WALL CUTOUT WIDTH (LM)

NOVOSLIDE REI 120, double sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals all around the movable panels;
- Top rail with special mounting brackets for installation in reinforced 

concrete lintels.
- Pressed sheet metal rail cover, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

Fire-rated double sliding door, certified to UNI 9723

* Door size with HM>LM. When HM<LM, the size of the counterweight can vary from 181 to 340 mm.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 81/08.

section AA

section BB
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WALL CUTOUT WIDTH (LM)

NOVOSLIDE REI 120, double sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals all around the movable panels;
- Top rail with special mounting brackets for installation in reinforced 

concrete lintels.
- Pressed sheet metal rail cover, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

Fire-rated double sliding door, certified to UNI 9723

* Door size with HM>LM. When HM<LM, the size of the counterweight can vary from 181 to 340 mm.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 81/08.

section AA

section BB

A-A metszet

B-B metszet

SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)
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Special conditions

WALL CUTOUT WIDTH (LM)

WALL CUTOUT WIDTH (LM)
LM1= 1st panel size
LM2= 2nd panel size

Brackets for concrete walls

Installation on walls with low mechanical strength

N.B.: For installation on flat walls or doors with very low height/width ratio, ask the company.

BEAM 100X50

Counterweights on the opposite side

With same-size panels

With different-size panels

Support beam

Example of a customer-provided beam coating (not binding). Installation 
will be agreed upon with the firm in charge of fire compartmentation.

Lower lintel

Min. 200 mm
For special cases, please contact the Company.
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Special conditions

WALL CUTOUT WIDTH (LM)

WALL CUTOUT WIDTH (LM)
LM1= 1st panel size
LM2= 2nd panel size

Brackets for concrete walls

Installation on walls with low mechanical strength

N.B.: For installation on flat walls or doors with very low height/width ratio, ask the company.

BEAM 100X50

Counterweights on the opposite side

With same-size panels

With different-size panels

Support beam

Example of a customer-provided beam coating (not binding). Installation 
will be agreed upon with the firm in charge of fire compartmentation.

Lower lintel

Min. 200 mm
For special cases, please contact the Company.
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SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)

SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)

Azonos méretű kapuszárnyak esetén

Különböző méretű kapuszárnyak esetén
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NS2 kétszárnyú, egy irányba tolódó teleszkópos tolókapu – Ei120
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NOVOSLIDE REI 120, bypass sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals all around the movable panels.
- Low-friction double rail at the top, with special mounting brackets for 

installation in reinforced concrete lintels.
- Pressed sheet metal rail cover, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finish with textured epoxy polyester powder, RAL 7035.

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 626.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 81/08.

Fire-rated bypass sliding door, certified to UNI 9723
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Bypss sliding door 2+2 panels

WALL CUTOUT HEIGHT

WALL CUTOUT HEIGHT

Bypss sliding door 2+0 panels

WALL CUTOUT HEIGHT

WALL CUTOUT HEIGHT

section BB

section BB
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SZABAD NYÍLÁS SZÉLESSÉG (LM)

B-B metszet

EI120EI60
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REfEREncia lista

Coolfire Sapa 50 beltéri füstgátló szerkezetek
• Budavári Hilton füstszakaszok üvegezett portáljai
• Budapest Millenáris Széllkapu
• Győr, Eyof Csarnok
• Panoráma Park BC2 lépcsőházi ajtók
• Budapest, NNI készenléti Központ üvegezett portálok
• Ferihegy, Airport BUD utasforgalmi épület üvegezett portálok
• Budapest V43 Irodaház lépcsőházi portálok
• Szeged, Készenléti Központ lépcsőházi ajtók
• Győr, Audi G50 csarnok füstgátló szerkezetek
• Pápa, NÁTÓ központ lépcsőházi portálok

Coolfire Sapa 74 tűz illetve füstgátló szerkezetek
• Budapest Millenáris Széllkapu
• Győr, Eyof Csarnok
• Budapest, NNI készenléti Központ üvegezett portálok
• Ferihegy, Airport BUD utasforgalmi épület üvegezett portálok
• Budapest V43 Irodaház ajtók
• Pápa, NÁTÓ központ ablakok
• Kecskemét Mercedes fix ablakok
• Szikszó, XIXO gyár nyílászárók
• Budapest, Kerepesi úti Készenléti központ
• Budapest, OGYH irodaház ajtók
• Budapest, Klotild Palota üveg portál
• Budapest, DTP Dunaterasz Lakópark nyílászárók

Coolfire Sapa 92 tűz illetve füstgátló szerkezetek
• Debrecen Stadion
• Hillside Irodaház ablakok
• Kecskemét, KÉSZ IQ irodaház

Coolfire Campisa Szekcionált kapuk
• Fót GE raktárcsarnok
• Budapest Millenáris Széllkapu
• Budapest, Promenade Gardens Irodaház
• Makó, Marathon,Beta projekt
• Budapest, H17 Irodaház
• Zalaszentgrót, Coca-Cola
• Dunaújváros, Dunafin
• Szentes Hungerit csarnok

Coolfire – Smoke, Fire fix illetve automata függönyök
• Budapest, Nokia Irodaház
• Budapest, Hillside irodaház
• Budapest, Office Garden Irodaház
• Budapest, Sas u vízszintes függöny
• Komló, Rati csatnok vízszintes függönyök
• Budapest, IKEA fix függönyök
• Szeged, Auchan fix függönyök
• Körmend, Bútorgyár automata függöny

Coolfire Sapa 74 Automata tolóajtók
• Miskolc Szinva park
• Zalaegerszeg, Flextronics
• Sárvár, Flextronics
• Törökszentmiklós, Claas Iroda
• Budapest, Flap Kompetencia központ
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NOVOSLIDE REI 120, bypass sliding door

- Panels made of pressed, welded sheet steel with high-density insula-
tion.

- Strike beam with guide rail and counterweight, to close the door in case 
of fire.

- Labyrinth seals all around the movable panels.
- Low-friction double rail at the top, with special mounting brackets for 

installation in reinforced concrete lintels.
- Pressed sheet metal rail cover, divided into modular elements.
- Intumescent seal around the perimeter.
- Fixed handles for opening the door.
- This door has no floor rail; perpendicularity is maintained by a bottom 

roller guide. Slides gently and smoothly thanks to wheels mounted on 
double ball bearings.

-  A special construction allows for easy inspection of all motion mecha-
nisms.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finish with textured epoxy polyester powder, RAL 7035.

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 626.

- Doors are normally equipped with a counterweight self-closing device, 
operated by a thermal fuse (rated at 68°C).

- Surface finished with textured and/or embossed epoxy polyester pow-
der in the available RAL colours (see list on page 1);

- The door is supplied as a standard of a continuous and/or limit stop 
damper as required by Italian law 81/08.

Fire-rated bypass sliding door, certified to UNI 9723
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Coolfire fejlesztések
A Coolfire Kft. a minőségi tűzgátló nyílászárók gyártásán, 
telepítésén és karbantartásán kívül nagy hangsúlyt fektet azok 
fejlesztésére, korszerűsítésére, szem előtt tartva az építészek 
igényeit, ötleteit, hozzáadva szakértésünket, kitartásunkat. 
Számos új és innovatív terméket sikerült  kifejlesztenünk. Évente 
több mint 10 laboratóriumi égetési vizsgálatot végzünk, célunk, 
hogy kínálatunk teljes legyen, minden magyarországi és európai 
szabálynak, szabványnak megfeleljen, hogy egyedülálló, külön-
leges megoldásokkal járuljunk hozzá az építőipar fejlődéséhez.



Coolfire fejlesztések
A Coolfire Kft. a minőségi tűzgátló nyílászárók gyártásán, 
telepítésén és karbantartásán kívül nagy hangsúlyt fektet azok 
fejlesztésére, korszerűsítésére, szem előtt tartva az építészek 
igényeit, ötleteit, hozzáadva szakértésünket, kitartásunkat. 
Számos új és innovatív terméket sikerült  kifejlesztenünk. Évente 
több mint 10 laboratóriumi égetési vizsgálatot végzünk, célunk, 
hogy kínálatunk teljes legyen, minden magyarországi és európai 
szabálynak, szabványnak megfeleljen, hogy egyedülálló, külön-
leges megoldásokkal járuljunk hozzá az építőipar fejlődéséhez.



Hungary 1097, Budapest Illatos u 9.
+36 20 507 1485, +36 20 283 9404
info@coolfire.hu


