MHB MBS-R

®

Geruisloze brand- en rookwerende deuren zonder sluitpunten
Summum van esthetiek en gebruikersvriendelijkheid
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MBS-R systeem i.c.m. SL30- profielserie

Doorsnede van het MBS-R systeem

MBS-R systeem i.c.m. PR60- profielserie

MHB MBS-R

®

Geruisloze brand- en rookwerende deuren
zonder sluitpunten
Veilig, gebruikersvriendelijk en geruisloos
In bv. ziekenhuizen komt het nog vaak voor dat er
handdoeken tussen brand- en rookwerende deuren
worden gestopt om het geluid van steeds dichtklappende deuren te verminderen. Dit brengt patiënten
in gevaar ten tijde van brand en rookontwikkeling. De
functionaliteit die ervoor zorgt dat de deur automatisch sluit bij melding van brand werkt dan simpelweg
niet meer. MHB heeft brand-en rookwerende deuren
ontwikkeld zonder sluitpunten in het dagelijks gebruik,
dus geen dichtslaande deuren meer. Kortom geruisloos
en de veiligheid wordt gewaarborgd.
MBS-R:
Het MBS-R systeem zorgt ervoor dat bij signalering van
rook en brand de deuren sluiten en worden vergrendeld. De speciale MBS-R deurgreep zorgt er daarnaast
voor dat je de deur altijd handmatig kunt openen en
dat de deur na passage automatisch weer sluit en
vergrendelt. Dankzij hetzelfde systeem heeft de deur
in het dagelijks gebruik geen sluitpunten nodig (geen
slijtage) en zorgt het bovendien voor een zeer lichte,
geruisloze bediening!
Brand- en rookwerendheidtesten:
Dit grensverleggende gepatenteerde MBS-R systeem
is ontwikkeld en getest volgens de nieuwste regelgeving voor brand- en rookwerendheid. Deze geeft voor
rookwerendheid aan dat deze op basis van rookdoorlatendheid toegestaan is volgens criterium Sa (rook
bij kamertemperatuur) en S200 (rook bij 200 graden),
volgens NEN-EN 1634-3.
Vernieuwende oplossing voor rook- en brandwerendheid voor de PR60-serie, maar ook in combinatie
met de superslanke slechts 30mm. smalle stalen
SL30-profielserie. Het MBS-R systeem kan zowel in de
PR60-serie als de SL30 serie worden toegepast.

Het summum van esthetiek en
gebruikersvriendelijkheid.
Voor meer info:
MHB afdeling verkoop:
Maaike Visser en Willemien Homan
verkoop@mhb.nl of 0488-471561
www.youtube.com/watch?v=Cz1kixilDgQ&t
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Onderstalstraat 3 - 6674 ME Herveld
Telefoon 0488 45 19 51
info@mhb.nl - www.mhb.nl

