
Wentylatory oddymiające
400°C/2h - 300°C/1h - 200°C/2h



STRUMIENIOWYCH SYSTEMACH ODDYMIANIA PARKINGÓW

Wentylatory firmy SODECA stosowane w instalacjach oddymiających certyfikowane
są do pracy w wysokich temperaturach i znajdują szerokie zastosowanie w:

< wentylatory strumieniowe i indukcyjne

KANAŁOWYCH SYSTEMACH ODDYMIANIA PARKINGÓW

< wentylatory kanałowe

SYSTEMACH USUWANIA DYMU ZE STREF ZAGROŻONYCH POŻAREM (CENTRA HANDLOWE, BUDYNKI PRZEMYSŁOWE I MIESZKALNE)

< wentylatory dachowe i kanałowe

WENTYLACJI TUNELI KOMUNIKACYJNYCH

< wentylatory tunelowe



Dzięki wiedzy i doświadczeniom zdobytym w trakcie 
30 lat istnienia firma SODECA wyspecjalizowała się 
w produkcji wentylatorów przystosowanych do pracy 
w systemach oddymiania, służących do usuwania oraz 
kontroli dymu w przypadku pożaru.

Atuty naszych wentylatorów:
nszeroki zakres dostępnych modeli;
nzgodność z normą EN-12101-3-2002;
nklasy odporności temperaturowej: 200ºC/2h, 

300ºC/1h, 400ºC/2h;
nwykonania specjalne (wersje rewersyjne, 

dwubiegowe, przeciwwybuchowe z certyfikatem 
ATEX).

SYSTEMY NADCIŚNIENIOWE
Systemy nadciśnieniowe mają na celu ochronę dróg 
przeznaczonych do ewakuacji ludzi z budynku objętego pożarem 
oraz umożliwienie przeprowadzenia akcji ratunkowych 
i przeciwpożarowych. 

Dzięki utrzymaniu ciśnienia w strefie chronionej na poziomie 
wyższym od ciśnienia panującego w strefie objętej pożarem 
system nadciśnieniowy uniemożliwia przedostawanie się dymu do 
strefy ewakuacji, zapewniając tym samym możliwość 
bezpiecznego opuszczenia budynku.

Metoda kontroli różnicy ciśnień oferowana przez firmę SODECA 
oparta jest na wentylatorze napowietrzającym sterowanym przez 
moduł z falownikiem, który dostosowuje prędkość obrotową, 
a tym samym ilość powietrza nawiewną do strefy chronionej tak, 
aby utrzymać wymaganą wartość nadciśnienia, zgodnie z normą 
EN-12101-6-2006.

Zalety systemu:
nwysoka sprawność systemu;
nbrak konieczności stosowania dodatkowych elementów 

(takich jak klapy upustowe, świetliki dachowe, itp);
nniska cena.

WENTYLATORY NAPOWIETRZAJĄCE

MODUŁ STERUJĄCY

M20 x 1.5mm
złącze zasilania oraz silnika

M12 x 1.5mm
złącze sygnalizacji alarmu

złącze czujnika ciśnienia



www.sodecapolska.pl

SODECA W POLSCE:

81-537 Gdynia, ul. Łużycka 10a
tel.: 58 667 81 92 / 58 661 35 28 (+wew. 23)
fax: j/w +wew. 13
tel. kom.: +48 530 753 690 / +48 666 034 726
e-mail: sodeca@scrol.pl

www.scrol.pl

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem urządzeń firmy SODECA na terenie Polski.
W ramach systemów oddymiania i napowietrzania oferujemy:

nkompleksowy dobór i dostawę wentylatorów oddymiających i napowietrzających firmy SODECA;
ndobór i dostawę elementów sterowania i automatyki do systemów oddymiania i napowietrzania, a także systemu SSP 

oraz instalacji detekcji CO i LPG;
nprzygotowanie kosztorysów i wyceny poszczególnych elementów systemu;
nmontaż i uruchomienie wentylatorów;
nwsparcie techniczne w zakresie oferowanych urządzeń.

Dzięki współpracy z biurami projektowymi oraz rzeczoznawcami pożarnictwa opracowujemy:
nkoncepcje systemu strumieniowego oddymiania garażu wraz z obliczeniami wymaganych wydajności wentylatorów 

głównych;
nkoncepcje zamiany systemu oddymiania kanałowego na system oddymiania strumieniowego;
nprojekty poszczególnych elementów systemu oddymiania i napowietrzania, w tym: projekt wentylacji oddymiającej 

i napowietrzającej, symulacja CFD, projekt elektrycznego systemu sterującego, projekt SSP, projekt instalacji detekcji CO 
i LPG.


