Naturlig termisk røgudluftning og
brandventilations system
mcr PROLIGHT – brandventilationslemme og kontinuerligt ovenlys
mcr LAM – lamel ventilatorer
mcr PROSMOKE – røgbarrierer

mcr PROLIGHT BRANDVENTILATIONSLEMME

OPBYGNING

FUNKTIONER

Sokkel

naturlig termisk røgudluftning og brandventilation
tilførsel af frisk luft
daglig ventilation
yderligere lysindfald

Lavet af galvaniseret stål eller aluminium, 15 - 50 cm høj, med
termisk isolering som standard (sokler uden isolering kan også
fåes), tilpasset til montage med tagpap eller PVC membran,
kan også leveres med inddækninger for tag, lavet af korrugeret
plade eller tilpasset for montering på en eksisterende karm
(fortrinsvis i tilfælde af renovering).

Lemme
Stålramme med lemme af polycarbonat kanalplader, acryl eller
polycarbonat kupler eller fast panel uden lysgennemgang.
Kan fåes med enkelte eller dobbelte lemme.
Styring
Pneumatisk, elektrisk eller mekanisk.

EGENSKABER FOR mcr PROLIGHT ABV-LEMME
optimeret aerodynamisk areal - op til 6,66 m2 pr. lem*
stort udvalg af typer:
• single-klappe:
minimum dimension: 100 x 100cm,
maximum dimension: 200x250 cm
• dobbelt-klappe:
minimum dimension: 120 x 160 cm,
maximum dimension: 300 x 300 cm
lemme leveres fuldt samlede på byggeplads og klar til
montage
* For DVP 300/300 lemme med deflectorer, inlet deflectorer og en sokkel på 50
cm højde.

mcr PROLIGHT KONTINUERLIGE OVENLYS

OPBYGNING
Sokkel
Lavet af galvaniseret stålplade, 15 - 50 cm høj, uden termisk
isolering.
Ovenlys
Aluminium proﬁler med kanalplader af polycarbonat.

Integrerede brand- eller ventilationslemme
Single eller dobbelt klappe med pneumatisk eller elektrisk
styring.

FUNKTIONER
røgudluftning eller brandventilation
daglig ventilation
yderligere lystilførsel

EGENSKABER FOR mcr PROLIGHT OVENLYS
højkvalitets produkt som sikrer yderligere lystilførsel i
rummet

stort udvalg af dimensioner: ovenlys med en bredde på
120 - 600 cm og uendelige længder
det er muligt at integrere brandventilations- eller
ventilationslemme af følgende dimensioner:
• single-klappe:
minimum dimension: 100 x 100 cm
maximum dimension: 200 x 250 cm
• dobbelt-klappe:
minimum dimension: 100 x 100 cm
maximum dimension: 250 x 250 cm
simpel og hurtig samling: ovenlyset leveres til
byggepladsen i form af saml-selv elementer som man
selv kan montere (Mercor/D+H Lumex leverer teknisk
support, om nødvendigt)

mcr LAM LAMEL BRANDVENTION

FUNKTIONER
naturlig termisk røgudluftning og brandventilation
lufttilførsel
daglig ventilation
yderligere dagslystilførsel
EGENSKABER FOR mcr LAM SMOKE VENTS

OPBYGNING
Sokkel
Lavet af galvaniseret stålplade eller aluminium, 15 - 25 cm høj.
Soklen kan udstyres med en lang række ﬂanger for at passe
alle murværker, plader eller glastyper.
Lameller
Lavet af aluminium proﬁler med plader af polycarbonat
kanalplader 16 mm tykke (transparente eller opale) såvel
som enkeltlags aluminium (ikke isoleret) eller dobbeltlags
aluminium (isoleret med XPS).

Styring
Pneumatisk eller elektrisk system.
Vind deﬂectorer i enhver tagmonteret brandventilationslem.
Regn beskyttelse optional (for lameller monteret i facade).

optimalt aerodynamisk areal - op til 6,18 m2 pr. element*
stort udvalg af størrelser:
• minimum størrelse for mcr LAM er 80 x 50 cm
• maximum størrelse for mcr LAM vent er 380 x 250 cm
kan installeres i tage med enhver hældning eller i facader
i åben tilstand, er de meget modstandsdygtige mod vind
lavt forbrug af elektrisk energi eller trykluft v.h.a styringer
sikring af ejendom: ingen adgang til bygningen via en
åben lem
garanti for folk der arbejder på taget, sikring mod fald/tab
af stor blød ting (1200 J)

* mcr LAM fra størrelse 380 x 250 cm udstyret med vind deﬂectorer

mcr PROSMOKE RØGBARRIERER

TYPER
mcr PROSMOKE S – faste barrierer
mcr PROSMOKE CE – automatisk rullende barriere
mcr PROSMOKE FS – automatisk rullende barriere med en
"fail safe" option
OPBYGNING AF AUTOMATISKE BARRIERER
stål hus
gråt ikke-brændbart stof
valse
electrisk motor
bundstang
komfort bundstang
OPBYGNING AF STATISKE BARRIERER
last-bærende (understøttende) stål proﬁl
presset stålproﬁl
gråt ikke-brændbart stof
bundstang
FUNKTIONER
optimeret røgkontrol
akkumulering af røg og varme gasser i afdelinger
forbedring af brandventilationens eﬀektivitet
EGENSKABER FOR mcr PROSMOKE BARRIERER
fremragende brandmodstands parametre (DH30-DH60,
D30-D180)
mulighed for at skjule åbninger af enhver bredde
stort udvalg af muligheder for fastgørelse af barriererne til
loftet og samling af modulerne
simpel installation, lav belastning for konstruktionen

BR A NDSIKRINGS SYSTEMER
Røgudluftningssystemer
Brandventilationssystemer
Brandsikring af bygningen

N AT U R L I G T E R M I S K R Ø G U D LU F T N I N G O G B R A N D V E N T I L AT I O N
omfattende løsninger for røgudluftning og brandventilation
beskyttelse af ﬂugtveje imod røgophobning
reduktion af materielt tab p.g.a af brand- og røgskader
tilførsel af lys og frisk luft til bygningens indre
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