Prezračevalni sistemi za
odvajanje dima in toplote

Protidimne in
protipožarne zavese

Naravno
prezračevanje

Celovita protipožarna zaščita

Naša tehnologija
za vašo varnost

1
Aktuatorji
Široka izbira aktuaktorjev in nosilcev za prilagodljivo uporabo na vseh vrstah oken.

Prezračevalni sistemi za odvajanje
dima in toplote
Hitra, varna in učinkovita rešitev: plini se odstranijo
iz stavbe in se s tem odpravlja dim iz izhoda, v primeru izrednih razmer. Na ta način se rešujejo življenja. Danes so koncepti protipožarne zaščite nepredstavljivi brez prezračevalnih sistemov za odstranjevanje dima in toplote.

2
Nadzorna plošča
Centralni del za nadzor, zagon in kontrolo prezračevalnega sistema za odstranjevanje dima
v primeru požara.

Protidimne in protipožarne zavese
Nevidna, a varna rešitev: zavese iz inovativnih tekstilnih materialov izolirajo ogenj in dim ter preprečujejo
njihovo razširjanje po prostoru. Ta tehnologija, ki
ima univerzalno uporabo, omogoča proste roke pri
izdelavi arhitekturne rešitve.

3
Sprožilci
Ročni in samodejni sprožilci za aktiviranje
nadzorne plošče v primeru požara.

4

Naravno prezračevanje

Namestitvena oprema
Integrirana namestitvena oprema za varno
zaklepanje oken in drugih odprtin stavbe.

Energijsko učinkovita, okolju prijazna in individualna
rešitev: Senzorji nadzorujejo prezračevanje prostora
in zagotavljajo naravne podnebne razmere v prostoru. Poleg tega vas uporaba detektorjev vetra in
dežja za samodejno zapiranje odprtin v stavbi ščiti
pred spremenljivimi vremenskimi razmerami, kot so
močno deževje ali nevihte.

5
Protidimne in protipožarne zavese
Široka paleta izdelkov različnih
klasifikacij in področij uporabe.

Celovita zaščita s
simon protec
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Kalkulator SIMON
Kalkulator za okna in izdelke:
Izračunajte potrebne vrednosti in
poiščite ustrezne aktuatorje na:
www.simon-protec.com/products/calculator

Uporaba po vsem svetu
Federation Tower
Moskva, Rusija

Poslovni kompleks z luksuznim hotelom
v poslovni soseski Moskve

Naravno odvajanje dima:
zložljivi nosilec2- moč in estetika

stabilo cube

heroldsberg, NemČija

Lee Valley Velodrome
london, Velika Britanija

Velodrom za poletne olimpijske igre leta 2012.

Naravno prezračevanje
Verižni pogon s prilagodljivo uporabo pri
različnih vrstah oken.

Stabilo Cube je upravna stavba z integriranim koferenčnim in
podatkovnim centrom, ki se uporablja kot podaljšek sedeža skupine
Schwan-STABILO (svinčniki).

Protidimne in protipožarne zavese
Samodejno odvijanje zagotavlja varnost v primeru požara

Navdih
Ljudje želijo varnost, in to je točno tisto, kar poganja inovacije neverjetnih razsežnosti. Moč inovacij, skupaj z navdušenjem, spodbuja razvoj vrhunskih tehnologij z namenom zagotavljanja človekove varnosti.
Družba SIMON Protec se šteje za začetnika v proizvodnnji sistema za uporabo enot za odpiranje na elektromotorni pogon,
na področju protipožarne zaščite, ki so prilagojene individualnim potrebam vsakega obrata. Protidimne in protipožarne zavese preprečujejo prodiranje in zagotavljajo varnost na različnih področjih uporabe. Misija je lasten razvoj izdelkov in
tehnologij, česar se lotevamo z navdušenjem.
SIMON PROtec -ustvarja prrotipožarno zaščito.

K j e r n av d u š e n j e
sreča

t e h n o lo g i j o
Nove poti
Pogumno utiramo nove poti za vas! Navdušenje, ki nas poganja, presega standardne proizvodne zmogljivosti. Enako kot ne
obstajajo omejitve v arhitekturi, tako ne obstajajo niti omejitve pri oblikovanju ustvarjalnih rešitev na področju požarnega
varstva in nadzorovanega naravnega prezračevanja. Na zahtevne izzive se družba SIMON Protec odziva z bogatim inženirskim
znanjem in dosega sijajne rezultate - za vas in za nas.

Beijing Daxing
International Airport
Peking, Kitajska

Zaupanje, ki temelji na izkušnjah
SIMON PROtec: Pionir na področju električnih prezračevalnih sistemov za odvajanje dima in toplote
Globalna varnost
Varnost je globalna naloga. Zahvaljujoč naši nenehno rastoči
mreži partnerjev in klientov, so naši izdelki prisotni na vsakem
kontinentu. Sodobni komunikacijski kanali in učinkoviti dobavni kanali nam pomagajo razširjati obseg storitev, zaradi česar
je družba SIMON PROtec prisotna povsod po svetu.

Izdelano na Bavarskem
Od samih začetkov leta 1968, družba SIMON Protec razvija in
izdeluje svoje sestavne dele na Bavarskem. Od leta 1995 naša
družba velja za začetnika te tehnologije, ki izpolnjuje standarde
kakovosti DIN EN ISO 9001. Široka paleta izdelkov je rezultat nenehnega prizadevanja za inteligentne rešitve na področju preventivne požarne zaščite. Naši izdelki, ki se redno preizkušajo
v zunanjih centrih za testiranje kakovosti, izpolnjujejo najvišje
standarde kakovosti, kar je družbo SIMON Protec pozicioniralo
kot enega vodilnih dobaviteljev na svetovnem trgu.

www.simon-protec.com

SIMON PROtec Systems GmbH
Medienstrasse 8, 94036 Passau, Germany
Tel: + 49 (0) 8 51 / 988 70 - 0
Fax: + 49 (0) 8 51 / 988 70 - 70
E-Mail: info@simon-protec.com

