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SYSTEM ZAPOBIEGANIA ZADYMIENIU PIONOWYCH DRÓG EWAKU ACJI 

mcr EXi   
NOWOCZESNE, KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE MERCOR SA 

 
Mercor SA, spółka z Grupy Mercor, jeden z liderów e uropejskiego rynku w bran ży 
systemów biernych zabezpiecze ń przeciwpo żarowych, wprowadziła na rynek 
nowoczesne rozwi ązanie – nadci śnieniowy system zapobiegania zadymieniu mcr EXi. 
Nowy system, zło żony z optymalnie zaprojektowanych i dobranych urz ądzeń, 
zapewnia kompleksow ą ochron ę pionowych dróg ewakuacyjnych. mcr EXi jest ju ż 
dost ępny w sprzeda ży. 
 
System mcr EXi  dobierany jest indywidualnie do potrzeb danego obiektu. Prostota systemu, 
przemyślane dopasowanie do siebie zastosowanych rozwiązań oraz narzędzie doboru  
w postaci konfiguratora systemu , dostępnego na stronie www.mercor.com.pl , to 
przewagi, dzięki którym projektanci i osoby zainteresowane mogą w szybki i prosty sposób 
dobrać system i przygotować niezbędne specyfikacje projektowe. System może być 
stosowany dla wszystkich klas ochrony przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji 
(klatek schodowych), wynikających z normy PN-EN 12101-6.  
 
Odpowiednio zaprojektowane zestawy urządzeń systemu, współpracując ze sobą 
wytwarzają, utrzymują i kontrolują właściwy poziom ciśnienia, tym samym uniemożliwiając 
dostanie się dymu do strefy chronionej.  
 
Cechy wyróżniające mcr EXi  to m.in.: 

– duże możliwości prostej i szybkiej regulacji, pozwalające na adaptację działania 
systemu do rzeczywistych warunków panujących w obiekcie,  

– układ działający w głównej mierze mechanicznie, pozbawiony wad jakie posiadają 
tzw. systemy elektroniczne, wyposażone w niezliczoną ilość czujników, sterowników, 
układy elektroniki,  
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– szybka reakcja systemu na zmiany warunków panujących w chronionym obszarze, 

dzięki zastosowaniu mechanicznych zestawów upustowych,  
– odporność na zjawisko tzw. oscylacji systemu, 
– intuicyjna, prosta obsługa – łatwość zaprojektowania systemu i doboru urządzeń. 

 
 „Wprowadzenie systemu mcr EXi to nowa, unikalna jakość na rynku wentylacji pożarowej, 
kompleksowe rozwiązanie dobierane indywidualnie do potrzeb danego obiektu, stworzone 
dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom i obserwacjom. System przygotowaliśmy  
w oparciu o wymagania normy PN-EN 12101-6, która mówi o wyborze klas systemów 
różnicowania ciśnienia w zależności m.in. od przeznaczenia budynku i przyjętego planu 
ewakuacji. Przy projektowaniu systemu postawiliśmy na prostotę a zarazem niezawodność 
 i łatwość obsługi.  
 
Dodatkową zaletą jest fakt, że urządzenia dotychczas kupowane jako pojedyncze można 
teraz łączyć w system przy pełnym wsparciu Mercor SA. Jesteśmy autorem rozwiązania,  
a także producentem i wykonawcą. Na życzenie klienta czuwamy nad całością prac –  
od konfiguracji systemu, poprzez wsparcie przy projektowaniu, wycenie urządzeń, produkcji, 
instalacji w obiekcie, po uruchomienie mcr EXi, jego regulację oraz opiekę serwisową – mówi 
Tomasz Kamiński, Dyrektor Pionu Wentylacji Pożarowej i Zabezpieczeń Konstrukcji  
w Mercor SA. 
 
Urządzenia występujące w systemie mcr EXi  zostały dostarczone i zainstalowane w wielu 
obiektach na terenie Polski. Kompletny system znalazł już zastosowanie w nowo 
wybudowanej Galerii Rzeszów.  
 
 
 
Dodatkowych informacji udzielają: 

Aleksandra Gierjatowicz, Mercor 

Tel. 58 341 42 45 wew. 140, 609 462 186   

e-mail: a.gierjatowicz@mercor.com.pl 

            

Beata Cioczek, M+G 

Tel. 22 416 01 02, 508 385 432 

e-mail:beata.cioczek@mplusg.com.pl  

 

Grupa Mercor jest jednym z liderów europejskiego rynku w branży systemów biernych zabezpieczeń 
przeciwpożarowych i największym podmiotem branży w Polsce. Spółka oferuje produkty i usługi we wszystkich 
segmentach rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, którymi są: oddzielenia przeciwpożarowe, 
systemy oddymiania i odprowadzania ciepła, systemy wentylacji pożarowej i zabezpieczenia ogniochronne 
konstrukcji budowlanych.  

Grupę kapitałową Mercor tworzą: Mercor SA (Polska, podmiot dominujący), Mercor Ukraina sp. z o.o. (Ukraina), 
Mercor Fire Protection Systems S.R.L. (Rumunia), Hasil a.s. (Czechy) i Hasil s.r.o. (Słowacja), Tecresa 
Protecction Pasiva (Hiszpania), BEM sp. z o.o. (Polska) oraz Mercor Proof (Rosja). Grupa posiada 8 zakładów 
produkcyjnych w 7 krajach w Europie, zatrudnia ok. 1000 pracowników.  

Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów Wartościowych  
w Warszawie, Stadion Narodowy, Stadion PGE Arena, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, 
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Biblioteka Narodowa, Poznańskie Centrum Finansowe, Galeria Kazimierz w Krakowie, Złote Tarasy, Zakłady 
Chemiczne Puławy, Zakłady Chemiczne Dwory, Zakłady Azotowe Puławy, Rondo 1, Domoteka, PKN Orlen 
Płock, Canal Plus Cyfrowa. Na rynku czeskim Grupa może pochwalić się takimi realizacjami jak: Narodowy Bank 
Czeski, hotele Four Seasons, Hilton, Le Palais, Marriott, SAS Radisson, sieci sklepów Hypernova, Kaufland, 
Tesco, a na rynku hiszpańskim do klientów Tecresa Catalunya zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, 
Whirpool, Flex, Sanitas, Opel i wiele, wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA notowane są na GPW.  

Dodatkowe informacje dostępne także na www.mercor.com.pl 

 


