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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

Rozváděče systému M2000 

Modulární koncepce 

Zapuštěné nebo nástěnné  

provedení 

Instalační nebo elměrové  

provedení 

 Elektroměrová vana 

 až pro 15 míst 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 

Aplikace požárních uzávěrů 

 
Požární uzávěry v požárních stěnách a stropech, ústících 

do chráněných únikových cest musí vykazovat odolnost 

EI (t)  

požární uzávěry v požárních stěnách a stropech mezi 

požárními úseky musí vykazovat požární odolnost EW (t) 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Klasifikace konstrukcí 

pro klasifikace konstrukcí se používá 

písmenných značek:  
R  únosnost nebo stabilita 

E  celistvost 

I    teploty na neohřívané straně 

W hustota tepelného toku  

                            doplňujících značek:  
S   prostup zplodin hoření 

M  mechanické působení 

C  samouzavírací mechanismus  

 
                součástí značek je zpravidla doba (t) v minutách při normovaném průběhu  

                požáru, při níž byl dosažen příslušný mezní stav.  
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Kritéria dosažení mezních stavů 

Celistvost ( E ) 

 

  Měrka o průměru 6mm může projít zkoušeným  

  vzorkem tak, aby vyčnívala do pece, ale nesmí  

  být možno s ní pohybovat v délce 150mm podél  

  spáry nebo měrka o průměru 25 mm nesmí projít  

  vzorkem tak, aby vyčnívala do pece. 

 

  Nesmí dojít k souvislému plamennému hoření 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Kritéria dosažení mezních stavů 

Izolace ( I ) 

  kritériem je doba od započetí zkoušky v  

  minutách, po kterou zkušební prvek zachovává  

  svou dělící funkci, aniž by na neohřívané straně  

  byly dosaženy teploty, které způsobí:  

 

  a) vzrůst průměrné teploty nad počáteční   

  průměrnou teplotu o více než 140oC nebo 

  b) vzrůst teploty v kterémkoli místě nad 

  počáteční průměrnou teplotu o více, než 180 oC 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Způsob stanovení požární odolnosti 
konstrukcí 

    

 a) zkouškou dle příslušných technických norem (ČSN 
EN 1364,1365) 

 b) normovou hodnotou nebo výpočtem tam, kde lze 
všechny rozhodující činitele ovlivňující požární 
odolnost  

 (nebo kouřotěsnost) početně formulovat 

 c) zkouškou a výpočtem tam, kde zkouškou nelze 
postihnout všechny rozhodující  činitele ovlivňující 
požární odolnost, nebo v případě interpolace či 
extrapolace výsledků zkoušek.  
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 

Tn =To+345 log(8t+1) 

Normovaný průběh požáru 

Normovanému 

průběhu požáru 

odpovídá 

výpočtové požární 

zařízení dle ČSN 

730804  
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
  

 

Požární klasifikace rozváděčů systému M2000 pro 

nástěnné provedení do šíře 4: 

   EI245 DP1 - Sm  

pro zapuštěné provedení všech rozměrů: 

   EI230 DP1 - Sm 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Způsob montáže systému M2000 nástěnné 

provedení:  

Uchycení na zeď nebo stěnu pomocí ocelových nebo 

chemických hmoždinek 

Provedení přívodů kabelů zadem. Při nemožnosti 

dodržení tohoto kritéria, je možné přivést shora nebo 

zespodu s následným utěsněním ucpávkou s 

odpovídající protipožární odolností. 

U požadované kouřotěsnosti je nutné utěsnit zadní 

stranu rozváděče tmelem. 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 
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Rozvaděče systému M2000 s protipožární úpravou 

 
 Způsob montáže systému M2000 pro zapuštěné 

provedení:  

Montáž obezděním cihlou nebo lehkými stavebními 

hmotami. 

Podepření a rozepření rámu při obezdívání pro dodržení 

svislé roviny a kolmosti rozváděčě. 
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Děkuji za pozornost. 

Libor Bartoš 


