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Про компанію1.

Компанія М8 Сіті — провідний в Білорусі виробник зенітних ліхтарів і 
димових люків.

М8 Сіті пропонує зенітні ліхтарі двох конструктивних виконань: 
стандарт M8CITY st і преміум M8CITY pro.

Володіючи знаннями і досвідом, ми пропонуємо сучасні вироби для 
облаштування покрівельного природного освітлення, вентиляції і димови-
далення, створені за унікальною технологією.
Всі вироби виконуються виходячи з індивідуальних вимог кожного клієнту 
на базі власних розробок з високотехнологічних матеріалів.



www.m8city.ua 5

М8 Сіті — надійний партнер:

● Власне виробництво —
високоточне німецьке обладнання і висококваліфікований персонал.

● Комплексний підхід —
проектування, виготовлення, монтаж, сервісне обслуговування.

● Інноваційні рішення —
унікальна профільна система власної розробки, посилена конструкція 
виробів.

● Компетенції —
сертифікати, що підтверджують стабільно високу якість виробів.

● Гарантії —
5 років гарантії на вироби.

Запрошуємо до співробітництва!

Наші спеціалісти надають компетентні технічні і комерційні 
консультації за телефоном:

www.m8city.by
Відділ продажів Білорусь 
тел.: +375 17 311 09 02

Відділ продажів Україна 
тел.: +380 89 120 51 80 www.m8city.ua

http://m8city.by/
https://m8city.ua/
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Зенітні ліхтарі і димові люки2.

Функції2.1.
Система денного світла забезпечує ефективне управління енергоспожи-
вання в будівлі, що значно покращує мікроклімат і умови праці, знижує 
витрати на експлуатацію об’єкту.

Зенітний ліхтар — світлопрозора частина конструкції покрівлі, що виготовляється 
в умовах виробництва або безпосередньо на самій покрівлі з використанням 
металевих компонентів і світлопрозорого заповнення, призначена для природного 
освітлення і аерації приміщень всередині будівель і споруд .

Застосування: промислові, громадські, спортивні будівлі і споруди, торгівельні 
центри, склади, логістичні центри, аеропорти, вокзали.

Вигоди від використання зенітних ліхтарів і димових люків:

● Ефективне і рівномірне освітлення.
   Верхнє світло дає в два рази більше освітленості, ніж бокове. Так як світло 
   проникає в приміщення не на 5-7 метрів, як з вікна, а покриває практично 
   кожен квадратний метр площі, витрати на освітлення зменшуються. Також
   денне світло важливе для доброго самопочуття і підвищення працездатності.

● Природна вентиляція.
   Через приплив зовні свіжого повітря в будівлі підтримується комфортна темпе
   ратура. Знижуються витрати на примусову вентиляцію. При необхідності люк
   забезпечує вихід на покрівлю.

● Димовидалення.
   Відведення диму і тепла в разі пожежі дозволяє використовувати евакуаційні 
   шляхи і ефективно працювати пожежній службі.
   Це зберігає життя людей, майно і саму будівлю від перегрівання і, як наслідок,
   обвалення.

● Можливість спростити інженерні системи дуже великих будівель.
 Отримання виграшу за вартістю через можливість виключити використання

   повітропроводу.

● Можуть застосовуватися в якості легкоскидних конструкцій 
 для вибухонебезпечних категорій будівель.
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Види2.2.

М8 Сіті пропонує наступні види зенітних ліхтарів М8CITY pro:

1. За типом конструкції: точкові, стрічкові.
2. За формою куполу: арочні, двосхилі, плоскі.
3. За функціоналом: з люком димовидалення, з люком для вентиляції,

без люку димовидалення.
4. За типом відкривання: ручний, пневматичний, електричний.
5. За типом світлопрозорого заповнення: стільниковий полікарбонат,

енергозберігаючий склопакет.

М8CITY pro — унікальність в кожній деталі

ВИРОБНИЦТВО 
РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬBY

ІНДИВІДУАЛЬНЕ 
ПРОЕКТУВАННЯ

Підвищена теплоізоляція конструкції
за рахунок заповнення стулки стільниковим полікарбонатом 
товщиною до 25 мм або енергозберігаючим склопакетом

Краще рішення для кліматичних умов України
за рахунок спеціально спроектованої профільної алюмінієвої системи

Максимальний захист від промерзання і проникнення вологи
за рахунок подвійного контуру ущільнення

Безперебійна робота при підвищених повітряних 
і снігових навантаженнях
за рахунок підвищеної конструкції

Висока вогнестійкість і довговічність 
за рахунок відсутності в каркасі пластикових елементів



8

Основні елементи зенітних ліхтарів 
і димових люків.

Для прикладу представлені складові частини точкового 
зенітного ліхтарю M8CITY pro.

2.3.

● Стулка

виготовлена з алюмінієвих профілів власної роз-
робки, що придає їй додаткову легкість 
і міцність. Для заповнення використовується 
полікарбонат товщиною 16, 20, 25 мм або 
енергозберігаючий склопакет. В конструкції 
стулки передбачений контур ущільнення.

● Підрамник

виготовлений з алюмінієвих профілів власної 
розробки з двома рубежами захисту від проник-
нення вологи.
Повністю виключає протікання і значно знижує 
втрати тепла.
В конструкції підрамника передбачений контур 
ущільнення і терморозрив.
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● Механізм відкривання

Ручний (функція провітрювання).
Пневматичний (функція димовидалення 
і провітрювання).
Електричний (функція димовидалення 
і провітрювання).

● Основа

Стандартна висота основи — 450 мм.
Виробляється два типи основ – похилі і прямі.
Виготовляється з нержавіючої сталі або стально-
го оцинкованого листу товщиною 1,5 — 2,0 мм. 
З’єднання елементів виконується на бовтах.
Поставляється в одношаровому виконанні без 
теплоізоляції.

● Додаткові опції

- захисна решітка.
- захисна сітка (при заповненні склопакетом).
Забезпечує захист від потрапляння або проник-
нення в приміщення через отвір. Запобігають
нещасним випадкам на плоских дахах. Виготов-
ляються з оцинкованих металевих стрижнів.
Передбачаються для монтажу разом з основою
або окремо для дооснащення.

Зенітні ліхтарі виробляються на основі ТУ BY 191302027.001 – 2011, 
ТУ BY 191302027.002 – 2013, відповідають вимогам безпеки технічного 
регламенту ТР 2009/013/BY і технічного свідоцтва Міністерства 
архітектури і будівництва Республіки Білорусь № 01.2120.14.

Характеристики M8CITY pro:
- наведений опір теплопередачі:
стрічкові — 1,21 м² * °С/Вт, точкові — 1,27 м² * °С/Вт;
- клас пожежної небезпеки Broof (t1);
- межа вогнестійкості Е15 (заповнення склопакетами).
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Зенітні ліхтарі точкові3.

Глухі зенітні ліхтарі3.1.

Зенітні ліхтарі M8CITY pro мають різну форму куполу і функціонал в 
залежності від призначення. Точкові зенітні ліхтарі служать для точкового 
підсвічення приміщень, що знаходяться практично під будь-якою 
ділянкою покрівлі.

Типові розміри точкових глухих ліхтарів 

Розпашні зенітні ліхтарі3.2.

Типові розміри точкових розпашних ліхтарів

Можливе виробництво зенітних ліхтарів інших типорозмірів, а також з 
прямокутною формою основи.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса наведена для стандартної висоти основи (450 мм) і розрахована з 
урахуванням заповнення стулки стільниковим полікарбонатом товщиною
20 мм.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*

* — до комплекту поставки не входять

2

1

3

4

AxB

Тип ліхтарю Розміри отвору, 
АхВ, мм Площа, м² Маса ліхтарю, кг

глухий

1000х1000 1,0 78,1

1200х1200 1,44 81,7

1300х1300 1,69 87,5

1500х1500 2,25 91,0

1800х1800 3,24 100,3

2000х2000 4,0 103,9
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Розпашні зенітні ліхтарі3.2.

Типові розміри точкових розпашних ліхтарів

Можливе виробництво зенітних ліхтарів інших типорозмірів, а також з 
прямокутною формою основи.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса наведена для стандартної висоти основи (450 мм) і розрахована з 
урахуванням заповнення стулки стільниковим полікарбонатом товщиною 
20 мм.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*

* — до комплекту поставки не входять

2

1

3

4

AxB

Тип ліхтарю Розміри отвору, 
АхВ, мм Площа, м² Діюча площа 

димовидалення, м² Маса ліхтарю, кг

распашной

1000х1000 1,0 0,65 78,1

1200х1200 1,44 0,94 81,7

1300х1300 1,69 1,10 87,5

1500х1500 2,25 1,47 91,0

1800х1800 3,24 2,11 100,3

2000х2000 4,0 2,61 103,9
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Розпашні зенітні ліхтарі 
з ручним приводом

3.2.1.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Комплектна підпора

* — до комплекту поставки не входять

2

16

3

5

4

2

1

6

3

5

4

AxB AxB

30̊

Розпашні зенітні ліхтарі 
з механічним приводом

3.2.2.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита 
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Ручний привід для вентиляції

* — до комплекту поставки не входять

2

6

2

6
1

3

5

1

5

4

3

4

AxB AxB

10̊
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Розпашні зенітні ліхтарі 
з механічним приводом

3.2.2.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита 
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Ручний привід для вентиляції

* — до комплекту поставки не входять

2

6

2

6
1

3

5

1

5

4

3

4

AxB AxB

10̊
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Розпашні зенітні ліхтарі з електричним 
і пневматичним приводом

3.2.3.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Електро- або пневмопривід системи 
    димовидалення

* — до комплекту поставки не входять

10̊10̊

2

1

6

3

5

4

AxB

2

16

3

5

4

AxB

Люки для виходу на дах3.2.4.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Пневматична пружина
7. Запірний механізм
8. Ручка

* — до комплекту поставки не входять

2

6

 2
8

7

6

1 1

3

5

5
4

3

4

AxB AxB

75˚
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Люки для виходу на дах3.2.4.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Пневматична пружина
7. Запірний механізм
8. Ручка

* — до комплекту поставки не входять

2

6

 2
8

7

6

1 1

3

5

5
4

3

4

AxB AxB

75˚
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Типові розміри люків для виходу на дах.

Можливе виробництво люків виходу на дах проміжних розмірів.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса розрахована з урахуванням заповнення стулки стільниковим 
полікарбонатом товщиною 20 мм.

Зенітні ліхтарі стрічкові 4.

Глухі зенітні ліхтарі4.1.

Встановлюються на покрівлі для додаткового освітлення природним 
світлом великих об’єктів, наприклад, заводських цехів, складів, 
торгівельних центрів.

Виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при необмеженій 
довжині.

Для широких основ світлових смуг передбачене жорстке кріплення 
перекриттів з труби через кожні 2500–3000 мм.

В зенітних ліхтарях M8CITY pro можуть бути встановлені люки 
для димовидалення і вентиляції.

Система денного світла за допомогою зенітних ліхтарів забезпечує не 
тільки комфортні умови роботи в приміщенні, але ефективне управління 
енергоспоживанням в будівлі за рахунок природного продовження 
світлового дня.
Виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при необмеженій 
довжині.

Тип люку Розміри отвору, 
АхВ, мм Площа, м2 Маса люку, кг

Розпашний 
з ручним 

відкриттям

800х800 0,64 63,6

1000х1000 1,0 69,1

1200х1200 1,44 72,7

1300х1300 1,69 74,5

1500х1500 2,25 78,0

1800х1800 3,24 83,3

2000х2000 4,0 86,9
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Зенітні ліхтарі стрічкові 4.

Глухі зенітні ліхтарі4.1.

Встановлюються на покрівлі для додаткового освітлення природним 
світлом великих об’єктів, наприклад, заводських цехів, складів, 
торгівельних центрів.

Виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при необмеженій 
довжині.

Для широких основ світлових смуг передбачене жорстке кріплення 
перекриттів з труби через кожні 2500–3000 мм.

В зенітних ліхтарях M8CITY pro можуть бути встановлені люки 
для димовидалення і вентиляції.

Система денного світла за допомогою зенітних ліхтарів забезпечує не 
тільки комфортні умови роботи в приміщенні, але ефективне управління 
енергоспоживанням в будівлі за рахунок природного продовження 
світлового дня.
Виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при необмеженій 
довжині.



18

4.1.1. Глухий зенітний ліхтар з арочною 
формою куполу

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*

* — до комплекту поставки не входять

2

AxB

1

3

4
1

3

4
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4.1.2. Глухий зенітний ліхтар
з двосхилою формою куполу

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*

* — до комплекту поставки не входять

2

AxB

1

3
4

2

1

3
4
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1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення —
    плита стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Люк, що відкривається
6. Шарнірна петля — нержавіюча сталь
7. Привід 24 В для димовидалення або
    пневмопривід

* — до комплекту поставки не входять

4.2.1. Зенітні ліхтарі з димовими люками
арочної форми куполу

Димовий люк в складі світлового стрічкового ліхтарю забезпечує 
відведення диму і тепла в разі пожежі. Альтернативно поставляється 
також з електромотором для забезпечення щоденної припливної і 
витяжної вентиляції.

Виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при необмеженій 
довжині.

   AxB
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Типові розміри люків в зенітних ліхтарях арочної форми

Можливе виробництво зенітних ліхтарів проміжних розмірів. Для 
проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.

Маса розрахована з урахуванням заповнення стулки стільниковим 
полікарбонатом товщиною 20 мм.

Тип люку Розміри люку, 
АхВ, мм

Діюча площа 
димовидалення, м²

Ефективна площа 
люку в ліхтарі, м² Маса люку, кг

одностулковий

1000х1000 0,65 0,70 36,30
1000х1200 0,78 0,84 43,56
1000х1400 0,91 0,98 50,82
1000х1600 1,04 1,12 58,08
1000х1800 1,17 1,26 65,34
1000х2000 1,31 1,40 72,60
1200х1200 0,94 1,01 52,27
1200х1600 1,25 1,34 69,70
1200х1800 1,41 1,51 78,41
1200х2000 1,57 1,68 87,12
1500х1500 1,47 1,58 81,68
1500х1800 1,76 1,89 98,01
1500х2000 1,96 2,10 108,90
1800х1800 2,11 2,27 117,61
1800х2000 2,35 2,52 130,68
2000х2000 2,61 2,80 145,20

двостулковий

1000х1500 0,98 1,05 70,80
1000х2500 1,63 1,75 118,00
1200х1200 0,94 1,01 67,97
1200х2100 1,64 1,76 118,94
1500х1500 1,47 1,58 106,20
1500х2100 2,06 2,21 148,68
1500х2500 2,45 2,63 177,00
1800х2100 2,47 2,65 178,42
2000х2100 2,74 2,94 198,24
2000х2500 3,26 3,50 236,00
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4.2.2. Зенітні ліхтарі з димовими люками
двосхилої форми куполу

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Люк, що відкривається
6. Привід 24В системи димовидалення або пневмопривід

* — до комплекту поставки не входять
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Для розрахунків двостулкового ліхтарю дані в таблиці помножуються на 
2. Можливе виробництво зенітних ліхтарів інших типорозмірів, а також з 
різною кількістю стулок.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса розрахована з урахуванням заповнення стулки стільниковим 
полікарбонатом товщиною 20 мм.

Типові розміри люків в зенітних ліхтарях двосхилої форми

Тип люку Розміри люку, 
АхВ, мм

Діюча площа 
димовидалення, м²

Ефективна площа 
люку в ліхтарі, м² Маса люку, кг

одностулковий

1000х1000 0,68 0,70 36,30
1000х1200 0,82 0,84 43,56
1000х1400 0,95 0,98 50,82
1000х1600 1,09 1,12 58,08
1000х1800 1,22 1,26 65,34
1000х2000 1,36 1,40 72,60
1200х1200 0,98 1,01 52,27
1200х1600 1,31 1,34 69,70
1200х1800 1,47 1,51 78,41
1200х2000 1,63 1,68 87,12
1500х1500 1,53 1,58 81,68
1500х1800 1,84 1,89 98,01
1500х2000 2,04 2,10 108,90
1800х1800 2,20 2,27 117,61
1800х2000 2,45 2,52 130,68
2000х2000 2,72 2,80 145,20
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1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Стулка, що відкривається
6. Шарнірна петля — нержавіюча сталь
7. Привід 220В для вентиляції

* — до комплекту поставки не входять
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4.3. Зенітні ліхтарі зі стулками для вентиляції

Вентиляційна стулка світлового стрічкового зенітного ліхтарю, що 
встановлюється для припливної і витяжної вентиляції, незамінна для 
забезпечення сприятливого мікроклімату в приміщенні.
Ліхтарі виготовляються шириною в межах: від 1000 до 8000 мм при 
необмеженій довжині.

  

Димові люки 5.

Типові розміри точкових димових люків

Можливе виробництво димових люків проміжних розмірів.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса приведена для стандартної висоти основи (450 мм) і розрахована з 
урахуванням заповнення стулки стільниковим полікарбонатом товщиною 
20 мм.
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Димові люки 5.

Типові розміри точкових димових люків

Можливе виробництво димових люків проміжних розмірів.
Для проміжних значень розмірів отворів діюча площа димовидалення 
визначається методом лінійної інтерполяції.
Маса приведена для стандартної висоти основи (450 мм) і розрахована з 
урахуванням заповнення стулки стільниковим полікарбонатом товщиною 
20 мм.

Тип ліхтарю Розміри отвору, 
АхВ, мм Площа, м2 Діюча площа 

димовидалення, м2 Маса ліхтарю, кг

плоский 
одностулковий

1000х1000 1,0 0,65 78,1

1200х1200 1,44 0,94 81,7

1300х1300 1,69 1,10 87,5

1500х1500 2,25 1,47 91,0

1800х1800 3,24 2,11 100,3

2000х2000 3,24 2,61 103,9

плоский 
двостулковий

1600х1600 2,16 1,30 117,8

1800х1800 2,79 1,67 121,3

2000х2000 3,5 2,10 124,9

1200х2500 2,37 1,42 122,8

1200х3000 2,85 1,71 127,3

1500х2000 2,5 1,50 120,3

1500х3000 3,75 2,25 129,9

1600х1800 2,44 1,46 119,6

1600х2000 2,8 1,68 124,5

1600х2500 3,6 2,16 126,1

1600х3000 4,4 2,64 130,8

1800х2500 4,0 2,40 127,8

1800х2800 4,54 2,72 130,6

1800х3000 4,9 2,94 132,6

2000х2400 4,3 2,58 128,6

2000х2500 4,5 2,70 134,3

2000х2800 5,1 3,06 137,6

2000х3000 5,5 3,30 140,2
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Точкові одностулкові димові люки5.1.

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Електро- або пневмопривід системи 
    димовидалення

* — до комплекту поставки не входять
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Точкові двостулкові димові люки5.2.
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91̊91̊

1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Електро- або пневмопривід системи 
    димовидалення
7. Водоприймальний утеплений лоток — 
    оцинкована сталь або алюміній

* — до комплекту поставки не входять
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Точкові двостулкові димові люки5.2.
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1. Основа ліхтарю — оцинкована сталь
2. Світлопропускаюче заповнення — плита
    стільникового полікарбонату
3. Гідроізоляційний покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з нержавіючої сталі
6. Електро- або пневмопривід системи 
    димовидалення
7. Водоприймальний утеплений лоток — 
    оцинкована сталь або алюміній

* — до комплекту поставки не входять
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Протипожежні люки для виходу на дах5.3.

1. Основа люка – оцинкована сталь
2. Кришка люка протипожежного
3. Гідроізоляція – покрівельний килим*
4. Теплоізоляція*
5. Потайна петля з оцинкованої сталі
6. Пневматична пружина
7. Кронштейн-ручка
8. Замикаючий механізм

* — до комплекту поставки не входять
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Протипожежні люки виходу на дах призначені для евакуації 
персоналу з верхніх поверхів багатоповерхових будівель і споруд в 
разі виникнення надзвичайних ситуацій, таких як пожежі, 
задимлення, повені і т.д. Також протипожежний люк перешкоджає 
розповсюдженню диму і вогню, створюючи штучну і надійну 
перешкоду.перешкоду.

8

Типові розміри протипожежних люків для виходу на дах

Можливо виробництво протипожежних люків виходу 
на дах проміжних розмірів.
Маса розрахована з урахуванням заповнення стулки 
утеплювачем товщиною 50 мм.
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Типові розміри протипожежних люків для виходу на дах

Можливо виробництво протипожежних люків виходу 
на дах проміжних розмірів.
Маса розрахована з урахуванням заповнення стулки 
утеплювачем товщиною 50 мм.

Тип люка Розміри отвору, АхВ, 
мм Площа, м2 Маса люка, кг

Розпашний з ручним 
відкриванням

650х900 0,59 28
750х900 0,68 31
600х800 0,48 25
800х800 0,64 30
850х800 0,68 31
900х900 0,81 34
950х900 0,86 37
950х950 0,90 38
800х1000 0,80 35
900х1000 0,90 38
1000х1000 1,00 41
1000х1100 1,10 45
1000х1200 1,20 48
1000х1300 1,30 51
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Світлоаераційні ліхтарі 
з вертикальними стулками

6.

Світлоаераційні ліхтарі з вертикальними стулками відрізняються від 
зенітних ліхтарів з горизонтальним куполом незначною інсоляцією, 
розсіяним світлом і низькою забрудненістю вертикального 
полікарбонатного вітража. Дана конструкція ліхтарів більш 
водонепроникна, завжди вільна від снігу і зручна в очищенні і 
обслуговуванні. Такі ліхтарі прості в устрої і надійні в експлуатації. 
Крім того, тільки світлоаераційні ліхтарі з вертикальними стулками 
дозволяють провітрювати приміщення незалежно від опадів.

Світлоаераційні ліхтарі можуть обладнуватися стулками вентиляції 
або димовидалення.

1. Несучий каркас
2. Утеплена основа
3. U-подібний профіль рами вертикального вітража
4. Відповідний профіль стулки
5. Профіль стулки
6. Заповнення стулки зі стільникового полікарбонату
7. Привод вентиляції/димовидалення
8. Купол ліхтаря

Типові розміри світлоаераційних ліхтарів з вер-
тикальними стулками

Висота вітража:  
від 1750 мм до 2500 мм – 
при одноярусному виконанні стулки;
від 1200 мм до 1500 мм – 
при двоярусному виконанні стулок;
Ширина ліхтаря: 6000 мм і 12000 мм*
Довжина ліхтаря: від 6000 мм до 84000 мм*
(*) - (*) – Даний тип ліхтарів виготовляється з 
6-метрових модулів за аналогією з серією 1.464.3-22.

Можливо виробництво світлоаераційних ліхтарів проміжних розмірів.

Вертикальні світлоаераційні смуги7.

1. Металева обв’язка отвору стіни
2. Елементи стіни будівлі
3. U-подібний профіль рами вертикального вітража
4. Відповідний профіль стулки
5. Профіль стулки
6. Заповнення стулки зі стільникового полікарбонату
7. Привод вентиляції/димовидалення

Вертикальні світлоаераційні смуги призначені для створення природного 
світла всередині приміщень, в яких не передбачені зенітні ліхтарі або сама 
будівля має декілька рівнів або поверхів. Світлоаераційні смуги 
характеризуються незначною інсоляцією, розсіяним світлом і низькою 
забрудненістю. 
Вертикальні світлоаераційні смуги можуть бути глухими, а також мати 
стулки вентиляції або димовидалення. Найбільш ефективного 
провітрювання приміщень можна домогтися комплексним застосуванням 
зенітних ліхтарів і світлоаераційних смуг з інтегрованими стулками. В 
даному застосуванні стулки світлоаераційних смуг будуть служити в якості 
припливної вентиляції. Крім того, вертикальні стулки дозволяють 
провітрювати приміщення незалежно від опадів.

Типові розміри вертикальних 
світлоаераційних смуг

Висота вітража: від 1200 мм до 6000 мм.
Довжина вітража: не обмежена.
 
Можливо виробництво світлоаераційних смуг 
за унікальним типорозміром.

тикальні 

1. Металева обв’язка отвору стіни
2. Елементи стіни будівлі
3. U-подібний профіль рами вертикального віт
4. Відповідний профіль стулки
5. Профіль стулки
6. Заповнення стулки зі стільникового поліка
7. Привод вентиляції/димовидалення

рудненістю. 

ровітрювати приміщення незалежно від опадів.

Типові розміри вертикальних
ітлоаераційних смуг

6000 мм
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Вертикальні світлоаераційні смуги7.

1. Металева обв’язка отвору стіни
2. Елементи стіни будівлі
3. U-подібний профіль рами вертикального вітража
4. Відповідний профіль стулки
5. Профіль стулки
6. Заповнення стулки зі стільникового полікарбонату
7. Привод вентиляції/димовидалення

Вертикальні світлоаераційні смуги призначені для створення природного 
світла всередині приміщень, в яких не передбачені зенітні ліхтарі або сама 
будівля має декілька рівнів або поверхів. Світлоаераційні смуги 
характеризуються незначною інсоляцією, розсіяним світлом і низькою 
забрудненістю. 
Вертикальні світлоаераційні смуги можуть бути глухими, а також мати 
стулки вентиляції або димовидалення. Найбільш ефективного 
провітрювання приміщень можна домогтися комплексним застосуванням 
зенітних ліхтарів і світлоаераційних смуг з інтегрованими стулками. В 
даному застосуванні стулки світлоаераційних смуг будуть служити в якості 
припливної вентиляції. Крім того, вертикальні стулки дозволяють 
провітрювати приміщення незалежно від опадів.

Типові розміри вертикальних 
світлоаераційних смуг

Висота вітража: від 1200 мм до 6000 мм.
Довжина вітража: не обмежена.
 
Можливо виробництво світлоаераційних смуг 
за унікальним типорозміром.

тикальні 

1. Металева обв’язка отвору стіни
2. Елементи стіни будівлі
3. U-подібний профіль рами вертикального віт
4. Відповідний профіль стулки
5. Профіль стулки
6. Заповнення стулки зі стільникового поліка
7. Привод вентиляції/димовидалення

рудненістю. 

ровітрювати приміщення незалежно від опадів.

Типові розміри вертикальних
ітлоаераційних смуг

6000 мм
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Системи управління димовими люками 8.

Для управління стулками зенітних аераційних ліхтарів і димових люків 
використовуються спеціальні системи управління.

Дані системи управління за призначенням можуть бути трьох типів:
● система управління вентиляцією
● система управління димовидаленням
● змішана система

Крім того за типом управління виконавчими механізмами поділяються:
● пневматична система
● електрична система
● пневмоелектрична 
 
Системи управління димовидаленням запускаються автоматично, завдяки 
спеціальним датчикам, що виявляють появу диму або підвищення темпе-
ратури повітря, і разом з люком для димовидалення складають автоматич-
ний пристрій, що видаляє дим. Якщо потрібно, система управління, крім 
автоматичного запуску, може бути оснащена пристроями запуску: дистан-
ційного, ручного і запуску через систему пожежної сигналізації. Завдяки 
цій системі можлива синхронізація роботи системи димовидалення з дією 
спринклерних установок, завіс димових і протипожежних, протипожежних 
перешкод, дією припливної вентиляції або системою, що управляє дією 
аераційних отворів. Система управління вентиляційними люками, що 
видаляють дим, може бути додатково обладнана необхідними датчиками і 
метеостанцією, за допомогою якої люки, відкриті для вентиляції, закрива-
ються під час дощу або сильного вітру.

Автоматичні пристрої, що видаляють дим, використовуються з метою 
видалення із закритих приміщень (виробничі цехи, склади, громадські 
будівлі і т.д.) диму, пожежних газів і тепла назовні об’єкту, сприяючи 
зберіганню життя і майна.
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Електрична система управління 
димовидаленням і вентиляцією 

8.1.

Важливим при проектуванні систем протидимного захисту є вибір параме-
трів обладнання, що забезпечують їх ефективну роботу при пожежі.

Електрична система відкриття димових люків є самою поширеною. Сило-
вим елементом даної системи є електричний привід. В разі виявлення 
датчиком продуктів горіння передається сигнал на панель управління 
і/або на пульт управління пожежної сигналізації. Механізм з електропри-
водом підключений до центрального пульту управління з акумулятором, 
розрахованим на 72 години безперервної роботи в разі відключення 
електроенергії, який і активує силовий механізм. Відбувається відкриван-
ня стулки димового люку.

Активація даної системи димовидалення може відбуватися:
● автоматично за допомогою датчику диму і/або тепла;
● вручну за допомогою натискання тривожної кнопки.

Використовуючи електричну систему димовидалення, можна передбачити 
додаткову функцію природної вентиляції. Також існує можливість облад-
нання димового люку системою метеорологічного управління.

Дана система працюю як на відкриття, так і на закриття.
Люки відкриваються групами за пожежними зонами, відповідно до яких 
вибирається кількість груп на пульт. На об’єктах з підвищеними вимогами 
розосереджено декілька пультів. Кнопки запуску зосереджені на панелі 
управління, що знаходиться на шляху пожежної атаки, де знаходиться і 
схема запуску димовидаленням.

Електрична система управління димовими 
люками складається з наступних основних 
елементів:

1. Кнопка аварійного включення
2. Блок управління
3. Можливе підключення до центральної 
    пожежної сигналізації
4. Димові сповіщувачі
5. Провід з відповідним класом вогнестійкості
6. Електропривід
7. Кнопка включення функцій вентиляції
8. Датчик вітру/дощу
 

220B

17

68

3

6

2

5

4
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Основні елементи електричної 
системи управління

1. Кнопка управління

- робоча напруга 230 В~
- сила струму 0,1 А

2. Електричний привід

- робоча напруга 24 В–  
- струм 2,0 – 8,0 А
- тягове зусилля 650 – 5660 H

3. Кнопка аварійного 
    включення

- робоча напруга 24 В– 
- робочий струм мін. 3,9 
  mА – 24 mA
- робоча температура: 
  від -10°C до +55°C

4. Димовий сповіщувач 
    RM 2-O

- робоча напруга 12/24 В–
- робочий струм мін. 40 μА
- робоча температура: 
  від -20°C до +60°C

6. Блок управління функцією
    вентиляції WRS 2  

- живлення 230 В~
- сила струму 0,09 А
- робоча напруга 24-30 В–

5. Датчик вітру/дощу CDW  

- робоча напруга 24-30 В ~
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Основні елементи електричної 
системи управління

1. Кнопка управління

- робоча напруга 230 В~
- сила струму 0,1 А

2. Електричний привід

- робоча напруга 24 В–  
- струм 2,0 – 8,0 А
- тягове зусилля 650 – 5660 H

3. Кнопка аварійного 
    включення

- робоча напруга 24 В– 
- робочий струм мін. 3,9 
  mА – 24 mA
- робоча температура: 
  від -10°C до +55°C

4. Димовий сповіщувач 
    RM 2-O

- робоча напруга 12/24 В–
- робочий струм мін. 40 μА
- робоча температура: 
  від -20°C до +60°C

6. Блок управління функцією
    вентиляції WRS 2  

- живлення 230 В~
- сила струму 0,09 А
- робоча напруга 24-30 В–

5. Датчик вітру/дощу CDW  

- робоча напруга 24-30 В ~

7. Блок управління 

- живляча напруга 230 В~
- робоча напруга 24 В–
- робочий струм (в залежності
  від модифікації) 2 – 8 А
- робоча температура: 
  від -10°C до +55°C

Блок управління оснащений акумуляторами для резервного живлення 
системи протягом 3-х діб, в разі відключення основної системи електропо-
стачання будівлі.

8. Електропривід E-xxx-230

- робоча напруга 230 В~
- сила струму 0,1 А
- тягове зусилля 500 H
- хід штоку 300, 500, 750 мм
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Пневматична система управління 
димовидаленням і вентиляцією 

8.2.

Пневматична система управління складається з пневматичного приводу, 
блоку управління з кнопкою і блоку резервного запуску (регулятору 
потоку газу). В пневматичній системі управління люками димовидалення 
передбачена можливість підключення до центральної пожежної сигналіза-
ції будівлі. При монтажі пневматичної системи управління використову-
ються мідні/сталеві трубки діаметром 6–8 мм.
Для забезпечення додатковою функцією вентиляції система може бути 
розширена додаванням електричних приводів, блоку управління вентиля-
цією, кнопок включення функцією вентиляції і метеостанцією. 

Запуск системи проводиться при виникненні пожежі:
● автоматично при надходженні сигналу «Тривога» від центральної
   пожежної сигналізації будівлі;
● автоматично при спрацьовуванні блоку резервного запуску;
● ручним способом (тобто натисканням кнопки ручного аварійного 
   включення)

 

Пневматична система управління димовими 
люками складається з наступних основних 
елементів:

  1. Кнопка, керуюча сигналом відкриття
  2. Блок управління
  3. Центральна пожежна сигналізація будівлі
  4. Мідні/сталеві трубки пневматичної системи
  5. Блок резервного запуску (регулятор потоку
      газу)
  6. Пневматичний привід
  7. Кнопки включення/виключення функції 
      вентиляції
  8. Блок управління вентиляцією
  9. Електрична розводка
10. Метеостанція (датчик вітру/дощу)
11. Електричні приводи для функції 
      вентиляції (220В)

 

220 B
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5

4

61011
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8
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Основні елементи пневматичної 
системи управління

1. Регулятори протоку газу

Регулятор має 2 варіанти виконання:
- з функцією «тільки відкриття»: місцеве і дистанційне відкриття клапану 
з метою димовидалення;
- з функцією «відкриття і можливість дистанційного закриття»: місцеве і 
дистанційне відкриття люку з метою димовидалення, а також закриття 
люку.

Регулятор протоку з термічним запобіжником, що називається також 
термічним пристроєм, що розмикає, або терморозмикачем, призначений 
для живлення пневматичного сервомотору газом з балону СO2 або з уста-
новки СO2. Запуск газу СO2 з балону, встановленого в регуляторі, 
відбувається автоматично по перевищенню температури, при якій 
задіюється термічний запобіжник – спиртова ампула — після того, як 
ампула лопається, відбувається спуск ударної голки и пробій балону СO2. 
Звільнений газ прямує в пневмопривід.

Пневмопривід призначений для відкривання стулок люків з метою вико-
нання функції провітрювання и/або димовидалення.
Пневмопривід виконується в корпусі з анодованого алюмінію, поршень з 
нержавіючої сталі з захистом від пилового забруднення, рекомендований 
робочий тиск: 0,6...1 МПа, максимальний постійний робочий тиск: 6 МПа, 
блокування при повному висуненні — можливі інші варіанти, максимальна 
осьова сила, що передається ригелем: 8000Н, можливість ручного 
звільнення блокування.
 

2. Пневмопривід 
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3. Пульт пожежної тривоги.

Пульт пожежної тривоги є пристроєм, призначеним для дистанційного 
відкривання люків за допомогою стисненого газу СO2, що міститься в 
балоні, вбудованому в пульт. Звільнення газу відбувається після нати-
скання позначеного важеля, що приводить до спуску ударної голки, що 
пробиває балон СO2, і протоку газу в установку.
Як правило, це — металева коробка червоного кольору за RAL 3000, 
обладнана дверцятами з можливістю закривання на замок, що 
відкриваються на праву сторону, або кришкою, що закривається на 
замок. Пульт має віконце, важіль або кнопку, керуючу сигнальним 
відкриттям разом з показником дії, видимим через віконце.

Призначений для дистанційного управління приводами, що відкривають і 
закривають люки з метою провітрювання. В пультах знаходяться вентилі, 
керуючі відкриванням і закриванням люків, а також система підготовки 
повітря. Як правило, це стальна коробка синього кольору за RAL 5012, що 
має дверцята з можливістю закриття на замок, що стандартно 
відкриваються на правую сторону, з віконцем. Управління вентилями за 
допомогою важеля всередині пульту. Опціональні можливості спільної 
роботи з пультом пожежної тривоги для відкривання і закривання, з 
метеостанцією для управління автоматичним закриванням люків в разі 
дощу і сильного вітру; опціональне дистанційне відкривання і закривання, 
кероване електрично або пневматично.

4. Вентиляційний пульт. 

Розрахунок параметрів систем димовидалення 
з природним спонуканням, розрахунок 
атмосферних навантажень.

Розрахунок параметрів систем димовида-
лення з природним спонуканням.

Система димовидалення з природним або 
механічним спонуканням являє собою комплекс 
об’ємнопланувальних і інженерно-технічних 
рішень, спрямованих на запобігання задимлен-
ню при пожежі шляхом евакуації з приміщень, а 
також зменшенню задимлення будівлі. Вимоги 
до виконання систем протидимного захисту при 
пожежі викладені в ТКП 45-4.02-273-2012 «Про-
тидимна система будівель і споруд при пожежі. 
Системи вентиляції.», згідно з яким визначення 
потрібної кількості димових люків зводиться до 
розрахунку площі поперечного перерізу димо-
вих шахт.

● Площа поперечного перерізу димових шахт 
або площа фрамуг, що відкриваються, вікон і 
ліхтарів АШ, м², визначають по формулі:

АШ = G/GШ,
де G — розрахунковий розхід диму, кг/г, для 
приміщень, резервуарів диму і димових зон 
площею 3000 м² і менше;
GШ — розхід диму на 1 м² площі поперечного 
перерізу димової шахти або повної площі фрамуг 
(стулок) ліхтарів або вікон, кг/(м²×г).

● Розхід продуктів горіння G, кг/г, по периметру 
вогнища пожежі для приміщень площею до 
3000 м² слід визначати по формулі:

G = 676,8PƒY1,5KS,
де Pƒ — периметр вогнища пожежі в початковій 
стадії, м; приймають рівним більшому з 
периметрів відкритих або негерметично закри-
тих ємностей горючих речовин або місць складу-
вання горючих або негорючих матеріалів 
(деталей) в горючій упаковці;
Y — відстань від нижньої межі задимленої зони 
до підлоги, м, що приймається для приміщень 
2,5 м, або від нижнього краю завіси, що утворює 
резервуар диму, до підлоги;
KS — коефіцієнт, рівний 1,0, а для систем з при-
родним спонуканням при одночасному гасінні 
пожежі спринклерними системами — 1,2.
Для приміщень, обладнаних спринклерними 
системами, приймають Pƒ = 12 м.

9.

Якщо периметр вогнища пожежі неможливо виз-
начити, то його допускається визначати по 
формулі:

4 ≤ Pƒ = 0,38A0,5 ≤ 12,
де A — площа приміщення або резервуару 
диму, м².

● Питомий розхід GШ, кг/(м²×г), продуктів 
горіння на 1 м² площі поперечного перерізу 
димових шахт з дефлекторами для будь-яких 
населених пунктів і площі фрамуг, що 
відкриваються, стулок світлоаераційних ліхтарів 
і вікон в зовнішніх стінах будівель для пунктів з 
розрахунковою швидкістю вітру Vv ≤ 1 м/с слід 
визначати по таблиці 4 ТКП45-4.02-273-2012 
або по формулі:
  GШ = KШ × ( РШρ)0,5, 
де KШ — коефіцієнт, рівний: 
4175 — для димової шахти з дефлектором; 
1730 — для верхньопідвісних фрамуг в одинар-
ному склінні зі стрічковим відкриванням
на 30°; 
2340 — те ж, з відкриванням на 45°; 
2850 — те ж, з відкриванням на 60°; 
2290 — для квадратних і прямокутних фрамуг зі 
сторонами 1/1,5 з окремим відкриванням н 30°;
2850 — те ж, з відкриванням на 45°; 
3210 — те ж, з відкриванням на 60°.
 
● РШ — розрахунковий тиск, створюваний за 
рахунок різниці питомих ваг зовнішнього повітря 
і диму, при розрахунковій висоті НШ, м розрахо-
вують по формулі: 
  РШ = (ρн – ρ) × НШ, 
где НШ — розрахункова висота шахти, м; 

● ρ — щільність диму, кг/м³; визначають по 
формулі: 
  ρ = γ/9,81
ρн — щільність зовнішнього повітря, кг/м³;
γ — середня питома вага диму при видаленні 
його з приміщення об’ємом 10 тис. м³ і менше.
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Розрахунок параметрів систем димовидалення 
з природним спонуканням, розрахунок 
атмосферних навантажень.

Розрахунок параметрів систем димовида-
лення з природним спонуканням.

Система димовидалення з природним або 
механічним спонуканням являє собою комплекс 
об’ємнопланувальних і інженерно-технічних 
рішень, спрямованих на запобігання задимлен-
ню при пожежі шляхом евакуації з приміщень, а 
також зменшенню задимлення будівлі. Вимоги 
до виконання систем протидимного захисту при 
пожежі викладені в ТКП 45-4.02-273-2012 «Про-
тидимна система будівель і споруд при пожежі. 
Системи вентиляції.», згідно з яким визначення 
потрібної кількості димових люків зводиться до 
розрахунку площі поперечного перерізу димо-
вих шахт.

● Площа поперечного перерізу димових шахт 
або площа фрамуг, що відкриваються, вікон і 
ліхтарів АШ, м², визначають по формулі:

АШ = G/GШ,
де G — розрахунковий розхід диму, кг/г, для 
приміщень, резервуарів диму і димових зон 
площею 3000 м² і менше;
GШ — розхід диму на 1 м² площі поперечного 
перерізу димової шахти або повної площі фрамуг 
(стулок) ліхтарів або вікон, кг/(м²×г).

● Розхід продуктів горіння G, кг/г, по периметру 
вогнища пожежі для приміщень площею до 
3000 м² слід визначати по формулі:

G = 676,8PƒY1,5KS,
де Pƒ — периметр вогнища пожежі в початковій 
стадії, м; приймають рівним більшому з 
периметрів відкритих або негерметично закри-
тих ємностей горючих речовин або місць складу-
вання горючих або негорючих матеріалів 
(деталей) в горючій упаковці;
Y — відстань від нижньої межі задимленої зони 
до підлоги, м, що приймається для приміщень 
2,5 м, або від нижнього краю завіси, що утворює 
резервуар диму, до підлоги;
KS — коефіцієнт, рівний 1,0, а для систем з при-
родним спонуканням при одночасному гасінні 
пожежі спринклерними системами — 1,2.
Для приміщень, обладнаних спринклерними 
системами, приймають Pƒ = 12 м.

9.

Якщо периметр вогнища пожежі неможливо виз-
начити, то його допускається визначати по 
формулі:

4 ≤ Pƒ = 0,38A0,5 ≤ 12,
де A — площа приміщення або резервуару 
диму, м².

● Питомий розхід GШ, кг/(м²×г), продуктів 
горіння на 1 м² площі поперечного перерізу 
димових шахт з дефлекторами для будь-яких 
населених пунктів і площі фрамуг, що 
відкриваються, стулок світлоаераційних ліхтарів 
і вікон в зовнішніх стінах будівель для пунктів з 
розрахунковою швидкістю вітру Vv ≤ 1 м/с слід 
визначати по таблиці 4 ТКП45-4.02-273-2012 
або по формулі:
  GШ = KШ × ( РШρ)0,5, 
де KШ — коефіцієнт, рівний: 
4175 — для димової шахти з дефлектором; 
1730 — для верхньопідвісних фрамуг в одинар-
ному склінні зі стрічковим відкриванням
на 30°; 
2340 — те ж, з відкриванням на 45°; 
2850 — те ж, з відкриванням на 60°; 
2290 — для квадратних і прямокутних фрамуг зі 
сторонами 1/1,5 з окремим відкриванням н 30°;
2850 — те ж, з відкриванням на 45°; 
3210 — те ж, з відкриванням на 60°.
 
● РШ — розрахунковий тиск, створюваний за 
рахунок різниці питомих ваг зовнішнього повітря 
і диму, при розрахунковій висоті НШ, м розрахо-
вують по формулі: 
  РШ = (ρн – ρ) × НШ, 
где НШ — розрахункова висота шахти, м; 

● ρ — щільність диму, кг/м³; визначають по 
формулі: 
  ρ = γ/9,81
ρн — щільність зовнішнього повітря, кг/м³;
γ — середня питома вага диму при видаленні 
його з приміщення об’ємом 10 тис. м³ і менше.
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Номенклатура приміщень і будівель, що 
підлягають обладнанню протидимними система-
ми і їх склад приводяться в ТКП 
45-2.02-142-2011 «Будівлі, будівельні конструк-
ції, матеріали і вироби. Правила пожежно-
технічної класифікації».

Розрахунок елементів протидимної системи 
будівлі при пожежі виконується проектними 
організаціями відповідно до вимог діючої 
нормативної будівельної документації. Всі 
вищенаведені відомості є довідковою інформа-
цією.

Розміри в метрах

h0   — розрахункова відстань межі диму від вісі
         двері евакуаційного виходу;
Нd   — висота двері;
Н    — висота будівлі;
2,2 — мінімальна висота нижнього 
         краю фрамуги.

Схема для розрахунку розходу диму 
і димової шахти

Розрахунок атмосферних навантажень.

М8 Сіті  –  провідний  виробник     зенiтнiх  ліхтарiв 
в   РБ  з  розвинутою  виробничою  i  проектною 
базою, що забезпечує випуск виробів з ураху-
ванням індивідуальних вимог клієнту. Кожен 
об’єкт для нас унікальний. В індивідуальному 
порядку опрацьовуються вузли примикання до 
основи Замовника, ведеться розрахунок кон-
структивних елементів ліхтарів з урахуванням 
розташування об’єкту будівництва, а також з 
урахуванням найбільш несприятливих сполу-
чень навантажень і відповідним їм зусиллям. Ці 
сполучення встановлюються з аналізу реальних 
варіантів одночасної дії різних навантажень 
(постійних, тривалих і короткочасних) для 
розглянутої стадії роботи конструкції зенітного 
ліхтарю.

Конструкції  ліхтарів   виробництва   М8  Сіті   
розраховані і випробувані у встановленому 
порядку:
● На основні сполучення навантажень, що скла-
даються з постійних (власна вага несучих і 
огороджувальних конструкцій ліхтарю), трива-
лих (вага обладнання) і короткочасних 
(снігових, вітряних і ожеледних). 
● Особливі сполучення навантажень, що склада-
ються з постійних (власна вага несучих і огород-
жувальних конструкцій ліхтарю), тривалих (вага 
обладнання), короткочасних (снігових, вітряних 
і ожеледних) і одного з особливих навантажень 
(вибухові впливи).

Сбір навантажень на конструкції ліхтарів прово-
диться з урахуванням вимог БНіП II-23-81* 
«Сталеві конструкції», БНіП 2.01.07-85 «Наван-
таження і впливи» з відповідними коефіцієнтами 
сполучень, коефіцієнтами умов роботи, 
коефіцієнтами, що враховують здув і перенесен-
ня снігу тощо.

Механічні навантаження впливають постійно на 
дах будівлі взагалі, і зенітні ліхтарі зокрема. 
Правильно сконструйований ліхтар відповідно 
до вимог БНіП II-23-81*, СТБ 1967-2009, СТБ 
1762-2007, 1961-2009, СТБ EN 13501-5, СТБ П 
2007-2009, ГОСТ 26433.0, ТКП EN 
1999-1-1-2009, виробництва ТОВ М8 СІТІ ТУ BY 
191302027.002-2013, гарантує повне сприйнят-
тя цих навантажень без деформації і порушення 
цілісності конструкції.

Фрамуга
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Номенклатура приміщень і будівель, що 
підлягають обладнанню протидимними система-
ми і їх склад приводяться в ТКП 
45-2.02-142-2011 «Будівлі, будівельні конструк-
ції, матеріали і вироби. Правила пожежно-
технічної класифікації».

Розрахунок елементів протидимної системи 
будівлі при пожежі виконується проектними 
організаціями відповідно до вимог діючої 
нормативної будівельної документації. Всі 
вищенаведені відомості є довідковою інформа-
цією.

Розміри в метрах

h0   — розрахункова відстань межі диму від вісі
         двері евакуаційного виходу;
Нd   — висота двері;
Н    — висота будівлі;
2,2 — мінімальна висота нижнього 
         краю фрамуги.

Схема для розрахунку розходу диму 
і димової шахти

Розрахунок атмосферних навантажень.

М8 Сіті — провідний виробник зенітних ліхтарів в 
РБ з розвинутою виробничою і проектною 
базою, що забезпечує випуск виробів з ураху-
ванням індивідуальних вимог клієнту. Кожен 
об’єкт для нас унікальний. В індивідуальному 
порядку опрацьовуються вузли примикання до 
основи Замовника, ведеться розрахунок кон-
структивних елементів ліхтарів з урахуванням 
розташування об’єкту будівництва, а також з 
урахуванням найбільш несприятливих сполу-
чень навантажень і відповідним їм зусиллям. Ці 
сполучення встановлюються з аналізу реальних 
варіантів одночасної дії різних навантажень 
(постійних, тривалих і короткочасних) для 
розглянутої стадії роботи конструкції зенітного 
ліхтарю.

Конструкції ліхтарів виробництва М8 Сіті 
розраховані і випробувані у встановленому 
порядку:
● На основні сполучення навантажень, що скла-
даються з постійних (власна вага несучих і 
огороджувальних конструкцій ліхтарю), трива-
лих (вага обладнання) і короткочасних 
(снігових, вітряних і ожеледних). 
● Особливі сполучення навантажень, що склада-
ються з постійних (власна вага несучих і огород-
жувальних конструкцій ліхтарю), тривалих (вага 
обладнання), короткочасних (снігових, вітряних 
і ожеледних) і одного з особливих навантажень 
(вибухові впливи).

Сбір навантажень на конструкції ліхтарів прово-
диться з урахуванням вимог БНіП II-23-81* 
«Сталеві конструкції», БНіП 2.01.07-85 «Наван-
таження і впливи» з відповідними коефіцієнтами 
сполучень, коефіцієнтами умов роботи, 
коефіцієнтами, що враховують здув і перенесен-
ня снігу тощо.

Механічні навантаження впливають постійно на 
дах будівлі взагалі, і зенітні ліхтарі зокрема. 
Правильно сконструйований ліхтар відповідно 
до вимог БНіП II-23-81*, СТБ 1967-2009, СТБ 
1762-2007, 1961-2009, СТБ EN 13501-5, СТБ П 
2007-2009, ГОСТ 26433.0, ТКП EN 
1999-1-1-2009, виробництва ТОВ М8 СІТІ ТУ BY 
191302027.002-2013, гарантує повне сприйнят-
тя цих навантажень без деформації і порушення 
цілісності конструкції.
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Практичні рекомендації з розміщення люків 
димовидалення і зенітних ліхтарів.

10.

Особливості конструктивного рішення зенітних 
ліхтарів дозволяють забезпечити потрібний 
рівень і рівномірність природного освітлення 
приміщень при відносно невеликих площах світ-
лових отворів.

Димові люки потрібно розміщувати рівномірно 
по даху. Якщо в приміщенні знаходяться 
матеріали різної швидкості і інтенсивності горін-
ня, тоді димові люки можна розмістити нерів-
номірно. Якщо в даному приміщенні займисті 
матеріали зосереджені на малій поверхні, то в 
такому випадку люки можуть бути розміщені 
тільки над цією поверхнею.

Максимальна відстань люків від краю 
будівлі не може бути більше, ніж 10 метрів
з нахилом даху <12 градусів, і 20 метрів >12 
градусів.

Відстань між люками не може бути:
- менше, ніж сума довгих сторін або діагоналей 
обох люків;
- більше 20 метрів.

● Кількість люків.
Для швидкого видалення диму і газів в атмосфе-
ру, більш ефективним буде застосування біль-
шого числа маленьких люків, ніж меншого числа 
великих. Кожна зона, відокремлена димовою 
шторою, повинна мати хоча б один люк. На даху 
з нахилом <12 градусів повинен бути встановле-
ний хоча б один люк на 200 кв.м, для нахилу 
>12 градусів на кожні 400 кв.м.

Максимальна відстань між димовими люками і стінами

Стіна без функцій
пожежного розділення

Стіна
протипожежного 
розділення

L1 - 7 метрів
L2 - 5 метрів
L3 - 2,5 метри

Припливна 
вентиляційна фрамуга
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Спеціальні вимоги

● Шахти ліфту
Діюча площа димовидалення в шахтах ліфту 
повинна бути мінімум 2,5% площі підлоги шахти.

● Горизонтальні евакуаційні шляхи
При проектуванні повинен бути передбачений 
хоча б один клапан на кожні 10 м довжини 
шляху. Діюча площа не повинна бути менше 
0,9 м².

● Приміщення масового скупчення людей
Площа димовидалення в приміщеннях масового 
скупчення людей (театральні, виставкові зали, 
холи, ресторани, спортивні зали і т.д.) повинна 
бути не менше 3% поверхні підлоги приміщення.

● Театральні сцени
Площа димовидалення для сцен до 150 м² 
повинна бути мінімум 3% поверхні підлоги 
сцени. Коли поверхня сцени перевищує 150 м², 
площа розраховується по формулі:
А=0,5 √2F-100
где F — площа підлоги сцени в м².

● Склади високого складування
Діюча площа повинна бути не менше 3% 
поверхні підлоги складу. 
  
● Приплив повітря
Для повного використання діючої площі димови-
далення потрібно передбачити джерело
припливного повітря. Таким джерелом є отвори 
в нижній частині споруди.

Геометрична площа отворів для припливу 
повітря повинна бути мінімум на 30% більше 
геометричної площі всіх димових люків самої 
великої зони димовидалення. 

Отворами припливного повітря є:
- вікна, які знаходяться на першому поверсі і їх 
можна відкрити або розбити зовні;
- вхідні двері;
- в’їзні ворота.

В разі використання систем протидимної 
вентиляції з природним спонуканням, розміри 
отворів вибираються згідно очікуваному тепло-
вому навантаженню в приміщенні. Ця залежність 
звичайно враховується і при визначенні 
необхідної кратності повітрообміну в системах 
протидимної вентиляції з природним спонукан-
ням. Таким чином, при визначенні кратності 
повітрообміну неможна не враховувати теплове 
навантаження. В приміщеннях, де можливе 
загоряння матеріалів з сильним димоутворенням 
(вироби з резини, смоли і пластмаси), слід 
підвищувати кратність повітрообміну.
При неможливості встановлення вікон системи 
димовидалення, або неможливості забезпечити 
приплив повітря через вхідні і віконні отвори, 
приплив повітря повинен бути забезпечений 
примусовою системою припливної вентиляції.
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11. Підготовка даху і монтаж

Зенітні ліхтарі і димові люки можуть бути встановлені на плоских і схилих 
дахах. Склад покрівлі може бути, наприклад, мембранним, з бітумним 
покриттям, монолітним залізобетонним, зі стальним профільованим насти-
лом. Маючи в розпорядженні світлопрозорі конструкції, необхідно врахо-
вувати розраховані при проектуванні схеми розміщення і навантаження. 
Неправильне розташування може визвати перегрів приміщення влітку і 
переохолодження взимку.

Стінки основи утеплюють теплоізоляційними матеріалами. Особливо 
важлива правильна техніка примикань до різних покрівельних покриттів 
для технічно грамотного з’єднання, що відповідає даному матеріалу. Тому 
що тільки герметична покрівля є економічною покрівлею!

11.1. Стальна основа на залізобетонній плиті

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Стальна основа ліхтарю              
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття
6. Похилий бортик 
    100x100 мм
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11.2. Стальна основа на стальній конструкції

11.3. Сталева основа на стальній конструкції

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріа

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1107-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий 
    елемент (прогін) 
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий 
    елемент (прогін)

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний
    матеріал за СТБ 1107-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий 
    елемент (прогін)
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий 
    елемент (прогін)
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11.4. Сталева основа на стальній конструкції

11.5. 9.5. Сталева основа на існуючій 
сталевій основі

Системний дах — алюмінієва обробка на покрівлі з трапецієподібних 
сталевих листів.

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1107-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий
    елемент (прогін)
7. Додаткова покрівельна
    обробка
8. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Несучий сталевий 
    елемент (прогін)
7. Додаткова покрівельна
    обробка

Переріз через основу 
люку в напрямку, пара-
лельному хвилі покриття, 
ухил (i) від люку

1. Сталева надставка на існ. 
    основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі — лист
    профільований з 
    трапецієподібним обрисом
    гофра
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Існуюча основа ліхтарю
6. Несучий сталевий елемент
    (прогін)
7. Системний алюмінієвий
    нащільник
8. Системна ущільнююча
    прокладка
 

Переріз через основу 
люку в напрямку, пара-
лельному хвилі покриття, 
ухил (i)
к люку

1. Сталева надставка на існ.
    основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі — лист
    профільований з 
    трапецієподібним обрисом
    гофра
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Існуюча основа ліхтарю
6. Несучий сталевий елемент
    (прогін) 
7. Системний алюмінієвий
    нащільник
8. Системна ущільнююча
    прокладка
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11.6. Сталева основа на існуючій сталевій основі

11.7. Існуюча залізобетонна основа 
на залізобетонній плиті

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Існуюча стальна 
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття
6. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана
 

1. Існуюча сталева основа
    ліхтарю
2. Покриття покрівлі — ПВХ
    мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Існуюча залізобетонна
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття 
6. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Існуюча залізобетонна
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття 
6. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
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11.8. Існуюча коміркобетонна основа 
на залізобетонній плиті

11.9. Надставна основа на існуючу основу (рекон-
струкція)

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі —
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1107-98
3. Існуюча основа ліхтарю 
    з коміркобетонних блоків
4. Термоізоляція даху
5. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Існуюча основа ліхтарю 
    з коміркобетонних блоків
4. Термоізоляція даху

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Існуюча залізобетонна
    (стальна, з коміркобетон-
    них блоків та інше) 
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття 
6. Надставна основа на існ. 
    основу ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків та
    інше)
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Існуюча залізобетонна
    (стальна, з коміркобетон-
    них блоків та інше)
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття 
6. Надставна основа на існ. 
    основу ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків та
    інше)
7. Похилий бортик 
    100x100 мм
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11.8. Існуюча коміркобетонна основа 
на залізобетонній плиті

11.9. Надставна основа на існуючу основу (рекон-
струкція)

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі —
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1107-98
3. Існуюча основа ліхтарю 
    з коміркобетонних блоків
4. Термоізоляція даху
5. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Сталева надставка 
    на існ. основу ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Існуюча основа ліхтарю 
    з коміркобетонних блоків
4. Термоізоляція даху

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Існуюча залізобетонна
    (стальна, з коміркобетон-
    них блоків та інше) 
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття 
6. Надставна основа на існ. 
    основу ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків та
    інше)
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Існуюча залізобетонна
    (стальна, з коміркобетон-
    них блоків та інше)
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття 
6. Надставна основа на існ. 
    основу ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків та
    інше)
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

30
0

150

1

2

3

5

4

30
0

150

1

2

3

4

30
0

15
0

150

1

5

6

2

3

7

7

4

30
0

15
0

150

1

5

6

2

3

7

7

4



48

11.10. Сталева основа з підвіскою сопла 
на залізобетонній плиті.

11.11. Сталева основа з підвіскою сопла 
на сталевій конструкції

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита 
    покриття
6. Направляюче сопло
7. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Стальна основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Залізобетонна плита
    покриття
6. Направляюче сопло

Покриття —
бітумно-полімерний 
матеріал

1. Існуюча залізобетонна
   (сталева, з коміркобетон-   
   них блоків та інше) основа
   ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    бітумно-полімерний 
    матеріал за СТБ 1711-98
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з   
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Надставна основа на існ.
    основа ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків 
    та інше)
7. Сопло
8. Похилий бортик 
    100x100 мм

Покриття — 
ПВХ мембрана

1. Існуюча залізобетонна 
    (стальна, з коміркобетон-
    них блоків та інше)  
    основа ліхтарю
2. Покриття покрівлі — 
    ПВХ мембрана
3. Термоізоляція основи
4. Термоізоляція даху
5. Лист профільований з 
    трапецієподібним 
    обрисом гофра
6. Надставна основа на існ. 
    основу ліхтарю (залізо-
    бетонна, сталева, з ко-
    міркобетонних блоків 
    та інше)
7. Сопло
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12. Перевезення і зберігання

Елементи ліхтарів і деталі кріплення можуть транспортуватися будь-яким 
видом транспорту відповідно до вимог Правил перевезення вантажів, 
діючих для конкретних видів транспорту. Елементи ліхтарів слід зберігати 
на спеціально обладнаних складах, розсортованими за видами і марками. 
Схеми складування повинні виключати можливість деформування еле-
ментів ліхтарів. При цьому повинна бути забезпечена видимість маркуван-
ня, а також забезпечена можливість захоплення кожного пакету краном і 
вільний підйом для завантаження на транспортний засіб. Завантаження і 
вивантаження пакетів і ящиків слід виконувати способами, що виключа-
ють пошкодження елементів ліхтарів і їх захисних покрить.

При зберіганні повинно бути забезпечене стійке положення пакетів і 
ящиків, виключене зіткнення їх з ґрунтом, а також повинні бути передба-
чені міри, що не допускають накопичення атмосферної вологи на елемен-
тах ліхтарів всередині них.

Розміри проходів і проїздів між пакетами повинні відповідати вимогам 
будівельних норм і правил по техніці безпеки. Термін зберігання без 
консервації — не більше одного місяцю.
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Експлуатація

M8CITY pro — ваш правильний вибір!

13.

Монтаж і експлуатацію ліхтарів слід проводити відповідно до документації, 
розробленої проектною організацією або виробником.

Консервація повинна забезпечувати захист від корозії при транспортуван-
ні, зберіганні і монтажі протягом не менше 6 місяців від дня відвантажен-
ня виробником. Консервація повинна проводитися відповідно до вимог 
ГОСТ 9.014.

Щоб уникнути пошкодження покриття і конструкції ліхтарів, а також для 
підтримки постійної величини світлопропускання виробником настійно 
рекомендується проводити регулярну очистку скління ліхтарів від снігу і 
полію в періоди випадання рясних атмосферних опадів — в зимовий час, 
а в літній період — покриття ліхтарю з полікарбонату рекомендується 
періодично мити м’якою губкою / ганчіркою / щіткою і теплою мильною 
водою. Можна застосовувати будь-який миючий засіб і засоби для миття 
вікон з вмістом спирту (але не ті, що містять ацетон, аміак), змивати мило 
обов’язково, щоб не залишалися плями і розводи. Неможна застосовувати 
скребки, ножі та інші гострі предмети, а також застосовувати засоби, що 
містять ацетон, аміак, ефіри.

Мінімальні терміни 
виготовлення 

і поставки на об’єкт

Широка лінійка 
типорозмірів і форми 

куполу

Гарантія
на вироби – 

5 років

Краще поєднання 
ціни і якості 

виробів на ринку



Стрічкові зенітні ліхтарі на стандартній 1,5 х 12,0 м, світлопрозорій 6,0 х 12,0 м основі 
зі стулками вентиляції

Стрічкові зенітні ліхтарі 6,14 х 48,0 м зі стулками димовидалення і вентиляції в кількості 
20 шт. (загальна площа ліхтарів 2 650 кв.м)
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Стрічкове скління

Точкові зенітні ліхтарі 1,5 х 1,7 м з заповненням склопакетом
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Точкові зенітні ліхтарі 1,5 х 1,5 м

Стрічковий зенітний ліхтар 6,0 х 53,8 м зі стулками димовидалення і вентиляції  
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Стрічкові зенітні ліхтарі 3,0 х 18,0 м, 4,0 х 18,0 м, 4,0 х 46,0 м (загальна площа ліхтарів 6 
516,5 кв.м)

Стрічкові зенітні ліхтарі 4,0 х 24,0 м зі стулками димовидалення і вентиляції
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Відділ продажів Білорусь 
тел.: +375 17 311 09 02 
факс: +375 17 311 09 20 
www.m8city.by

Відділ продажів Україна 
тел.: +380 89 120 51 80
www.m8city.ua

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

Власне виробництво — 
високоточне німецьке обладнання і висококваліфікований персонал.

Комплексний підхід — 
проектування, виготовлення, монтаж, сервісне обслуговування.

Інноваційні рішення — 
унікальна профільна система власної розробки, посилена конструкція виробів.

Компетенції —
сертифікати, що підтверджують стабільно високу якість виробів.

Гарантії —
5 років гарантії на вироби.

ТОВ «М8 Сіті Про»
Республіка Білорусь, Мінський р-н, с. Хатежино, вул. Центральна, 14    
e-mail: info@m8city.ua

info@m8city.ua
https://m8city.ua/
http://m8city.by/
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