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Profil firmy:

Rodzinne przedsiębiorstwo Celsion Brandschutzsysteme
GmbH zostało założone w roku 2001 i obecnie zalicza się do
wiodących firm w zakresie techniki ochrony przeciwpożarowej.
Celsion prowadzi badania, konstruuje i produkuje obudowy
przeciwpożarowe, zamknięcia rewizyjne / osłony przeciwpożarowe i
systemy ścian działowych w różnych dziedzinach zastosowań.
Wiele rozwiązań specyficznych dla klienta zostało wprowadzone
do produkcji seryjnej, co obecnie wzbogaca asortyment
oferowanych przez nas wyrobów. Jako firma innowacyjna
Celsion pracuje cały czas nad nowymi rozwiązaniami, gdyż
zastój w temacie bezpieczeństwa jest sprawą niedopuszczalną.
Do dnia dzisiejszego przeprowadzono z wynikiem pozytywnym
wiele badań naszych produktów w różnych placówkach
naukowo-badawczych, na przykład w państwowym MPA
Stuttgart, MPA Dresden i innych. Oprócz tego, mają miejsce
pożarowe badania symulacyjne, co pozwala na szybkie
reagowanie w przypadku specyficznych wymagań dla
realizowanego właśnie projektu. Wiele patentów powstałych
w czasie trwania działalności firmy gwarantuje jedyną
w swym rodzaju jakość. Już od czasu założenia naszego
przedsiębiorstwa zaczęto przywiązywać dużą wagę do niskich
wartości temperatur i wilgotności w przypadku pożaru, co
powoduje, że wyroby Celsion stosowane są obecnie przede
wszystkim tam, gdzie wymagana jest wysoka precyzja i czułość,
jak fizyczne bezpieczeństwo IT lub chemia.
Jesteśmy przedsiębiorstwem z biurami technicznymi w Rodgau
pod Frankfurtem nad Menem oraz w Lipsku zatrudniającymi ok.
100 pracowników i posiadającym dwa zakłady produkcyjne.
Główna siedziba zarządzania firmą w Budziszynie w Saksonii
obejmuje sprzedaż, badania i rozwój oraz produkcję specjalną.
Tutaj realizowane są badania i doświadczenia związane
ze specyfiką danego projektu, design produktu CBB (scenariusz
pożarowy / osłona przeciwpożarowa) oraz rozwiązania
specjalne, na przykład dla tuneli. Do Budziszyna
przyporządkowany jest również zespół pracowników montażu.
W ten sposób można szybciej i sprawniej realizować zadania
serwisowe i to z wielu miejsc, a posiadane dopuszczenia
budowlane wymagają prowadzenia regularnych serwisów i
kontroli systemów wentylacji i obudów przeciwpożarowych.
Miejscami zastosowania wyrobów firmy Celsion są przykładowo
lotniska, szpitale, hotele, banki, przedszkola, tunele i budynki
przemysłowe. Nasze przedsiębiorstwo dysponuje szerokimi
referencjami w skali Niemiec, jak na przykład urzędu kanclerza
federalnego w Berlinie oraz europejskiego banku centralnego
we Frankfurcie nad Menem.
Nasze rodzinne przedsiębiorstwo wykorzystuje możliwości
nawiązywania kontaktów na targach, podczas seminariów
specjalistycznych i wewnętrznych sympozjów, co pozwala nam
na poziomie eksperckim bezpośrednio rozmawiać z klientami na
miejscu na temat zaspakajania ich potrzeb. Aktualne informacje
na temat wyrobów, nowości i imprez oraz wystaw znajdą
Państwo pod www.celsion.de

Boris Schubert
Managing Director

Przegląd wyrobów:

Przegląd konstrukcji przeciwpożarowych firmy Celsion

Utrzymanie funkcji

Izolacja przeciwogniowa

Systemy ścian działowych

Systemy tunelowe

Systemy IT

Normy: MLAR 2005

3.2.2 Urządzenia pomiarowe i rozdzielnie

5.2 Zachowanie funkcjonalnośc

Urządzenia pomiarowe i rozdzielnie należy oddzielać ogniowo
w stosunku do

5.2.1 Zachowanie funkcjonalności przewodów jest
zagwarantowana tylko wtedy, gdy przewody

a) projektowanych klatek schodowych i pomieszczeń między
projektowanymi klatkami schodowymi oraz wyjściami na
zewnątrz poprzez odpowiednie ogniochronne elementy
z materiałów niepalnych; otwory w tych elementach należy
uszczelniać obwodowo odpowiednią masą ogniotrwałą.

a) spełniają wymagania badań wg DIN 4102- 12:1998-11
(klasa zachowania funkcjonalności E 30 do E90) lub

b) projektowanych korytarzy poprzez elementy niepalne
charakteryzujące się zamkniętą powierzchnią; otwory
w tych elementach należy uszczelniać obwodowo
odpowiednią masą ogniotrwałą.
3.5 Szyby i kanały instalacyjne, kanały nad stropami
podwieszanymi i kanały podpodłogowe
3.5.1 1Szyby i kanały instalacyjne muszą wraz z zamknięciami
ich otworów być wykonane z materiałów niepalnych i mieć
odporność ogniową taką, która odpowiada najwyższej klasie
ochrony pomieszczenia przez które przechodzą. 2Zamknięcia
muszą zamykać na całym swym obwodzie za pomocą
obwodowej uszczelki. 3Mocowanie szybów i kanałów
instalacyjnych należy wykonać z materiałów niepalnych.

b) położone zostały na surowym stropie i przykryte jastrychem
o grubości co najmniej 30 mm, lub
c) położone zostały w ziemi.
5.2.2 Rozdzielnie dla elektrycznych instalacji kablowych
z zachowaniem funkcjonalności według punktu 5.3 muszą
a) być zainstalowane we własnym pomieszczeniu
nieprzeznaczonym do innych celów jak tylko na rozdzielnie
elektryczne i oddzielonym przez ściany działowe, stropy i drzwi
o odporności ogniowej odpowiedniej do czasu trwania
zachowania funkcjonalności, które to elementy budowlane
oprócz drzwi muszą być wykonane z materiałów niepalnych,
b) być oddzielone obudowami, które na podstawie świadectwa
budowlanego są w stanie zagwarantować funkcjonalność
elementów elektronicznych zawartych w obudowie i w razie
pożaru utrzymać zadaną funkcjonalność czasową chronionych
elementów, lub
c) być otoczone elementami (wraz ze swymi zamknięciami),
które posiadają odporność ogniową odpowiednią do czasu
trwania zachowania funkcjonalności oraz (za wyjątkiem
zamknięć) wykonane są z materiałów niepalnych, przy czym
musi zostać zagwarantowane to, że działanie elementów
elektronicznych rozdzielni w przypadku pożaru na czas trwania
zachowania funkcjonalności zostanie zagwarantowana.

Systemy przeciwpożarowe w celu zachowania funkcj

Rozdzielnia stojąca Celsion

Seria CS
• Szczególnie niskie temperatury w przypadku pożaru
• Przystosowana do montażu w strefach i instalacjach
szczególnie wrażliwych na temperaturę
• Absorbuje również wysokie moce strat
• Możliwe opcjonalne powiększenie systemu wentylacji
• Możliwa wersja wolnostojąca
• Możliwe ustawienie w szereg do 5 obudów
Zakresy zastosowań
• Przystosowana do zachowywania funkcjonalności
wbudowanych do niej układów elektronicznych
• Do sterowania i łączenia instalacji zasilania awaryjnego,
oddymiania i oświetlenia awaryjnego
• Jako szafka do przechowywania baterii
• Również do izolowania przeciwogniowego, przystosowana
do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych

Badanie wzorca modelu elektroniki z obudową przeciwpożarową

przed próbą ogniową

podczas próby ogniowej

po próbie ogniowej

Poszczególne świadectwa zastosowania na zapytanie

Systemy przeciwpożarowe dla izolacji przeciwogniowe

Osłony przeciwpożarowe / zamknięcia rewizyjne

Seria CBB
• Optycznie niewiele różni się od otoczenia
• Bardzo wąska konstrukcja
• Pozwala się doskonale dopasowywać do
otoczenia
• Bardzo niska masa
CBB jest jak na razie najbardziej eleganckim
rozwiązaniem dla dróg ewakuacyjnych!
Zakresy zastosowań:
• Do izolowania przeciwogniowego na drogach
ewakuacyjnych i ratunkowych, dla sterowników
wind
• Wąskie przejścia i korytarze
• Strefy eleganckie i reprezentacyjne
(muzea, hotele itp.)

Systemy ścian działowych

Poszczególne świadectwa zastosowania na zapytanie

Systemy ochrony przeciwpożarowej dla bezpieczeństwa IT

CNV

• Szczególnie niskie temperatury w przypadku
pożaru
• Przystosowana do montażu w strefach i
instalacjach szczególnie wrażliwych na
temperaturę
• Absorbuje również wysokie moce strat
• Możliwe opcjonalne powiększenie systemu
wentylacji
• Z dopuszczeniem na 30 i 90 minut przez DIBt
na utrzymywanie funkcji według dopuszczenia
Z-86.1-23 wzgl. Z-86.1-28
• Opcjonalnie z systemem klimatyzacyjnym i
zerwaniem sieci
• Z wbudowanym systemem wentylacji
Zakresy zastosowań
• Przystosowana do zachowania funkcji
wbudowanych serwerów i systemów IT.
• W celu zabezpieczenia danych systemów IT lub
do zachowywania funkcji w przypadku pożaru
• CNV jako rozwiązanie dla instalacji głośnikowoalarmowych

Systemy ochrony przeciwpożarowej dla konstrukcji tuneli

• Obudowy ze stali nierdzewnej
• Wodoszczelne
• Przystosowane do zachowania prawidłowości
działania w ekstremalnych warunkach pracy
• Odporne na gazy agresywne, wibracje i różnice
ciśnień w zakresie warunków pracy
• Test wahań temperatury w zakresie -40°C
do +60°C według raportu badań VDE
• Wymiary specjalne wykonywane według
życzenia
Zakresy zastosowań
• Przystosowana do zachowania funkcjonalności
instalacji kablowej
• Do zamontowania i urządzeń
zabezpieczających, zacisków i bezpieczników
• Przystosowana również do izolacji
przeciwogniowej na drogach ewakuacyjnych
i ratunkowych
• Dzięki obudowie ze stali nierdzewnej możliwe
stosowanie w tunelach autostradowych
i kolejowych
• Rodzaj ochrony IP66 pozwala na zastosowanie
również na statkach lub w przemyśle
chemicznym

Referencje:

Kontakt

Celsion Brandschutzsysteme GmbH
Centrala Sprzedaży Budziszyn
Dresdener Straße 51
D-02625 Bautzen
Tel.: + 49 (0) 3591 / 270 78 -0
Fax: + 49 (0) 3591 / 270 78 -19
EMail: office@celsion.de
Celsion Brandschutzsysteme GmbH
Biuro Techniczne Frankfurt a. M.
Senefelderstr. 1 / Gebäude Tl/ 1. OG
D-63110 Rodgau / Nieder-Roden
Telefon: +49 -0 61 06 / 6 60 95-0
Telefax: +49 -0 61 06 / 6 60 95-19
Email: info@celsion.de

Celsion
Biuro
Techniczne
Lipsk

Celsion
Biuro
Sprzedaży
Budziszyn

Celsion
Biuro
Techniczne
Frankfurt a. M.

Targi:

Przeciwpożarowe seminaria
specjalistyczne:
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Celsion Brandschutzsysteme GmbH
Innowacyjne systemy przeciwpożarowe

Systemy ścian działowych – Obudowy przeciwpożarowe – Zamknięcia rewizyjne – Fizyczna ochrona IT
Adres dla gości i dostawców
Celsion
Brandschutzsysteme GmbH
Werk 2
Dresdener Str. 51
D-02625 Budziszyn
Tel : 03591 / 27078-0
Fax: 03591/27078-19
E-mail: office@celsion.de

Centrala
Celsion
Brandschutzsysteme GmbH
Caminaer Str. 10
D-02627 Radibor
Tel.: +49 (0) 3591 / 27078-0
Fax: +49 (0) 3591 / 27078-19
E-mail: office@celsion.de

Biuro Techniczne Frankfurt a. M.
Celsion
Brandschutzsysteme GmbH
Senefelder Str. 1
Str. 1 Gebäude T1/1. OG
D-63110 Rodgau
Tel.: +49 (0) 6106 / 66095-0
Fax: +49 (0) 6106 / 66095-19
E-mail: info@celsion.de
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Boris Schubert
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Gerichtstand ist Bautzen

