
                           – system ochrony przeciwpożarowej
        z nie odpornym ogniowo szybem

System wentylacji jednorurowej
wspólny kanał i indywidualne wentylatory

Cicha praca

ER – system ochrony przeciwpożarowej
        z ognioodpornym szybem



System ochrony przeciwpożarowej firmy MAICO
– to bezpieczeństwo i dobre rozwiązania techniczne

W systemach ochrony przeciwpo-

żarowej zasadniczym kryterium jest 

bezpieczeństwo.

Zarówno w bezpiecznych jak  

i ekonomicznych rozwiązaniach dla  

budownictwa mieszkaniowego wiodą-

ce miejsce zajmują systemy wentylacji 

firmy MAICO:

ER – system ochrony przeciwpożaro-

wej dla szybów odpornych ogniowo.

Rozwiązania te pokrywają prawie 

wszystkie przypadki zastosowań  

– i to w sposób absolutnie niezawodny.

aeroduct – system ochrony przeciw-

pożarowej dla szybów nieodpornych 

ogniowo.

System ochrony przeciwpożarowej 

firmy MAICO – to najlepszy wybór 

również pod względem wentylacyj-

no – technicznym.

 Wentylatory ER mają dużą rezerwę 

ciśnienia, ze wzrostem oporów 

rośnie prędkość obrotowa, prze-

pływ powietrza pozostaje stały

– przy jednoczesnej pracy wielu 

wentylatorów

– przy silnym oddziaływaniu 

wiatru.

Duży spręż – duża rezerwa ciśnienia 

zapewniają większą swobodę i pew-

ność w fazie projektowania przy:

 Zbyt małym dopływie powietrza

 Zbyt małych wymiarach urządzeń

 Użycia wyrzutni dachowych  

o zwiększonym oporze przepływu.

Wydajność powietrza:

 ER 60  62 m3/h

 ER 100  101 m3/h

2 lata gwarancji dla wszyst-
kich wentylatorów

ER – UPD lub ER-APB z klapami zwrotnymi 
nie wymagającymi konserwacji
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Zalety montażu i konserwacji

 Klapa odcinająca, nie wymaga 

konserwacji, w każdej chwili jest 

gotowa do działania.

 Niewielka głębokość wbudowania 

– wymaga mało miejsca.

 Przy instalacji ściennej lub sufito-

wej przyłącze zawsze pasuje; po 

prostu trzeba obrócić obudowę 

ER do wymaganego położenia.

 Szybki montaż – wentylator 

z obudową połączony jest za 

pomocą zatrzasków.

 Elektryczne połączenia wtykowe.

Dobre powietrze uzyskiwane 

w przyjemny sposób

Dzięki małej prędkości obrotowej 

i spokojnemu biegowi wentylatory 

są bardzo ciche. Szum pracują-

cych wentylatorów praktycznie jest 

niesłyszalny.

 Przy pełnej wydajności

62 m3/h – 36 dB

 Przy podstawowej wydajności

35 m3/h – 26 dB

Duża trwałość – mały pobór prądu

Wentylator posiada obustronnie za-

mknięte łożyska kulkowe. Wentylator 

po latach pracuje jak w pierwszym 

dniu – z małym poborem prądu.

 Tam gdzie ochrona przeciwpożaro-

 wa nie jest wymagana

Do wentylacji łazienki i WC 

w domach jednorodzinnych mogą 

być stosowane wentylatory MAICO 

w wykonaniu bez ochrony przeciw-

pożarowej.

Stroma charakterystyka umoż-
liwia stały przepływ powietrza 
przy znacznych zmianach 
ciśnienia – ma to znaczenie, 
gdy pracuje jednocześnie kilka 
wentylatorów.

ciśnienie

wydajność 
powietrza

258 Pa

56 m3/h 62 m3/h

2 . 3



ER- system ochrony przeciwpożarowej 
Proste projektowanie i szybki montaż

Optymalna wentylacja według 

znanych sposobów

System ochrony przeciwpożarowej 

ER jest jednocześnie niezawodny 

i ekonomiczny. Wysoki standard 

bezpieczeństwa oraz proste projek-

towanie i montaż czynią ten system 

perfekcyjnym dla montażu 

w ognioodpornych szybach.

System z prawidłowymi elementa-

mi składowymi

 Do instalowania w szybie. Obu-

dowa podtynkowa z okładziną 

ogniochronną i metalową klapą 

odcinającą (EI 60/90/120)

 Poza szybem wystarcza obudowa 

z tworzywa sztucznego z metalo-

wą klapą odcinającą.

 Wentylatory z obudową natynko-

wą mają jedną wersję montażu 

zarówno w szybie jak i poza 

szybem ogniotrwałym.

Instalacja z ognioodpornym szybem

 Okładzina ognioochronna

Okładzina ochrony ogniowej 

zapewnia potrzebne bezpieczeństwo 

wewnątrz ogniotrwałych szybów.
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43

21

Przewód główny z blachy stalowej (rura zwijana na zakładkę)/zalewa stropowa o grubości przynajmniej 100 mm

5

Elementy systemu

Wentylator ER z obudo-
wą podtynkową UPB 
w ścianie szybu

Wentylator ER 
z obudową podtynkową 
UPD poza szybem 
ognioodpornym

Wentylator natynkowy 
ER-APB

Giętki przewód aluminio-
wy AFR, wewnątrz szybu

Giętki przewód stalowy 
SFR poza szybem

1

4

3

2

5

3

2



Standard bezpieczeństwa na naj-

wyższym poziomie

Ze względów bezpieczeństwa system 

ochrony przeciwpożarowej aeroduct 

należy bezwzględnie do najwyższego 

stanu techniki wentylacji.

Po pierwsze w przypadku pożaru nie 

następuje spiętrzenie dymu w prze-

wodzie głównym – dolne kondygna-

cje w każdym przypadku chronione 

przed kumulacją dymu.

Po drugie system ochrony przeciwpo-

żarowej spełnia wszystkie wymagania, 

dotyczące zapobiegania rozprzestrze-

nianiu się pożaru.

Charakterystyka systemu aeroduct:

 W przypadku pożaru kompenso-

wane jest wydłużanie termiczne 

przewodu głównego.

 Ochrona przeciwpożarowa bez 

dodatkowego nakładu montażo-

wego; element wyrównujący jest 

jednocześnie kształtką T i kompen-

satorem.

 Ruchome części znajdują się 

poza szybem i są w każdej chwili 

dostępne.

 Cały system wymaga nie wy-

maga konserwacji, jest łatwy do 

czyszczenia.

 Stosowane są materiały rurowe 

normalnie dostępne w handlu.

 Łatwy montaż oraz mało miejsca 

potrzebnego do zainstalowania.

                        – system ochrony przeciwpożarowej
Wyższe bezpieczeństwo w projektowaniu i wykonaniu
Instalacja bez ognioodpornego szybu

 Prosta zasada ochrony przeciwpo-

 żarowej

1. Klapa odcinająca wentylatora 

zamyka się samoczynnie przy 

pożarze.

2. Element wyrównawczy ochrony 

przeciwpożarowej.

3. Kompensowane są w ten sposób 

naprężenia. Nie pojawiają się pęk-

nięcia w stropie lub w przewodzie 

głównym.

4. zolacja przeciwpożarowej 

ochrony ekranuje inne palne in-

stalacje w szybie przed wpływem 

wysokiej temperatury. Przestrzeń 

rozdzielająca jest zbędna.

 Obudowa z tworzywa sztucznego 

 ER-UPD

Z metalową klapą odcinającą.

Korzystna cena i oszczędność 

miejsca
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5

43

21

Przewód główny z blachy stalowej (rura zwijana na zakładkę)/zalewa stropowa o grubości przynajmniej 100 mm
/ścianka szybu z płyty gipsowo-kartonowej 12,5 mm.

5

Elementy systemu

Wentylator ER z obudo-
wą podtynkową UPD

Wentylator natynkowy 
ER-APB

Element wyrównawczy 
ochrony przeciwpożarowej 
BA z jednym lub dwoma 
króćcami przyłączeniowymi

Izolacja ochrony prze-
ciwpożarowej BI

Giętki przewód stalowy SFR

1

3

4

2

1

1

2

5
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Program wentylatorów
Wyposażenie

Przegląd systemów Wentylatory podtynkowe

Wydajność powietrza 62 m3/h i 101 m3/h.  

Przyłącze drugiego pomieszczenia możliwe tylko przy 

wentylatorach o wydajności 101 m3/h

Wentylatory natynkowe

Wydajność powietrza 62 m3/h i 101 m3/h.  

Przyłącze drugiego pomieszczenia nie jest 

możliwe

Wentylator Obudowa podtynkowa

aeroduct – system ochrony przeciw pożarowej

Bez ognioodpornego szybu

ER-…* ER-APB

Wentylator Obudowa podtynkowa

ER – system ochrony przeciwpożarowej

Z ognioodpornym szybem

ER-…* ER-UPB 
montaż 

wewnątrz 
szybu

ER-UPD 
montaż 
poza 

szybem
ER-APB

Wentylator Obudowa podtynkowa

ER- system wentylacji

Bez ochrony przeciwpożarowej,  

np. dla domów jednorodzinnych

ER-…* ER-UP/G ER-APB

ER-…* kropki oznaczają miejsca na wstawienie wybranej wydajności znamionowej 60 lub 100 m3/h oraz wybranego wariantu sterowania; np. ER 60 VZ

Komplet przyłączeniowy drugiego pomieszczenia
Wyrzutnia dachowa i dachówka
Dostępne w kolorze terakota lub czarnym
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Urozmaicone układy sterowania – z przekaźnikami 
czasowymi, fotoelektrycznymi i wilgotnościowymi

 Warianty sterowania

Standard  Wykonanie standardowe

Możliwa regulacja prędkości obrotowej

     VZ       Z łącznikiem czasowym 

zwłocznym

Zwłoka załączania 50 sek.

Opóźnienie wyłączenia 6 min.

Brak możliwości regulacji obrotów

    VZC      Z nastawnym łącznikiem 

czasowym zwłocznym

Zwłoka załączania nastawiana 

skokowo od 0-150 sek. Co 10 sek.

Opóźnienie wyłączenia nastawiany 

skokowo w granicach 1,5-24 min.

Co 1,5 min. Brak możliwości regula-

cji obrotów. Tylko dla wentylatorów 

podtynkowych.

   VZ 15    Z łącznikiem czasowym 

zwłocznym o czasie wybiegu 15 min.

Zwłoka załączania 50 sek.

Opóźnienie wyłączenia 15 min.

Brak możliwości regulacji obrotów

      D        Z trzema stopniami 

wydajności

Z trzema stopniami wydajności 

35 m3/h, 60 m3/h i 100 m3/h.

Przełączanymi 3-stopniowym prze-

łącznikiem.

      F        Z przekaźnikiem fotoelek-

trycznym

Załączenie przy natężeniu oświetlenia 

min. 30 Lux, przy obniżeniu poniżej 

0,3 Lux

Następuje wyłączenie wentylatora.

Zwłoka załączenia 50 sek.

Opóźnienie wyłączenia 6 min.

Brak możliwości regulacji obrotów

Nie przewidziany do podłączenia

drugiego pomieszczenia.

      G        Z dwoma stopniami 

wydajności

Ciągła praca wentylatora z niską 

prędkością. Obrotową, wydajność 

podstawowa (35 m3/h). Praca 

z wyższymi obrotami i pełną 

wydajnością (60 lub 100 m3/h), gdy 

pomieszczenie jest użytkowane;

przełączenie np. łącznikiem oświet-

lenia.

Brak możliwości regulacji obrotów.

      I        Ze sterowaniem czasowym

przerywanym

Pierwsze załączenie ze zwłoką nasta-

wialną od 0-150 sek.

Czas pracy wentylatora 10 min.

Czas przerwy nastawialny skokowo 

co 10 min w granicach od 0-15 godz.

Dostępne tylko dla wentylatorów 

podtynkowych z jedną prędkością 

obrotową.

     H         Ze sterowaniem zależnym 

od wilgotności

Ciągła praca wentylatora z podstawo-

wą wydajnością (35 m3/h).

Przełączenie na pełną wydajność przy 

70% lub 80% wilgotności względnej.

Ponowne przełączenie na niższą 

prędkość obrotową, gdy wilgotność 

obniży się poniżej 10% wilgotności 

załączania.

Przełączenie na pełną wydajność moż-

liwe również łącznikiem oświetlenia.

 Wskazówki odnośnie techniki 

 bezpieczeństwa

Instalowanie wentylatorów 

w pomieszczeniach sanitarnych musi 

się odbywać zgodnie z właściwymi 

normami np. PN-HD-60364-7-701.

Wentylatory MAICO mają obudowy 

o stopniu ochrony IP 45 oraz II kasę 

ochrony przeciwporażeniowej.
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Notatki
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MAICO POLAND Sp. z o.o., ul. Budowlanych 31, 80-298 Gdańsk
tel. +48 58 345 14 76, fax +48 58 345 26 16
e-mail: gdansk@maicopoland.pl, www.maicopoland.pl
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