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MERCOR ROZBUDOWUJE OFERTĘ AUTOMATYKI POŻAROWEJ NOWA CENTRALA MCR IXEGA
Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należąca do grona liderów europejskiego
rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, rozszerza ofertę w zakresie
automatyki pożarowej o nowoczesne rozwiązanie - centralę mcr iXega, której
zadaniem jest wykrywanie pożaru i sterowanie urządzeniami przeciwpożarowymi.
Centrala umożliwia sterowanie systemami wentylacji pożarowej i bytowej, systemami
różnicowania ciśnienia oraz wentylacji
strumieniowej,
które gwarantują
bezpieczeństwo przebywającym w budynkach osobom oraz mieniu. Nowe rozwiązanie
posiada certyfikat CNBOP i jest już dostępne w sprzedaży.
mcr iXega może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej różnego rodzaju obiektów
średniej wielkości np. hoteli, banków, magazynów, obiektów zabytkowych czy inteligentnych
budynków.
Centrala zarządza elementami adresowalnego systemu automatycznego wykrywania pożaru
oraz koordynuje pracę urządzeń w tym systemie. mcr iXega inicjuje alarm pożarowy oraz
steruje urządzeniami sygnalizacyjnymi i przeciwpożarowymi.
Może być wykorzystywana również do sterowania oddzieleniami przeciwpożarowymi
i systemami oddymiania grawitacyjnego, a także przekazuje informacje do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru budynku.
mcr iXega uzupełnia dotychczasową ofertę Grupy Mercor, współpracując z innymi
produktami z asortymentu spółki, takimi jak: przeciwpożarowe klapy odcinające, klapy
transferowe, zawory przeciwpożarowe, wentylatory oddymiające, wentylatory nawiewnowywiewne, wentylatory strumieniowe.

CECHY WYRÓŻNIAJĄCE mcr iXega
•
•
•
•
•
•

budowa modułowa – proste i szybkie projektowanie systemów sterowania
oraz zasilania,
niezawodność – wbudowana kontrola zewnętrznych i wewnętrznych obwodów
centrali,
prostota – wszystkie układy zasilające i sterujące umieszczone w jednej obudowie
(wystarczy rozprowadzić przewody do urządzeń i podłączyć zasilanie),
elastyczność – scenariusz rozwoju zdarzeń na wypadek pożaru dostosowywany do
potrzeb danego obiektu,
wszechstronność – sterowanie urządzeniami zasilanymi impulsem prądowym
i przerwą prądową,
optymalizacja kosztów – konstrukcja modułowa pozwalająca na uzyskanie
optymalnego stosunku ceny do możliwości urządzenia.

BUDOWA CENTRALI
Centrala mcr iXega ma budowę modułową, pozwalającą efektywnie zarządzać budynkiem
w zakresie wykrywania pożaru i sterowania urządzeniami pożarowymi. Na froncie centrali
znajduje się wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który pozwala zarówno obserwować stan
systemu (elementy sygnalizacyjne), jak i ułatwia programowanie (elementy manipulacyjne).
Centrala wyposażona jest w drukarkę termiczną, zapewniającą wydruki informacji
o zdarzeniach w sposób uporządkowany według daty i czasu wystąpienia. W celu
zapewnienia zasilania rezerwowego centrala wyposażona jest w akumulatory o pojemności
17-38 Ah w zależności od zapotrzebowania systemu.
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Mercor SA z siedzibą w Gdańsku istnieje od 1988 roku. Jest jednym z największych w Polsce podmiotów
działających w branży systemów biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tworzy grupę kapitałową, która na
europejskim rynku należy do wiodących podmiotów w branży. Na ofertę firmy składają się: systemy wentylacji
pożarowej, zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, systemy oddymiania, odprowadzania ciepła
i doświetleń dachowych. Imponującą listę realizacji Grupy Mercor tworzą m.in. obiekty takie jak Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie, Hotel Westin, Hotel Hilton, Narodowy Bank Polski, 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 spółki Tecresa zaliczają sie m.in. Ikea, Peugeot, Coca-Cola, Whirpool, Flex, Sanitas,
Opel i wiele innych. Od lipca 2007 roku akcje Mercor SA są notowane na GPW.

