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Nowoczesne budownictwo to m. in. instalacje i systemy zapewniaj¹ce bezpieczeñstwo u¿ytkowników 

w przypadku po¿aru. Systemom tym stawiane s¹ surowe wymagania  w zakresie skutecznoœci i niezawodnoœci. 

Firma SMAY, aktywnie uczestnicz¹c w rozwoju rozwi¹zañ nale¿¹cych do tego segmentu, po kilkunastu 

miesi¹cach badañ wspó³finansowanych ze œrodków Unii Europejskiej opracowa³a innowacyjny na skalê 

europejsk¹ sterowany elektronicznie system zapobiegania przed zadymieniem pionowych i poziomych dróg 

ewakuacyjnych w przypadku po¿aru. Prace badawcze i testy nowego rozwi¹zania by³y prowadzone 

we wspó³pracy z pracownikami naukowymi Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej, a ich celem by³o 

opracowanie kompletnego systemu umo¿liwiaj¹cego podniesienie standardów w zakresie bezpieczeñstwa 

ewakuacji z budynku przy jednoczesnym spe³nieniu wymagañ funkcjonalnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych 

obecnie przepisach i normach.

Poprawne funkcjonowanie oraz skutecznoœæ instalacji wentylacji po¿arowej nabieraj¹ szczególnego znaczenia 

w przypadku budynków wysokoœciowych, w których podjêcie akcji ratowniczej z zewn¹trz jest utrudnione 

lub w szczególnych przypadkach niemo¿liwe. 

Ide¹ dzia³ania systemów ró¿nicowania ciœnienia – Pressure Differential Systems (PDS) jest wytworzenie  

i kontrola ró¿nicy ciœnienia statycznego zapewniaj¹cej utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu 

oraz zapewnienie ukierunkowanego przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi ewakuacyjne, niezale¿nie 

od wysokoœci budynku oraz aktualnych parametrów otoczenia np. temperatura powietrza zewnêtrznego, 

prêdkoœæ i kierunek wiatru. Zdecydowana wiêkszoœæ rozwi¹zañ stosowanych obecnie to systemy 

nadciœnieniowe, których zadaniem jest wytworzenie i utrzymanie w przestrzeni chronionej zadanej wartoœci 

nadciœnienia statycznego w stosunku do strefy objêtej po¿arem. Zwykle nadciœnieniowo chronione s¹ klatki 

schodowe, szyby windowe oraz przedsionki przeciwpo¿arowe, jednak mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie 

rozwi¹zañ z tej grupy do zapobiegania przed zadymieniem poziomych dróg ewakuacyjnych. Poprawnie 

zaprojektowana instalacja ró¿nicowania ciœnienia powinna umo¿liwiaæ wytworzenie stabilnego rozk³adu 

ciœnienia statycznego w przestrzeni chronionej bez wzglêdu na wysokoœæ budynku i zmiennoœæ temperatury 

zewnêtrznej oraz  prêdkoœæ i kierunek wiatru. Oprócz wyboru odpowiedniego dla danego budynku rozwi¹zania 

i doboru jego parametrów technicznych dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania ca³ej instalacji konieczne 

jest spe³nienie szeregu wymagañ dodatkowych, które czêsto s¹ pomijane przez wielu projektantów czy te¿ 

ignorowanych przez inwestorów. W odniesieniu do wszystkich instalacji nadciœnieniowych w zakresie wentylacji 

po¿arowej konieczne jest nie tylko wyznaczenie tras kana³ów oraz lokalizacji otworów doprowadzaj¹cych 

powietrze, kluczowe znaczenie odgrywa równie¿ zapewnienie odprowadzenia powietrza z kondygnacji objêtej 

po¿arem. Reasumuj¹c wykonanie poprawnego projektu instalacji wentylacji po¿arowej wymaga 

przeprowadzenia analizy w skali ca³ego budynku stanowi¹cego zespó³ przestrzeni po³¹czonych ze sob¹ 

hydraulicznie.

Miniony rok przyniós³ równie¿ wiele zmian wynikaj¹cych z prac prowadzonych przez Europejski Komitet 

Normalizacyjny (CEN), których celem jest opracowanie znowelizowanych norm EN 12101-6 oraz 12101-13. 

Dokumenty te maj¹ uwzglêdniaæ aktualn¹ sytuacjê na rynku systemów wentylacji po¿arowej, ze szczególnym 

uwzglêdnieniem problemów traktowanych dotychczas marginalnie, takich jak np. zabezpieczenie 

nadciœnieniowe klatek schodowych budynków wysokoœciowych. Firma SMAY dziêki wiedzy i doœwiadczeniom 

praktycznym zwi¹zanym z realizacjami wielu zró¿nicowanych obiektów aktywnie uczestniczy w tych pracach. 

W trosce o zapewnienie mo¿liwie wysokiego poziomu bezpieczeñstwa w budynkach w przypadku po¿aru oraz 

gwarancjê niezawodnoœci oferowanych rozwi¹zañ, SMAY – jako jeden z pierwszych w Europie producentów 
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zestawów urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania ciœnienia – przebada³ urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  oraz system 
Y®SAFETY WA  w niezale¿nym Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. w Aachen zgodnie z wymogami 

procedury testowej bêd¹cej czêœci¹ projektu normy EN 12101-6. Uzyskane wyniki potwierdzi³y skutecznoœæ 

rozwi¹zañ zarówno po stronie wymagañ funkcjonalnych jak równie¿, co stanowi bardzo istotn¹ informacjê 

w odniesieniu do przyjêtych kryteriów niezawodnoœci. Nale¿y w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e opracowane raporty 

i pozytywne opinie niemieckich ekspertów stanowi¹ najlepsz¹ odpowiedŸ na szereg w¹tpliwoœci i kontrowersji, 

które towarzyszy³y wprowadzaniu urz¹dzeñ sterowanych elektronicznie na rynek polski. W perspektywie 

najbli¿szych miesiêcy mo¿emy siê spodziewaæ wprowadzenia zunifikowanej procedury badawczej dla wszystkich 

rodzajów instalacji ró¿nicowania ciœnienia oraz zaostrzenia wymogów w zakresie prowadzenia prób 

odbiorowych, czego Pañstwu i sobie ¿yczê.  

Firma SMAY opracowa³a nastêpuj¹ce rozwi¹zania w zakresie zapobiegania przed zadymieniem pionowych 

i poziomych dróg ewakuacjnych w przypadku poýaru:

®– iSWAY -FC – seria kompaktowych jednostek napowietrzaj¹cych, które dziêki niewielkim wymiarom oraz 

szerokiej gamie zastosowanych wentylatorów mo¿na stosowaæ praktycznie w wszystkich rodzajach obiektów 

budowlanych, których wysokoœæ nie przekracza odpowiednio: 

– 30 metrów (norma PN EN 12101-6),

– 55 m (instrukcja ITB nr 378/2002),

®– 65 metrów (norma NFPA  92A),

Y® ®– SAFETY WA  – zbudowany z odpowiednio skonfigurowanych zestawów jednostek iSWAY-FC  i przeznaczony 

do zastosowania w budynkach, w których z punktu widzenia stabilizacji ciœnienia istotne znaczenie odgrywaj¹ 

zjawisko efektu kominowego oraz opory przep³ywu powietrza. System ten powinien byæ stosowany 

w budynkach: 

– powy¿ej 30 metrów wysokoœci (wed³ug normy PN EN 12101-6), 

– powy¿ej 55 metrów wysokoœci (instrukcja ITB nr 378/2002),

– powy¿ej 65 metrów wysokoœci (amerykañska norma NFPA® 92A).

® Y® Jako jedyne w Polsce, rozwi¹zanie iSWAY -FC / SAFETY WA spe³niaj¹ literalnie trzy kryteria instalacji 

ró¿nicowania ciœnienia niezbêdne do zapewnienia bezpiecznej ewakuacji w przypadku po¿aru: 

– wytworzenie i utrzymanie w przestrzeni klatki schodowej stabilnej wartoœci nadciœnienia w stosunku 

do kondygnacji objêtej po¿arem;

– utrzymanie minimalnej prêdkoœci ukierunkowanego przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi ewakuacyjne 

pomiêdzy klatk¹ schodow¹ (przedsionkiem przeciwpo¿arowym), a korytarzem na kondygnacji objêtej 

po¿arem; 

– kontrolê maksymalnej wartoœci ró¿nicy ciœnienia po obu stronach drzwi ewakuacyjnych, tak aby maksymalna 

si³a potrzebna do otwarcia drzwi zmierzona na klamce nie przekracza³a wartoœci 100 N.

®
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Co bardzo istotne rozwi¹zania firmy SMAY jako systemy aktywne dzia³aj¹ nad¹¿nie do zmieniaj¹cych siê 

dynamicznie parametrów otoczenia, pozwalaj¹c na spe³nienie w/w wymagañ przez ca³y rok dla polskich 

warunków klimatycznych, co niew¹tpliwie wyró¿nia je na tle konkurencji. 

Skutecznoœæ opisywanych rozwi¹zañ by³a weryfikowana od 2008 roku w ramach projektu badawczo-

wdro¿eniowego oraz szeregu testów laboratoryjnych równie¿ z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technik 

komputerowej dynamiki p³ynów (CFD). Testy realizowane by³y w Dziale Badañ i Obliczeñ CFD oraz Laboratorium 

Badawczym firmy SMAY. Jednoczeœnie wykonano unikalne w skali krajowej badania poligonowe na szkielecie 

rzeczywistego budynku biurowego (23 kondygnacje, wysokoœæ 90 metrów). Podczas badañ wykorzystano 

najnowoczeœniejsze zdobycze technik pomiarowych spe³niaj¹ce wymagania formalne stawiane tego rodzaju 

pomiarom z zastosowaniem precyzyjnych przyrz¹dów pomiarowych  o wysokiej dok³adnoœci. Dziêki przepro-

wadzonym badaniom nie tylko potwierdzono jednoznacznie skutecznoœæ opracowanych rozwi¹zañ 

ale dodatkowo opracowano algorytm sterowania w zale¿noœci od aktualnych parametrów otoczenia oraz 

scenariusza ewakuacji. Ponadto firma SMAY przeprowadzi³a szereg dobrowolnych badañ w niezale¿nych 

laboratoriach, których wyniki ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ potwierdzi³y skutecznoœæ oferowanych rozwi¹zañ . 

Priorytetem podczas realizacji programu badawczego by³o zapewnienie najwy¿szego stopnia niezawodnoœci 

oraz skutecznoœci dzia³ania wed³ug  nastêpuj¹cych norm i standardów:

– Instrukcja ITB nr 378/2002. Projektowanie instalacji wentylacji po¿arowej dróg ewakuacyjnych 

w budynkach wysokich i wysokoœciowych. 

®– NFPA  92A – Standards for Smoke-Control System Utilizing Barriers and Pressure Differences;

– Norma PN-EN 12101-6: Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. Czêœæ 6: Wymagania techniczne 

dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnieñ. Zestawy urz¹dzeñ. 

Szczególnie du¿y nacisk po³o¿ono na spe³nienie wszystkich wymagañ stawianych systemom ró¿nicowania 
®ciœnienia przez normê PN-EN 12101-6. System SAFETY WAY , jako jedyny w Europie, spe³nia literalnie wszystkie 

wymagania tej normy.

Wykorzystuj¹c zgromadzone doœwiadczenia firma SMAY œwiadczy kompleksowe us³ugi oraz wsparcie dla 

architektów, projektantów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ ppo¿. na ka¿dym etapie realizacji inwestycji 

pocz¹wszy od opracowania koncepcji, wykonania projektu i symulacji komputerowych, do monta¿u, 

uruchomienia i kalibracji instalacji w budynku. 

Firma SMAY jako jeden z najnowoczeœniejszych zak³adów produkcyjnych  w Polsce posada Biuro Projektowe, 

Dzia³ Badañ i Rozwoju z profesjonalnym Laboratorium Badawczym oraz wykwalifikowane ekipy serwisowe. 

Dodatkowo zatrudnia czterech doktorów nauk technicznych stanowi¹cych pomost ³¹cz¹cy dzia³alnoœæ 

in¿yniersk¹ ze œwiatem nauki reprezentowanym przez szereg uczelni do których przede wszystkim zaliczyæ 

nale¿y: Politechniki Krakowsk¹, Warszawsk¹, Œl¹sk¹ i Wroc³awsk¹. Chc¹c równie¿ aktywnie uczestniczyæ 

w globalnym rozwoju technik wentylacyjnych SMAY posiada równie¿ sta³ych przedstawicieli w Europejskim 

Komitecie Normalizacyjnym (CEN) oraz Amerykañskim Stowarzyszeniu In¿ynierów i Techników HVAC 

(ASHRAE).  

Smay Sp. z o.o.

    Marek Maj
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Problemy zwi¹zane z projektowaniem i eksploatacj¹ instalacji ró¿nicowania ciœnienia

Instalacje wentylacyjne w nowoczesnych budynkach spe³niaæ musz¹ szereg coraz bardziej rygorystycznych 

wymagañ w zakresie komfortu i bezpieczeñstwa ich u¿ytkowników. Pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej 

najwa¿niejszym i obligatoryjnie narzuconym przez krajowe przepisy zadaniem jest ochrona dróg ewakuacji. 

Poniewa¿ najwiêkszym zagro¿eniem dla zdrowia i ¿ycia osób uciekaj¹cych z budynku jest kontakt z toksycznymi 

produktami spalania (dymem po¿arowym) kluczowego znaczenia nabiera ochrona przed nap³ywem 

i utrzymywaniem siê dymu na poziomych i pionowych drogach ewakuacji oraz kontrola temperatury powietrza w 

przestrzeniach chronionych. W³aœciwa realizacja powy¿szych celów jest podstawowym zadaniem projektanta 

i wykonawcy systemów wentylacji po¿arowej i na nich równie¿ spoczywa odpowiedzialnoœæ za efektywnoœæ 

zastosowanych rozwi¹zañ. W grupie budynków wielokondygnacyjnych szczególnie klasyfikowanych jako wysokie 

(od 25 do 55 m) i wysokoœciowych (powy¿ej 55 m) jedynym praktycznie skutecznym rozwi¹zaniem s¹ systemy 

ró¿nicowania ciœnienia. Podstawowe zadanie instalacji tego rodzaju to:

– wytworzenie nadciœnienia w przestrzeni pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych (klatki schodowe, 

przedsionki przeciwpo¿arowe oraz opcjonalnie korytarze) o wartoœci uniemo¿liwiaj¹cej przedostawanie siê 

przez nieszczelnoœci lub otwarte drzwi gazowych produktów spalania z pomieszczeñ objêtych po¿arem;

– intensywna wymiana powietrza w przestrzeni poziomych dróg ewakuacyjnych przy stale utrzymywanej 

wartoœci nadciœnienia;

W systemach tych nadciœnienie w przestrzeniach chronionych dróg ewakuacyjnych wytwarzane jest poprzez 

doprowadzenie wymaganej z uwagi na nieszczelnoœci obudowy iloœci powietrza zewnêtrznego. Sposób 

organizacji dystrybucji powietrza w przestrzeniach chronionych mo¿e byæ ró¿ny w zale¿noœci od ich 

przeznaczenia oraz rozmiarów: 

– jednopunktowy (skoncentrowany) w obrêbie najwy¿szych lub co wystêpuje znacznie rzadziej najni¿szych 

kondygnacji, jednostki napowietrzaj¹ce zlokalizowane s¹ zwykle na dachu budynku;

– nawiew wielopunktowy rozmieszczony równomiernie na ca³ej wysokoœci klatki schodowej, zgodnie z PN-EN 

12101-6:2007 na co trzeciej kondygnacji;

– system przep³ywy zak³adaj¹cy skorelowany nawiew i wywiew powietrza z kubatury klatki schodowej o 

kierunku zale¿nym do ró¿nicy temperatury powietrza zewnêtrznego i wewnêtrznego. System ten opracowany 

przez firmê SMAY stanowi podstawê funkcjonowania systemów Safety Way i zosta³ szerzej opisany w dalszej 

czêœci przewodnika.

Uwaga: parametrem wpùywajàcym istotnie na uzyskiwany rozkùad ciúnienia statycznego w klatce schodowej jest 

caùkowita wydajnoúã systemu róýnicowania ciúnienia. Sposób doprowadzenia powietrza do klatki schodowej nie 

wp³ywa praktycznie na uzyskiwany rozk³ad ciœnienia statycznego w tej przestrzeni. Czêsto pope³nianym 

dotychczas b³êdem by³a opinia o mo¿liwoœci lokalnego kszta³towania nadciœnienia w czêœciach bêd¹cej jedn¹ 

kubatur¹ przestrzeni pionowych dróg ewakuacyjnych. 

Aby kompletna instalacja wentylacji po¿arowej w budynku mog³a funkcjonowaæ poprawnie konieczne jest 

zapewnienie precyzyjnej kontroli nadciœnienia w ka¿dej z wydzielonych przestrzeni wyposa¿onej w instalacjê 

ró¿nicowania ciœnienia. Wynika to z koniecznoœci zapewnienia odpowiedniej gradacji ciœnienia, a przez 

to równie¿ w³aœciwe ukierunkowanie przep³ywu powietrza. Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12101-6 

1
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Problemy zwi¹zane z projektowaniem i eksploatacj¹ instalacji ró¿nicowania ciœnienia1
obliczeniowe ró¿nice ciœnienia pomiêdzy s¹siaduj¹cymi pomieszczeniami traktowanymi jako drogi ewakuacyjne 

mo¿e wynosiæ np. 5 Pa jak dzieje siê w przypadku klatek schodowych (50 Pa) i przedsionków przeciwpo¿arowych 

(45 Pa). O ile w przypadku budynków niskich wyposa¿onych w niewielkie instalacje za³o¿enia te s¹ stosunkowo 

proste do zrealizowania o tyle sytuacja znacznie siê komplikuje w przypadku budynków wysokich 

i wysokoœciowych. Utrzymanie stabilnego rozk³adu ciœnienia w wysokich klatkach schodowych jest trudne 

z wielu wzglêdów, nale¿y tutaj zwróciæ uwagê na 2 podstawowe zjawiska towarzysz¹ce pracy systemu 

ró¿nicowania ciœnienia: 

– efekt kominowy – polegaj¹cy na wystêpowaniu pionowego ruchu powietrza w przestrzeni klatek schodowych 

i szybów windowych wynikaj¹cy bezpoœrednio z proporcjonalnej do temperatury ró¿nicy gêstoœci powietrza 

wewnêtrznego i zewnêtrznego. Zale¿nie od aktualnej ró¿nicy temperatury powietrza skutkuje 

w wystêpowaniu lokalnych stref obni¿onego i podwy¿szonego ciœnienia (naturalny gradient ciœnienia). 

Zale¿ny liniowo od wysokoœci budynku; 

Istnieje wiele sposobów na ograniczenie intensywnoœci tego zjawiska, do najpowszechniej stosowanych zaliczyæ 

mo¿na popularne w USA dzielenie klatek schodowych na sekcje, których wysokoœæ nie przekracza 100 stóp (ok. 

35 m) lub próba wyrównania temperatur obudowy klatki schodowej i otoczenia poprzez intensywne wentylowanie 

klatki schodowej przed przeprowadzeniem w³aœciwych prób odbiorowych. Nale¿y zaznaczyæ, ¿e wymienione 

sposoby nie stanowi¹ rozwi¹zania problemu, poniewa¿ pozwalaj¹ jedynie na zminimalizowanie skutków 

wystêpowania zjawisk zak³ócaj¹cych pracê instalacji ró¿nicowania ciœnienia. 

– opory przep³ywu powietrza – zwi¹zane z przep³ywem powietrza w przestrzeniach chronionych, które mo¿na 

traktowaæ z pewnym przybli¿eniem jak kana³ transportuj¹cy powietrze. Zale¿ne od iloœci powietrza 

przep³ywaj¹cego przez klatkê schodow¹ lub szyb windowy, ich ca³kowitej wysokoœci oraz geometrii. W efekcie 

wystêpowania oporów przep³ywu w klatkach schodowych wystêpuje rozwarstwienie ciœnienia, zak³ócaj¹ce 

poprawne funkcjonowanie instalacji ró¿nicowania ciœnienia.

Zgodnie z wynikami publikowanymi w danych literaturowych spadek ciœnienia przy przep³ywie przez 

kondygnacjê mo¿e zawieraæ siê w przedziale od 2 do 5 Pa na kondygnacjê. Opory przep³ywu powietrza nie 

stanowi¹ wiêc istotnej wielkoœci dla budynków niskich i œredniowysokich musz¹ byæ jednak uwzglêdnione przy 

projektowaniu instalacji ró¿nicowania ciœnienia w budynkach wielokondygnacyjnych. 

Na funkcjonowanie systemów zapobiegania zadymieniu obok wymienionych powy¿ej zak³óceñ wp³yw ma szereg 

innych czynników takich jak np. wymiana ciep³a pomiêdzy przegrodami budowlanymi i nawiewanym powietrzem 

zewnêtrznym oraz zdefiniowane i niezdefiniowane nieszczelnoœci pomiêdzy przestrzeni¹ chronion¹ 

nadciœnieniem i pozosta³ymi czêœciami budynku. 

Koincydencja przedstawionych powy¿ej zjawisk sprawia, ¿e zapewnienie poprawnego funkcjonowania instalacji 

ró¿nicowania ciœnienia w budynku wysokim lub wysokoœciowym stanowi ogromne wyzwanie zarówno dla 

projektanta jak równie¿, a nawet mo¿e szczególnie dla producenta rozwi¹zañ systemowych. 

Wystêpowanie problemów wymienionych powy¿ej potwierdzane wielokrotnie przez wyniki prób odbiorowych 

w budynkach by³o bezpoœrednim powodem próby opracowania systemu ró¿nicowania ciœnienia, który 

pozwala³by na spe³nienie restrykcyjnych wymagañ obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów  w mo¿liwie szerokiej 
®grupie obiektów. Tak w³aœnie powsta³ system SAFETY WAY . Zarówno idea dzia³ania jak i sposób jej realizacji jest 

wbrew obiegowym opiniom stosunkowo prosty i co najwa¿niejsze skuteczny. 



 

 

Problemy zwi¹zane z projektowaniem i eksploatacj¹ instalacji ró¿nicowania ciœnienia1
Sposób dzia³ania jak równie¿ budowa systemu zosta³y opisane szczegó³owo w kolejnych rozdzia³ach 

Przewodnika. 

®Projektowanie oraz dobór parametrów pracy systemu SAFETY WAY  wi¹¿e siê ka¿dorazowo  z koniecznoœci¹ 

wykonania kompleksowej analizy obejmujàcej wykonanie obliczeñ obejmujàcych procesy przepùywu powietrza 

oraz wymiany ciepùa w klatkach schodowych. Obliczenia takie dla budynków wysokoœciowych powinny byæ 

wykonywane bez wzglêdu na rodzaj zastosowanego rozwi¹zania, z uwagi na szereg czynników mogàcych istotnie 

zakùócaã pracæ instalacji róýnicowania ciúnienia. 

®Poprawnie zaprojektowany system SAFETY WAY  dziêki swojej unikalnej konstrukcji umo¿liwia spe³nienie 

wszystkich wymagañ funkcjonalnych okreœlonych w normie PN-EN 12101-6:2007, zarówno w trybie realizacji 

kryterium ciœnienia jak i przep³ywu:

– stabilizacjê nadciœnienia w ca³ej przestrzeni klatki schodowej w zakresie +/-10% wartoœci nominalnej;

– wytworzenie i utrzymanie wyp³ywu powietrza z klatki schodowej (przedsionka przeciwpo¿arowego) 

na kondygnacjê objêt¹ po¿arem w zakresie prêdkoœci 0.75 – 2.00 m/s;

– kontrolê ró¿nicy ciœnienia po obu stronach drzwi ewakuacyjnych, gwarantuj¹ca utrzymanie si³y potrzebnej 

do otwarcia drzwi na w zakresie do 100 N.

– bardzo krótki czas dostosowania systemu do zmiany scenariusza napowietrzania w celu stabilizacji ciœnienia 

dla klatki zamkniêtej lub utrzymania przep³ywu z klatki schodowej (przedsionka  po¿arowego) 

na kondygnacjê objêt¹ po¿arem. 

Rozwi¹zania systemowe oferowanych przez firmê SMAY gwarantuj¹ przesterowanie siê uk³adu i zwi¹zane z nim 

zmiany parametrów pracy w czasie nie d³u¿szym ni¿ 3s od ca³kowitego otwarcia lub zamkniêcia drzwi 

ewakuacyjnych. Najnowoczeœniejsze uk³ady sterowania zapewniaj¹ jednoczeœnie bardzo wysok¹ odpornoœæ 

oferowanych uk³adów na zagro¿enia zagro¿enie oscylacyjnej pracy lub obni¿onej sprawnoœci podczas pracy 

w warunkach rzeczywistej ewakuacji.   

Warunek stabilizacji przep³ywu realizowany jest przez system Safety Way w budynkach wysokoœciowych 

nastêpuj¹co: w momencie otwarcia drzwi ewakuacyjnych i w konsekwencji zwi¹zanego z tym spadku 

nadciœnienia w klatce schodowej wywiew zostaje ca³kowicie zamkniêty natomiast wentylator dzia³aj¹cy w trybie 

napowietrzania podaje obliczeniowy strumieñ powietrza potrzebny do utrzymania wymaganej prêdkoœci 

przep³ywu przez otwarte drzwi ewakuacyjne.  W budynkach wysokoœciowych konieczne mo¿e byæ zastosowanie 

dodatkowych wentylatorów nawiewnych zlokalizowanych w obrêbie kondygnacji technicznych i dzia³aj¹cych 

jedynie okresowo w trybie realizacji kryterium przep³ywu.

Po zamkniêciu drzwi system przechodzi w tryb realizacji kryterium ciœnienia z wykorzystaniem wentylatorów 

nawiewnego i wyci¹gowego. 

Dla budynków, których wysokoœæ w zale¿noœci od przyjêtego standardu nie przekracza 30 m, 55 m lub 65 m 

(odpowiednio wg.  PN-EN 12101-6, ITB 378/2002 lub NFPA92A) gdzie zarówno problem efektu kominowego jak 

równie¿ opory przep³ywu powietrza nie s¹ tak znacz¹ce firma SMAY opracowa³a grupê kompaktowych jednostek 
®napowietrzaj¹cych z serii iSWAY-FC . S¹ to zestawy urz¹dzeñ umieszczonych w zwartych obudowach 

o maksymalnie uproszczonej procedurze i skróconym czasie monta¿u, dziêki niewielkim rozmiarom mog¹ byæ 

umieszczone praktycznie w dowolnymi miejscu w budynku. 
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Problemy zwi¹zane z projektowaniem i eksploatacj¹ instalacji ró¿nicowania ciœnienia1
Przed uruchomieniem urz¹dzenia konieczne jest jedynie zapewnienie mo¿liwoœci poboru obliczeniowego 

strumienia powietrza zewnêtrznego, doprowadzenie zasilania oraz pomiaru ró¿nicy ciœnienia statycznego 

pomiêdzy zabezpieczan¹ nadciœnieniowo przestrzeni¹ a przestrzeni¹ odniesienia. 

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  s¹ dostêpne w wielu wariantach wykonania w zale¿noœci od rodzaju oraz liczby 

obs³ugiwanych pomieszczeñ, wymaganych parametrów funkcjonalnych systemu ró¿nicowania ciœnienia oraz 

lokalizacji urz¹dzenia w budynku. 

®Sposób dzia³ania jak równie¿ budowa jednostek z serii iSWAY-FC  zosta³y opisane szczegó³owo w kolejnych 

rozdzia³ach Przewodnika. 

Aby projektowane instalacje lub kompletne systemy ró¿nicowania ciœnienia dzia³a³y poprawnie, konieczne jest 

spe³nienie szeregu wymagañ dodatkowych które czêsto nie s¹ opisane szczegó³owo w dokumentach 

stanowi¹cych podstawê wykonania projektu. Szczególn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na: 

– wybór w³aœciwego dla danego budynku rozwi¹zania oraz w³aœciwe zwymiarowanie instalacji, w tym 

szachtów doprowadzaj¹cych powietrze oraz punktów nawiewnych; 

– w³aœciwe zrównowa¿enie hydrauliczne instalacji, w tym szczególnie g³ównego szachtu doprowadzaj¹cego 

powietrze do przestrzeni chronionych. W przypadku budynków wysokoœciowych czêsto stosuje siê 

kryzowanie instalacji, co mo¿e byæ szczególnie trudne w przypadku zmieniaj¹cej siê wydajnoœci instalacji 

oraz parametrów otoczenia; 

– zapewnienie odprowadzenia powietrza z kondygnacji objêtej po¿arem przez wykonanie jednej z dostêpnych 

metod, np. okien oddymiajacych, kana³ów grawitacyjnych lub mechanicznej wentylacji wyci¹gowej. 

W przypadku niew³aœciwego dzia³ania instalacji odprowadzenia powietrza po otwarciu drzwi ewakuacyjnych 

dojdzie do wyrównania ciœnienia pomiêdzy przestrzeni¹ chronion¹, a przyleg³ym pomieszczeniem. W efekcie 

braku minimalnej ró¿nicy pomiêdzy przestrzeni¹ chronion¹ i kondygnacj¹ wyst¹pi problem w uzyskaniu 

obliczeniowej prêdkoœci przep³ywu powietrza. W sytuacji skrajnie niekorzystnej (np. w skutek parcia wiatru 

na elewacjê z otwartymi oknami)  wyst¹piæ mo¿e przeciwny do za³o¿onego kierunek przep³ywu powietrza 

czego sktutkiem bêdzie przenikanie dymu do chronionych przestrzeni pionowych dróg ewakuacyjnych. 

Dodatkowo nale¿y zwróciæ szczególna uwagê, na to aby instalacja odprowadzenia uruchamia³a siê 

automatycznie równoczeœnie  z instalacj¹ ró¿nicowania ciœnienia; 

Stosowane s¹ nastêpuj¹ce sposoby odprowadzania powietrza: 

– okna uchylne lub inne otwory w œcianach zewnêtrznych, wyposa¿one w si³owniki (ograniczeniem jest 

wiatr, który w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych mo¿e powodowaæ 

„wdmuchiwanie” gazów po¿arowych z powrotem do wnêtrza budynku);

– kana³y grawitacyjne uzbrojone w klapy po¿arowe (ograniczeniem jest du¿y przekrój, koniecznoœæ 

precyzyjnej lokalizacji, niezbyt wysoka skutecznoœæ praktyczna oraz ograniczenie wysokoœci budynku, 

gdzie rozwi¹zanie takie mo¿na stosowaæ (budynki œrednio wysokie);

– instalacje mechanicznego odprowadzenia powietrza, pozwalaj¹ce na najdok³adniejsze zbilansowania 

strumieni powietrza i mniej podatne na oddzia³ywanie wiatru;

– instalacje autonomicznej wentylacji oddymiaj¹cej.
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Problemy zwi¹zane z projektowaniem i eksploatacj¹ instalacji ró¿nicowania ciœnienia

– dostosowana do pracy w warunkach po¿aru instalacja wentylacji bytowej. 

Czêsto pope³nianym b³êdem jest równie¿ traktowania oddzia³uj¹cych na siebie instalacji wentylacji po¿arowej 

rozdzielnie. Zdarzaj¹ siê sytuacje kiedy na etapie projektowania nie przeprowadza siê nawet najprostszej analizy 

wspó³pracy projektowanych instalacji. Ka¿dy budynek w pewnym sensie stanowi obiekt po³¹czeñ 

hydraulicznych,  w którym wystêpuj¹ okreœlone przep³ywy powietrza. Problemy zwi¹zane z równoczesnym 

wystêpowaniem szeregu zjawisk fizycznych w budynku i jego bezpoœrednim s¹siedztwie zostan¹ wymienione 

w dalszej czêœci Przewodnika. 

Nale¿y tutaj zaznaczyæ, ¿e wymienione powy¿ej rozwi¹zania oferowane przez firmê SMAY by³y przez blisko 2 lata 

testowane i konsekwentnie udoskonalane z wykorzystaniem wyników prób prowadzonych na stanowisku 

w skali rzeczywistej, a elementy systemu zosta³y albo opracowane specjalnie na jego potrzeby albo stanowi¹ 

najnowoczeœniejsze zdobycze techniki, szczególnie w zakresie pomiarów i sterowania stosowanych 

w instalacjach wentylacji poýarowej. Innym wa¿nym celem, który postawili sobie in¿ynierowie pracuj¹cy 

w ramach projektu by³o ograniczenie do niezbêdnego minimum elementów elektronicznych w tym równie¿ 

czujników ciœnienia i temperatury.

Firma SMAY oprócz prac prowadzonych we w³asnym zakresie dobrowolnie podda³a swoje rozwi¹zania badaniom 

w Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. w Aachen oraz w Instytucie Techniki Budowlanej 

w Warszawie. Badania przeprowadzone przez ITB zakoñczy³y siê z wynikiem pozytywnym oraz wydaniem 

Aprobaty Technicznej ITB AT-15-8564/2011 dla Tablic Sterowniczych URBS do regulacji ciœnienia i przep³ywu 

powietrza. Przeprowadzone próby wbrew sugestiom sceptyków potwierdzi³y jednoznacznie zalety funkcjonalne 

badanych zestawów urz¹dzeñ jak równie¿ ich wysok¹ niezawodnoœæ. Badania przeprowadzono w oparciu 

o zaakceptowan¹ przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) procedurê testow¹, która stanowi czêœæ 

projektu znowelizowanej normy EN 12101-6 stawiaj¹cej zestawom urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania 

ciœnienia wymagania dalece bardziej restrykcyjne od aktualnych, szczególnie w zakresie niezawodnoœci. 

Pe³ne raporty z badañ, jak równie¿ kompletny dokument Aprobaty Technicznej w wersji polskiej i angielskiej s¹ 

dostêpne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej firmy SMAY, www.smay.pl.

®System SAFETY WAY  stanowi w³asnoœæ firmy SMAY Sp. z o.o. i jest chroniony prawem patentowym oraz prawem 

autorskim. 
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Podstawy prawne w zakresie projektowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia2
Problematykê zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach reguluje od strony prawnej 

aktualna wersja rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 oraz póŸniejsze 

zmiany). Rozporz¹dzenie to definiuje pojêcie dróg ewakuacyjnych oraz okreœla szczegó³owo wymagania 

dotycz¹ce ich zabezpieczenia w przypadku po¿aru. 

Zgodnie z paragrafem 236.1 rozporz¹dzenia „Z pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byæ 

zapewniona mo¿liwoœæ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewn¹trz budynku lub do s¹siedniej strefy po¿arowej, 

bezpoœrednio albo drogami komunikacji ogólnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".”

Zgodnie z dalszymi zapisami cytowanego rozporz¹dzenia, wymagane jest odpowiednie zabezpieczenie klatek 

schodowych oraz poziomych dróg ewakuacyjnych:

– § 245. W budynkach:

  1)   niskim (N), zawieraj¹cym strefê po¿arow¹ ZL II,

  2)   œredniowysokim (SW), zawieraj¹cym strefê po¿arow¹ ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,

  3)  niskim (N) i œredniowysokim (SW), zawieraj¹cym strefê po¿arow¹ PM o gêstoœci obci¹¿enia 
2ogniowego powy¿ej 500 MJ/m  lub pomieszczenie zagro¿one wybuchem, nale¿y stosowaæ klatki 

schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposa¿one w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zadymieniu 

lub s³u¿¹ce do usuwania dymu.

– §246. 2. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo¿arowe, stanowi¹ce drogê ewakuacyjn¹ w budynku wysokim 

(W) dla strefy po¿arowej innej ni¿ ZLIV i PM oraz w budynku wysokoœciowym (WW), powinny byæ wyposa¿one 

w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce ich zadymieniu.

3. Klatki schodowe i przedsionki przeciwpo¿arowe, stanowi¹ce drogê ewakuacyjn¹ w budynku wysokim (W) 

dla strefy po¿arowej  PM  powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia zapobiegaj¹ce zadymieniu lub samoczynne 

urz¹dzenia oddymiaj¹ce uruchamiane za pomoc¹ systemu wykrywania dymu.

– §247. 1. W budynku wysokim (W) i wysokoœciowym (WW), w strefach po¿arowych innych ni¿ ZL IV, nale¿y 

zastosowaæ rozwi¹zania techniczno-budowlane zabezpieczaj¹ce przed zadymieniem poziomych dróg 

ewakuacyjnych.

Definicje, zasadê dzia³ania i wymagania techniczne dla systemów zabezpieczenia przed zadymieniem (wentylacji 

po¿arowej) w najbardziej pe³ny sposób okreœla Instrukcja ITB nr 378/2002 Projektowanie instalacji wentylacji 

po¿arowej dróg ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokoœciowych. Mówi ona,  ¿e wentylacja po¿arowa 

(a wiêc system zabezpieczaj¹cy przez zadymieniem) ma na celu:

– „przeciwdzia³anie rozprzestrzeniania siê dymu i gor¹cych gazów po¿arowych poza kondygnacje objêt¹ 

po¿arem oraz wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych;

– umo¿liwienie ewakuacji ludzi z zagro¿onej strefy oraz u³atwienie przeprowadzenia skutecznej akcji gaœniczej 

przez zapobie¿enie nadmiernemu ograniczeniu widocznoœci oraz spadkowi stê¿enia tlenu poni¿ej wartoœci 

zagra¿aj¹cych ¿yciu w poziomych korytarzach ewakuacyjnych i w przedsionkach przeciwpo¿arowych 

na kondygnacji objêtej po¿arem oraz na klatkach schodowych,
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Podstawy prawne w zakresie projektowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia2
– zmniejszenie strat materialnych spowodowanych dzia³aniem dymu i wysok¹ temperatur¹ gazów 

po¿arowych”.

Jednymi z grupy rozwi¹zañ technicznych s³u¿¹cych do zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych i 
®spe³niaj¹cymi cytowane powy¿ej wymogi krajowych warunków technicznych s¹ systemy SAFETY WAY  oraz 

iSWAY. Obie grupy produktów pozwalaj¹ na precyzyjne ró¿nicowanie ciœnienia pomiêdzy wybranymi 

pomieszczeniami i dedykowane s¹ dla wszystkich grup produktów wielokondygnacyjnych. Prezentowane w 

poradniku systemy, oprócz podstawowej funkcji zapobiegania zadymieniu, pozwalaj¹ na wentylacjê przestrzeni 

klatki schodowej z praktycznie dowoln¹ intensywnoœci¹. 

Definicjê systemu ró¿nicowania ciœnienia podaje norma PN-EN 12101-6:2007: Systemy kontroli 

rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. Wymagania techniczne dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnieñ. Zestawy 

urz¹dzeñ: 

 „System ró¿nicowania ciœnieñ s³u¿y do ograniczania rozprzestrzeniania siê dymu z jednej przestrzeni budynku 

do drugiej przez nieszczelnoœci w przegrodach fizycznych lub przez otwarte drzwi. System taki daje mo¿liwoœæ 

utrzymania bezpiecznych warunków przebywania w przestrzeniach chronionych takich jak: drogi ewakuacyjne, 

drogi dostêpu ekip ratowniczych, szybach przeciwpo¿arowych, przedsionkach przeciwpo¿arowych, klatkach 

schodowych oraz innych przestrzeniach, gdzie wymagane jest utrzymanie stanu wolnego od dymu”.

Norma ta okreœla tak¿e podstawowe kryteria, które nale¿y spe³niæ przy projektowaniu systemów ró¿nicowania 

ciœnienia s³u¿¹cych do zapobiegania przed zadymieniem klatek schodowych, przedsionków przeciwpo¿arowych 

oraz szybów windowych. 

Rys. 2.1. Kryterium ró¿nicy ciœnienia (drzwi zamkniête), 50 Pa w/g PN-EN-12101-6 lub 20-80Pa w/g instrukcji  ITB nr 378/2002.
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Podstawy prawne w zakresie projektowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia2

Rys. 2.3. Kryterium przep³ywu powietrza w drzwiach otwartych w/g. PN-EN-12101-6 dla umo¿liwienia akcji ewakuacyjnej.

Rys. 2.2. Kryterium przep³ywu powietrza w drzwiach otwartych  w/g. PN-EN-12101-6 dla umo¿liwienia akcji ewakuacyjnej 

wraz z akcj¹ gaœnicz¹.
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Wentylacja po¿arowa w budynkach wielokondygnacyjnych3
®Opracowany przez firmê SMAY system SAFETY WAY  rozwi¹zuje szereg problemów towarzysz¹cych 

projektowaniu i eksploatacji instalacji wentylacji po¿arowej w budynkach wysokoœciowych (WW). Niniejszy 

rozdzia³ przedstawia specyfikê takich budynków pod k¹tem stosowania odpowiednich rozwi¹zañ 

w zakresie instalacji wentylacji po¿arowej.

Klasyfikacja budynków wielokondygnacyjnych 3.
1

Wysokoœæ budynku

Pierwszym kryterium decyduj¹cym o wyborze  odpowiedniego systemu wentylacji po¿arowej jest wysokoœæ 

budynku. Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami zabezpieczenia przed zadymieniem nale¿y obligatoryjnie 

stosowaæ w budynkach œredniowysokich, wysokich i wysokoœciowych. W budynkach œredniowysokich 

dopuszczalne jest oddymianie lub zapobieganie zadymieniu. Dla budynków wysokich,  w przypadku obiektów 

mieszkalnych ZL IV oraz przemys³owo-magazynowych PM, istnieje mo¿liwoœæ stosowania zabezpieczenia przed 

zadymieniem (oddymianie lub zapobieganie zadymieniu) a dla pozosta³ych klas ZL – systemów zapobiegaj¹cych 

przed zadymieniem. W przypadku budynków wysokoœciowych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie systemy zapobiegania 

zadymieniu.

Rys. 3.1. Klasyfikacja budynków pod wzglêdem ich wysokoœci.
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Ogólne przepisy techniczno-budowlane wskazuj¹ na koniecznoœæ zastosowania nastêpuj¹cych systemów 

wentylacji po¿arowej w zale¿noœci od wysokoœci budynku:

– w budynkach niskich zawieraj¹cych strefê po¿arow¹ ZL II klatki schodowe nale¿y wyposa¿yæ 

w  urz¹dzenia  zapobiegaj¹ce  zadymieniu  lub  s³u¿¹ce  do  usuwania  dymów;

– w œredniowysokich zawieraj¹cych strefê ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V klatki schodowe nale¿y wyposa¿yæ 

w  urz¹dzenia  zapobiegaj¹ce  zadymieniu  lub  s³u¿¹ce  do  usuwania  dymów;

– w budynkach wysokich poza ZL IV i PM nale¿y stosowaæ systemy zapobiegania zadymieniu;

– w budynkach wysokoœciowych nale¿y stosowaæ wy³¹cznie systemy zapobiegania zadymieniu;

Zagro¿enie ludzi (klasy ZL)

Wiêkszoœæ obiektów œredniowysokich, wysokich i wysokoœciowych stanowi¹ budynki zaliczane do kategorii ZL. 

S¹ to obiekty o ró¿nym przeznaczeniu funkcjonalnym, przy czym mog¹ one mieæ œciœle okreœlone zastosowanie 

lub ³¹czyæ na swojej powierzchni ró¿ne funkcje u¿ytkowe. W pierwszym przypadku klasyfikacja obiektu jest 

jednoznaczna i wynika z zapisów rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie ( §209 p. 2).

Tab. 3.1. Klasyfikacja obiektów pod wzglêdem kategorii zagro¿enia ludzi.

ZL 1

obiekty zawieraj¹ce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
ponad 50 osób nie bêd¹cych ich sta³ymi u¿ytkownikami, a nie przeznaczone przede 
wszystkim do u¿ytku ludzi o ograniczonej zdolnoœci poruszania siê

ZL II
obiekty przeznaczone przede wszystkim do u¿ytku ludzi o ograniczonej zdolnoœci 
poruszania siê, takie jak szpitale, ¿³obki, przedszkola, domy dla osób starszych

ZL III obiekty u¿ytecznoœci publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZL II

ZL IV obiekty mieszkalne

ZL V obiekty zamieszkania zbiorowego nie zakwalifikowane do ZL I i ZL II

Przepisy zawarte w rozporz¹dzeniu opisuj¹ jedynie ogólne wymogi stawiane wentylacji po¿arowej dla ka¿dej 

z wymienionych kategorii, przy czym w sposób szczególny traktowane s¹ kategorie ZL II i ZL IV. W pierwszym 

przypadku, ze wzglêdu na specyfikê obiektów przeznaczonych dla osób o ograniczonych zdolnoœciach 

poruszania siê, stosuje siê ostrzejsze kryteria dla systemów zabezpieczenia. Obiekty mieszkalne s¹ traktowane 

znacznie ³agodniej i dla tej kategorii, nawet w grupie budynków wysokich, zgodnie z przepisami dopuszczalne 

jest stosowanie instalacji zapobiegaj¹cych zadymieniu. 

Zdecydowanie trudniej jest jednoznacznie okreœliæ wymagania dla budynku, w którym znajduj¹ siê czêœci 

zaliczane do ró¿nych kategorii ZL. £¹czenie w ramach jednego obiektu funkcji biurowych, hotelowych 

i mieszkalnych jest zjawiskiem powszechnym. W takim przypadku nale¿y dla ca³ego budynku zastosowaæ 

rozwi¹zania techniczne przypisane dla najmniej korzystnej klasy (o najwy¿szych wymaganiach pod wzglêdem 

ochrony przeciwpo¿arowej). 

18 wersja 5.2.3w w w . s a f e t y w a y . p l



 

 

Klasyfikacja budynków wielokondygnacyjnych 3.
1

Oddzieln¹ pod wzglêdem wymagañ ochrony przeciwpo¿arowej (w tym systemów wentylacji po¿arowej) grupê 

obiektów stanowi¹ wielokondygnacyjne budynki przemys³owe (PM). W obiektach tego typu najczêœciej nie ma 

obowi¹zku prawnego stosowania specjalnych instalacji wentylacji po¿arowej, jednak koniecznoœæ wyposa¿enia 

dróg ewakuacyjnych w stosowne instalacje wentylacji po¿arowej wynika z potrzeby zabezpieczenia za³ogi 

obiektu, szczególnie w przypadku zak³adów o wysokim ryzyku po¿aru lub zagro¿eniu wybuchem np. pylony 

kot³owni w zak³adach energetycznych. 

Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o koniecznoœci instalowania systemu zabezpieczenia przed zadymieniem w obiektach 
2posiadaj¹cych strefê PM, je¿eli gêstoœæ obci¹¿enia ogniowego przekracza 500 MJ/m  lub znajduje siê 

pomieszczenie zagro¿one wybuchem.

Kategoria 

zagro¿enia ludzi
Wysokoœæ budynku

Obligatoryjny system 

wentylacji po¿arowej
Specyfika obiektu

Œredniowysokie
System zabezpieczenia 
przed zadymieniem 

Przewa¿nie obiekty wielkokubaturowe z otwartymi galeriami 
wyposa¿one w systemy oddymiania. Systemy zabezpieczenia przed 
zadymieniem powinny byæ stosowane na wydzielonych pionowych 
drogach ewakuacji. 

Wysokie i 
wysokoœciowe

System zapobiegania 
przed zadymieniem 
dróg ewakuacji

ZL I przewa¿nie w oddzielnej wydzielonej strefie z niezale¿nymi 
instalacjami wentylacji po¿arowej.

Œredniowysokie
System zabezpieczenia 
przed zadymieniem

Wysokie i 
wysokoœciowe

System zapobiegania 
przed zadymieniem 
dróg ewakuacji

Œredniowysokie
System zabezpieczenia 
przed zadymieniem

Wysokie i 
wysokoœciowe

System zapobiegania 
przed zadymieniem 
dróg ewakuacji

Œredniowysokie Brak wymagañ

Wysokie  
System zabezpieczenia 
przed zadymieniem 

Wysokoœciowe
System zapobiegania 
przed zadymieniem 
dróg ewakuacji

Œredniowysokie
System zabezpieczenia 
przed zadymieniem 

Wysokie i 
wysokoœciowe

System zapobiegania 
przed zadymieniem 
dróg ewakuacji

ZL I

ZL II

ZL III

ZL V
Budynki w du¿ej grupie ryzyka po¿aru, w której znajdowaæ siê mog¹ 
ludzie œpi¹cy. Czêsto budynki monitorowane i wyposa¿one w sta³e 
urz¹dzenia gaœnicze oraz drzwi do pokojów klasy co najmniej EI 30. 

Budynki w du¿ej grupie ryzyka po¿aru, w której znajdowaæ siê mog¹ 
ludzie œpi¹cy i/lub o ograniczonych zdolnoœciach poruszania siê. 
Z tego wzglêdu we wszystkich wielokondygnacyjnych budynkach 
ZL IV rekomendowaæ nale¿y stosowanie systemów zapobiegania 
przed zadymieniem pionowych dróg ewakuacji oraz samozamykaczy 
w drzwiach. 

Przewa¿nie najlepiej monitorowana grupa obiektów, w której znajduj¹ 
siê ludzie aktywni zawodowo, zdolni do sprawnej ewakuacji. 
Statystycznie najmniejsze ryzyko groŸnego w skutkach po¿aru.

Wszystkie obiekty w klasie odpornoœci ogniowej co najmniej "B" 
- praktycznie brak obiektów wysokoœciowych (klasa odpornoœci A.) 
Ze wzglêdu na specyfikê obiektów ZL II  istnieje mo¿liwoœæ 
wyd³u¿onego czasu ewakuacji, dlatego nale¿y projektowaæ strefy 
bezpiecznej ewakuacji w obrêbie jednej kondygnacji. 

ZL IV

Tab. 3.2. Wymagania odnoœnie systemów wentylacji po¿arowej dla ró¿nych kategorii budynków
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W obiektach wyposa¿onych w instalacje wentylacji po¿arowej wydziela siê przestrzenie traktowane jako 

chronione, wymienione poni¿ej:

– obudowane i oddzielone drzwiami klatki schodowe; 

– przedsionki przeciwpo¿arowe;

– korytarze ewakuacyjne; 

– szyby wind.

W zale¿noœci od klasyfikacji budynku oraz przyjêtych rozwi¹zañ architektonicznych ochronie podlegaæ mo¿e 

jedna z wymienionych przestrzeni (klatki schodowe, szyby windowe), przy czym odprowadzanie powietrza 

odbywaæ siê mo¿e z przestrzeni przedsionka, korytarza lub pomieszczenia objêtego po¿arem, a tak¿e przez 

fragment uk³adu komunikacyjnego budynku. Wymagania dla przestrzeni chronionych podaje poni¿sze 

zestawienie.

Wymagania dla chronionych przestrzeni budynku.

Klatki schodowe – stanowi¹ po³¹cznie kondygnacji budynku z poziomem wyjœcia z budynku. W budynkach 

wysokich i wysokoœciowych, w których powa¿nie ograniczone lub niemo¿liwe jest prowadzenie akcji 

ewakuacyjnej z zewn¹trz stanowi¹ jedyn¹ drogê ucieczki w przypadku po¿aru. 

Przy projektowaniu systemów wentylacji po¿arowej obiektów wielokondygnacyjnych nale¿y zwróciæ szczególn¹ 

uwagê na zabezpieczenie wydzielonych po¿arowo klatek schodowych jako jedynej drogi bezpiecznej ewakuacji. 

Przedsionki przeciwpo¿arowe – powinny mieæ wymiar nie mniejszy ni¿ 1.40 x 1.40 m. Musz¹ byæ wykonane 

w klasie odpornoœci ogniowej EI 60 i wentylowane co najmniej grawitacyjnie. W systemach ró¿nicowania 

ciœnienia na drogach ewakuacji konieczne jest wykonanie co najmniej nawiewu mechanicznego z transferem 

powietrza do przestrzeni ni¿szego ciœnienia lub pe³nej wentylacji nawiewno-wyci¹gowej. Przedsionki powinny 

mieæ niezale¿ny uk³ad napowietrzania, ka¿dy przedsionek powinien posiadaæ minimum jeden punkt 

doprowadzenia powietrza. 

UWAGI ODNOŒNIE 

WYKONANIA KLATEK 

SCHODOWYCH 

ISTOTNE DLA 

DOBORU SYSTEMU 

WENTYLACJI 

PO¯AROWEJ

– lokalizacja klatki schodowej w budynku (klatka schodowa wewnêtrzna, ze œcian¹ 

zewnêtrzn¹, trzon budynku, na elewacji budynku) oraz konstrukcja klatki schodowej 

(¿elbetowa, konstrukcja schodów i wymiary duszy, stopieñ przeszklenia elewacji) maj¹ 

istotny wp³yw na pocz¹tkowy rozk³ad ciœnienia w tej przestrzeni. Nale¿y zwróciæ uwagê, 

¿e w przypadku klatek schodowych wewnêtrznych, niepo³¹czonych hydraulicznie 

z otoczeniem do momentu uruchomienia instalacji ró¿nicowania ciœnienia nie wyst¹pi 

gradient ciœnienia ani tzw. przepowiadaj¹cy efekt kominowy;

– uk³ad architektoniczny (geometria) klatki schodowej, która ma istotne znaczenie dla 

wartoœci oporów przep³ywu powietrza, doœwiadczalnie stwierdzono, ¿e najwiêksze wartoœci 

oporów przep³ywu powietrza wystêpuj¹ w klatkach schodowych o ma³ych wymiarach duszy 

oraz w klatkach schodowych o budowie no¿ycowej.

UWAGI DO PROJEKTOWANIA 

PRZEDSIONKA PO¯AROWEGO

Przyjmowanie wymiaru minimalnego czêsto nie pozwala na instalacjê urz¹dzeñ 

(klap, szachtów napowietrzaj¹cych)
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Korytarze ewakuacyjne – powinny zostaæ wyposa¿one w instalacjê mechanicznej wentylacji oddymiaj¹cej lub 

instalacjê zapobiegania przed zadymieniem. Obecnie dla wyboru optymalnego rozwi¹zania technicznego 

w zakresie zabezpieczenia korytarzy ewakuacyjnych stosuje siê powszechnie symulacje komputerowe 

pozwalaj¹ce na okreœlenie skutecznoœci proponowanego rozwi¹zania w zale¿noœci od czasu otwarcia drzwi 

ewakuacyjnych oraz przewidywanego czasu ewakuacji z pomieszczenia objêtego po¿arem;

Szyby windowe – przeznaczone na potrzeby ekip ratowniczych w budynkach ZLI, ZLII, ZLIII oraz ZLV zaliczanych 

do kategorii budynków wysokich i wysokoœciowych musz¹ spe³niaæ wymagania okreœlone w stosownych 

przepisach. Zgodnie z tymi przepisami co najmniej jeden dŸwig w danej strefie po¿arowej powinien byæ 

przystosowany na potrzeby ekip ratowniczych, spe³niaj¹c w tym zakresie wymagania polskiej normy. Droga 

dojœcia do dŸwigu powinna prowadziæ przez przedsionek przeciwpo¿arowy wykonany zgodnie z zasadami 

opisanymi wczeœniej. Szyb dŸwigu dla ekip ratowniczych powinien byæ wyposa¿ony w instalacjê zapobiegaj¹c¹ 

przed zadymieniem. 

 

Napowietrzaniem w celu wytworzenia nadciœnienia powinny zostaæ objête wszystkie szyby windowe, o ile nie s¹ 

one zabezpieczone na wszystkich kondygnacjach hallem windowym spe³niaj¹cym wymagania stawiane 

przedsionkom przeciwpo¿arowym. Jeœli wykonano takie halle nie ma bezwzglêdnej koniecznoœci stosowania 

instalacji zapobiegaj¹cej przed zadymieniem szybów windowych, z wyj¹tkiem wind przeznaczonych dla ekip 

ratowniczych.  
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W celu poprawnego zaprojektowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia konieczna jest w³aœciwa identyfikacja oraz 

analiza czynników wp³ywaj¹cych bezpoœrednio na poprawnoœæ pracy kompletnej instalacji z uwzglêdnieniem 

specyfiki budynku. Nale¿y mieæ œwiadomoœæ, ¿e przep³ywy powietrza oraz rozk³ad ciœnienia w budynku oraz jego 

bezpoœrednim s¹siedztwie np. czerpnie powietrza s¹ wynikowymi szeregu procesów i zjawisk zachodz¹cych 

w rzeczywistoœci.

Najistotniejsze zjawiska wp³ywaj¹ce na rozk³ad ciœnienia i przep³yw zadymionego powietrza w budynkach to: 

efekt kominowy, konwekcja, rozprê¿anie, parcie i ssanie wiatru oraz efekt t³okowy, zwi¹zany z ruchem kabiny 

w szybie windowym oraz praca instalacji wentylacji bytowej. £¹czne lub czêœciowe wystêpowanie powy¿szych 

zjawisk odpowiedzialne jest za wytworzenie siê w budynku uk³adu ciœnieñ oraz przep³yw zadymionego powietrza. 

W zwi¹zku z tym nale¿y je koniecznie uwzglêdniæ przy projektowaniu ka¿dego rodzaju instalacji wentylacji 

po¿arowej.
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Efekt kominowy

Polega na wystêpowaniu w zamkniêtych przestrzeniach dróg ewakuacyjnych np. klatki schodowe, szyby windowe 

pionowego ruchu powietrza powodowanego dzia³aniem si³y wyporu hydrostatycznego. Wartoœæ gradientu 

ciœnienia pomiêdzy kondygnacjami dolnymi i górnymi jest proporcjonalna do ró¿nic gêstoœci powietrza 

wewnêtrznego i zewnêtrznego oraz wysokoœci budynku. Opisywane zjawisko wystêpuje ze szczególnym 

natê¿eniem w budynkach wysokich i wysokoœciowych oraz przemys³owych. Najbardziej z³o¿onym pod wzglêdem 
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technicznym jest problem ci¹gu termicznego w wysokich obiektach przemys³owych, w których wystêpowaæ 

mog¹ zwiêkszone wartoœci wewnêtrznych zysków ciep³a zwi¹zanych z realizacj¹ procesu technologicznego,

 np. pylony kot³owni w zak³adach energetycznych. 

Je¿eli ruch powietrza odbywa siê od do³u ku górze wystêpuje naturalny efekt kominowy, charakterystyczny 

dla okresu zimowego kiedy temperatura otoczenia jest znacznie ni¿sza od temperatury powietrza wewn¹trz 

ogrzewanego budynku. Uruchomienie instalacji ró¿nicowania ciœnienia w takich warunkach skutkuje 

wyst¹pieniem intensywnego zjawiska efektu kominowego i w efekcie znacznym, niekontrolowanym gradientem 

ciœnienia statycznego pomiêdzy kondygnacjami najwy¿szymi (strefa podwy¿szonego ciœnienia), a najni¿szymi 

(strefa obni¿onego ciœnienia). 

Je¿eli ruch powietrza odbywa siê z góry ku do³owi wystêpuje odwrócony efekt kominowy charakterystyczny 

dla okresu letniego kiedy temperatura otoczenia jest znacznie wy¿sza od temperatury powietrza wewn¹trz  

klimatyzowanego budynku. Uruchomienie instalacji ró¿nicowania ciœnienia w takich warunkach skutkuje 

przeciwnym do okresu zimowego po³o¿eniem strefy podwy¿szonego i  obni¿onego ciœnienia. W warunkach 

letnich z uwagi na wystêpowanie strefy obni¿onego ciœnienia w obrêbie najwy¿szych kondygnacji standardowa 

instalacja ró¿nicowania ciœnienia z regulacjê ciœnienia z wykorzystaniem mechanicznej klapy nadmiarowo-

upustowej nie zapewni kontroli ciœnienia w ca³ej klatce schodowej.   

Generalnie mo¿na przyj¹æ, ¿e w polskich warunkach klimatycznych dla okresu zimowego problem efektu 

kominowego powinien byæ brany pod uwagê w budynkach, których wysokoœæ przekracza 35 m; 

Zjawisko efektu kominowego nie jest zwi¹zane jedynie z okresow¹ zmiennoœci¹ pór roku, zak³ócenia pracy 

systemów ró¿nicowania ciœnienia mog¹ wyst¹piæ równie¿ w skutek okresowej zmiennoœci np. dobowej 

parametrów otoczenia. Z tego wzglêdu podczas prowadzenia prób odbiorowych nale¿y ka¿dorazowo braæ pod 

uwagê jak kontrolowana instalacja bêdzie dzia³aæ w odmiennych warunkach. Tematyka ta jest jednym 

z najistotniejszych zagadnieñ omawianych podczas posiedzeñ Grupy Roboczej WG6 CEN opracowuj¹cej projekt 
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Rys. 3.2. Zjawiska wp³ywaj¹ce na rozk³ad ciœnienia w budynku wielokondygnacyjnym podczas po¿aru
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Konwekcja 

Proces przekazywania ciep³a zwi¹zany z makroskopowym ruchem materii w gazie. Zjawisko to inaczej nazywane 

jest unoszeniem, odpowiada za przes¹czanie siê dymu i gor¹cych gazów po¿arowych przez nieszczelnoœci 

w konstrukcji budynku z kondygnacji objêtej po¿arem do kondygnacji po³o¿onych powy¿ej Ÿród³a ognia. 

Zabezpieczeniem przed migracj¹ gazowych produktów spalania mo¿e byæ utrzymanie nawiewu z instalacji 

wentylacji bytowej na kondygnacji poza stref¹ objêt¹ po¿arem w celu wytworzenia minimalnej ró¿nicy ciœnienia 

pozwalaj¹cej na ograniczenie infiltracji. 

Rozprê¿anie

Jest to zjawisko wynikaj¹ce z rozszerzalnoœci objêtoœciowej (termicznej) gazów, która przy niewielkich zmianach 

ciœnienia towarzyszy znacznemu wzrostowi ich temperatury. Wp³yw zjawiska konwekcji i rozprê¿ania 

uwzglêdnione zosta³y na etapie wyznaczania parametrów pracy systemów ró¿nicowania ciœnienia. 

Przeciwdzia³aæ im maj¹ zak³adany poziom nadciœnienia w przestrzeni chronionej (min 20 Pa) oraz wynikaj¹ce 

z krzywej rozwoju po¿aru minimalne wymagane pêdkoœci przep³ywu powietrza (dla ewakuacji 1 m/s – nie w pe³ni 

rozwiniêty po¿aru oraz dla prowadzenia akcji ratowniczej 2 m/s – po¿ar rozwiniêty)

  

Rys. 3.3. Ryzyko przet³aczania dymu w budynku przy wystêpowaniu zjawiska efektu 

kominowego bez instalacji zapobiegania zadymieniu.
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+

-

normy EN 12101-13 dotycz¹cej projektowania i eksploatacji systemów ró¿nicowania ciœnienia. 

Wystêpowanie zjawiska efektu kominowego stwarza dwa podstawowe zagro¿enia w kontekœcie funkcjonowania 

instalacji zapobiegania przed zadymieniem: 

– niekontrolowany lokalny wzrost ró¿nicy ciœnienia w przestrzeni klatki schodowej i w konsekwencji brak 

mo¿liwoœci otwarcia drzwi ewakuacyjnych; 

– niekontrolowany lokalny spadek ró¿nicy ciœnienia, w skrajnych przypadkach mo¿liwoœæ wyst¹pienia 

podciœnienia w przestrzeni klatki schodowej prowadz¹cego do zassania i dystrybucji dymu utrudniaj¹cego 

lub uniemo¿liwiaj¹cego ewakuacjê.
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Rys. 3.4. Zagro¿enie wt³aczania dymu na drogi ewakuacyjne na skutek oddzia³ywania wiatru.
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Brak wp³ywu wentylacji ogólnej

Sieæ przewodów instalacji wentylacji i klimatyzacji budynku mo¿e dystrybuowaæ dym na znaczne odleg³oœci 

od Ÿród³a po¿aru. Istnieje równie¿ zagro¿enie rozprzestrzenienia siê t¹ drog¹ po¿aru poza bezpoœrednio 

zagro¿on¹ stref¹. Z tych powodów instalacja wentylacji ogólnej musi zostaæ w sposób odpowiedni zabezpieczona 

(wyposa¿ona w przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce i ew. izolowana izolacja p.po¿).

Zarówno efekt t³oka towarzysz¹cy pracy wind jak i zagro¿enia zwi¹zane z funkcjonowaniem instalacji wentylacji 

bytowej powinny zostaæ uwzglêdnione na etapie opracowania scenariusza po¿arowego. Przyk³adowo instalacje 

wentylacji ogólnej po wykryciu po¿aru zostaj¹ wy³¹czone, odciête za pomoc¹ przeciwpo¿arowych klap 

oddymiaj¹cych lub przechodz¹ w tryb pracy po¿arowej.

Parcie i ssanie wiatru

Wiatr op³ywaj¹cy budynek wytwarza w jego otoczeniu charakterystyczny rozk³ad ciœnienia. Na elewacji 

nawietrznej wystêpuje strefa nadciœnienia, natomiast na przeciwleg³ej elewacji zawietrznej wystêpuje strefa 

podciœnienia. Wartoœci nadciœnienia i podciœnienia zale¿¹ od prêdkoœci i kierunku wiatru oraz dodatkowo 

w istotny sposób wysokoœci budynku oraz jego proporcji geometrycznych. 

Oddzia³ywanie wiatru wp³ywa istotnie na rozk³ad ciœnienia w ca³ym budynku, a tym samym na przep³ywy 

powietrza oraz dymu w czasie po¿aru. Szczególnie istotny wp³yw oddzia³ywania wiatru dotyczy instalacji 

usuwania dymu z budynku. Usuwanie dymu z budynku z intensywnoœci¹ za³o¿on¹ w trakcie obliczeñ mo¿e byæ 

znacznie utrudnione lub w skrajnych przypadkach ca³kowicie uniemo¿liwione np. odprowadzenie dymu 

z kondygnacji objêtej po¿arem z wykorzystaniem pojedynczego okna oddymiaj¹cego zlokalizowanego  w elewacji 

budynku. Wymienione problemy dotycz¹ równie¿, instalacji ró¿nicowania ciœnienia szczególnie w odniesieniu 

do budynków wysokich i wysokoœciowych. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e prêdkoœæ wiatru roœnie istotnie razem ze 

wzrostem wysokoœci. 

Z tego wzglêdu nadciœnienia i podciœnienia 

w otoczeniu budynku wysokoœciowego mog¹ 

siêgaæ kilkudziesiêciu lub nawet kilkuset 

paskali. Z tego wzglêdu w odniesieniu do 

czêœci budynków o nietypowej geometrii 

dachu, na którym lokalizowane s¹ twory 

czerpne oraz wszystkich budynków wysoko-

œciowych konieczne jest prze-prowadzenie 

analizy wp³ywu oddzia³ywania wiatru 

na parametry pracy instalacji wentylacji 

po¿arowej. Analiza taka obejmuje zwykle wy-

konanie stosownych symulacji kompute-

rowych w zakresie przep³ywów powietrza 

i rozk³adu ciœnienia opcjonalnie zalewane s¹ 

testy w tunelu wiatrowym.
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W przypadku zastosowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia w przestrzeni klatek schodowych niezale¿nie 

od sposobu organizacji przep³ywu powietrza  i wydajnoœci zastosowanych wentylatorów wystêpowaæ bêd¹ opory 

przep³ywu powietrza. Klatkê schodow¹ mo¿na w takim przypadku traktowaæ jako kana³ o znacznym przekroju 

z dodatkowymi elementami zaburzaj¹cymi przep³yw, którymi s¹ schody i spoczniki. Zgodnie z danymi 

pomiarowymi zgromadzonymi podczas przeprowadzonych testów i obliczeñ jak równie¿ danymi literaturowymi 

œredni spadek ciœnienia dla klatki schodowej o typowej geometrii i wymaganej iloœci powietrza wynosi ok. 3-5 Pa 

na kondygnacjê. W efekcie w przestrzeni klatki schodowej powstaje gradient ciœnienia, który bardzo trudno 

zredukowaæ z wykorzystaniem rozwi¹zañ pasywnych (wykorzystuj¹cych do stabilizacji ciœnienia klapê 

upustow¹). Co oczywiste ten problem jest szczególnie widoczny w przypadku budynków wysokich 

i wysokoœciowych, w których bêdzie wystêpowa³ zawsze w trakcie pracy  instalacji  ró¿nicowania  ciœnienia  

i zupe³nie  niezale¿nie  od  parametrów  otoczenia. 

Efekt t³okowy

Jest to zjawisko towarzysz¹ce ruchowi kabin windowych. Poruszaj¹ca siê winda dzia³a w sposób zbli¿ony do t³oka 

w cylindrze, wytwarzaj¹c nadciœnienie w strefie, w kierunku której siê porusza. W pozosta³ej czêœci szybu 

windowego panuje podciœnienie. Zjawisko to w po³¹czeniu z wystêpuj¹cymi dosyæ czêsto znacznymi 

nieszczelnoœciami drzwi windowych powoduje, ¿e ruch wind wp³ywa istotnie na rozk³ad ciœnienia w ca³ym 

budynku. W takiej sytuacji szyby windowe ³¹cz¹ce zwykle wszystkie kondygnacje stanowi¹ idealn¹ drogê 

rozprzestrzeniania siê dymu w budynku. Aby wyeliminowaæ to zagro¿enie,  w momencie detekcji po¿aru 

wszystkie kabiny windowe powinny zostaæ automatycznie sprowadzone na kondygnacjê parteru i zablokowane 

w tym po³o¿eniu z otwartymi drzwiami. Warunek ten nie dotyczy wind przystosowanych  do funkcjonowania 

w czasie po¿aru.  Dla budynków wysokich i wysokoœciowych nale¿y  przewidzieæ instalacjê zapobiegania przed 

zadymieniem szybu co najmniej windy dla ekip ratowniczych oraz dodatkowo, szczególnie w przypadku wind 

szybkobie¿nych, instalacjê kompensowania zmieniaj¹cej siê dynamicznie ró¿nicy ciœnienia (np. w postaci klap 

upustowych lub uk³adów aktywnych). 

Opory przep³ywu powietrza w klatkach schodowych

Rys. 3.5. Wysysanie dymu na skutek odzia³ywania wiatru 
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Systemy wentylacji po¿arowej budynków wielokondygnacyjnych 3.
4

W przypadku budynków wysokich i wysokoœciowych wyró¿nia siê dwa zasadnicze typy systemów wentylacji 

po¿arowej: 

– instalacje oddymiaj¹ce  (zabezpieczenie przed zadymieniem); 

– instalacje ró¿nicowania ciœnienia  (zapobieganie przed zadymieniem). 

Systemy te maj¹ na celu umo¿liwienie bezpiecznej ewakuacji oraz dodatkowo poprawê bezpieczeñstwa  

i warunków pracy ekip ratowniczych. Wymienione rozwi¹zania ró¿ni¹ siê istotnie pod wzglêdem mo¿liwych 

do zastosowania œrodków technicznych, pe³nionych w obiekcie funkcji oraz gwarantowanego poziomu 

bezpieczeñstwa w przypadku po¿aru. 

  

INSTALACJE ODDYMIAJ¥CE INSTALACJE RÓ¯NICOWANIA CIŒNIENIA

DZIA£ANIE: usuniêcie lotnych produktów 
spalania (dymu i gazów) powstaj¹cych 

podczas po¿aru poza budynek

DZIA£ANIE: niedopuszczenie do przedostania siê 
lotnych produktów spalania (dymu i gazów) 

powstaj¹cych podczas po¿aru do wyznaczonych 
stref bezpiecznej ewakuacji

ZASTOSOWANIE: budynki niskie 
i œredniowysokie, niektóre wysokie 

(tylko PM i ZL IV)

ZASTOSOWANIE: wszystkie typy i kategorie budynków 
wielokondygnacyjnych z wydzielonymi strefami 

bezpiecznej ewakuacji

MO¯LIWOŒÆ EWAKUACJI: brak lub powa¿ne 
utrudnienie bezpiecznej ewakuacji  

MO¯LIWOŒÆ EWAKUACJI: zabezpieczenie dróg 
ewakuacji, mo¿liwe bezpieczne opuszczenie budynku

PROWADZENIE AKCJI 
RATOWNICZO-GAŒNICZEJ

Zabezpieczenie dojœcia dla ekip 
ratowniczych poni¿ej Ÿród³a po¿aru. 

PROWADZENIE AKCJI RATOWNICZO-GAŒNICZEJ
Zabezpieczenie dojœcia dla ekip ratowniczych poni¿ej 

Ÿród³a po¿aru, prowadzenie dzia³añ na wy¿szych 
kondygnacjach, czasami usuwanie dymu po po¿arze

Dotyczy : klatek schodowych , przedsionków po¿arowych i korytarzy ewakuacyjnych

Rys. 3.6. Podstawowe cechy systemów oddymiania i zapobiegania zadymieniu.
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Oferta firmy SMAY w zakresie instalacji ró¿nicowania ciœnienia w budynkach4
Z uwagi na stale rosn¹ce wymagania oraz szereg nowych wyzwañ stawianych przed odbiorców koñcowych firma 

SMAY opracowa³a kompleksow¹ ofertê w zakresie systemów ró¿nicowania ciœnienia. Prezentowane rozwi¹zania 

znajduj¹ zastosowanie w in¿ynierii bezpieczeñstwa po¿arowego, jednak warto równie¿ zaznaczyæ, ¿e zakres ich 

stosowalnoœci jest o wiele szerszy. Systemy firmy SMAY mog¹ byæ z powodzeniem stosowane wszêdzie tam gdzie 

wymagana jest precyzyjna kontrola ró¿nicy ciœnieñ np. pomieszczenia czyste, hale produkcyjne.  

®Pocz¹wszy od kompaktowych jednostek napowietrzaj¹cych z serii iSWAY-FC , a¿ po kompletny system 
®SAFETY WAY , aby zapewniæ mo¿liwie najwy¿szy poziom bezpieczeñstwa oraz wysok¹ jakoœæ oferowanych 

rozwi¹zañ wszystkie urz¹dzenia poddano gruntownym testom w warunkach laboratoryjnych oraz rzeczywistych. 

SYSTEMY WENTYLACJI PO¯AROWEJ W WOBIEKTACH WIELOKONDYGNACYJNYCH



 

 

Oferta firmy SMAY w zakresie instalacji ró¿nicowania ciœnienia w budynkach4
Sercem ka¿dego urz¹dzenia jest regulator MAC-FC wraz z przetwornikiem ciœnienia P-MAC lub P-MACF, 

zbudowany w oparciu o nowoczesne komponenty firmy PLUM i zapewniaj¹cy precyzyjn¹ kontrolê zadanej 

wartoœci ró¿nicy ciœnienia oraz ³atw¹ zmianê ustawieñ. Dziêki zastosowaniu dedykowanych rozwi¹zañ w 

zakresie automatyki znacznemu uproszczeniu uleg³a procedura integracji poszczególnych urz¹dzeñ 

wchodz¹cych w sk³ad rozleg³ych instalacji ró¿nicowania ciœnienia. Dodatkowo dziêki zastosowaniu Monitoringu 

Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) mo¿liwy jest sta³y monitoring wybranych parametrów pracy instalacji, szybkie 

wykrycie usterki lub awarii oraz opcjonalnie zdalne zarz¹dzenia instalacj¹ ró¿nicowania ciœnienia. Wszystkie 

rozwi¹zania firmy SMAY maj¹ charakter modu³owy, co umo¿liwia ka¿dorazowo zaprojektowanie instalacji 

spe³niaj¹cej optymalnie wymagania okreœlone dla danego budynku.  

Firma SMAY œwiadczy równie¿ kompleksowe us³ugi w zakresie doradztwa technicznego, wykonania 

kompletnego projektu instalacji, przeprowadzenia symulacji komputerowych oraz monta¿u i uruchomienia 

instalacji w budynku. 

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) – to urz¹dzenie s³u¿¹ce do kontroli torów transmisji praz 

parametrów pracy elementów wykonawczych w rozleg³ych instalacjach sk³adaj¹cych siê z wielu jednostek 
® ®napowietrzaj¹cych z serii iSWAY-FC  oraz prostych systemach SAFETY WAY . Urz¹dzenie MSPU stanowi 

integraln¹ czêœæ w/w systemów umo¿liwiaj¹c integracjê poszczególnych urz¹dzeñ wchodz¹cych w sk³ad 

instalacji ró¿nicowania ciœnienia. » strona 61  

®iSWAY-FC  - jednostki napowietrzaj¹ce dedykowane do zapobiegania przed zadymieniem wszystkich rodzajów 

pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach. Wyposa¿one s¹ w uk³ad regulacji wykorzystuj¹cy 

algorytmy predykcyjne, co zapewnia mo¿liwoœæ dostosowania parametrów pracy do zmieniaj¹cych siê warunków 

w przestrzeni chronionej. Wentylator pracuje w zestawie z  przeznaczon¹ do zastosowañ w wentylacji po¿arowej 

przetwornic¹ czêstotliwoœci firmy Danfoss, posiadaj¹c¹ funkcjê FIRE MODE.

®Poszczególne jednostki napowietrzaj¹ce z serii ISWAY-FC  mog¹ byæ wyposa¿one w odmiany automatyki, 

czyni¹ce z nich urz¹dzenia dedykowane do zabezpieczania okreœlonych przestrzeni:

®iSWAY-FC  – z przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ P-MAC oraz regulatorem MAC-FC – klatki schodowe, szyby 

windowe oraz opcjonalnie korytarze ewakuacyjne.

® iSWAY-FC-D – z przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ P-MACF oraz regulatorem MAC-FC – przedsionki 

przeciwpo¿arowe z mo¿liwoœci¹ dostarczania sta³ego strumienia powietrza kompensacyjnego do oddymianych 

mechanicznie korytarzy, urz¹dzenie wspomagaj¹ce w klatkach schodowych lub szybach windowych.

®iSWAY-FC-R  – z przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ P-MACF oraz regulatorem MAC-FCR – klatki schodowe 

w budynkach wysokich i wysokoœciowych. Na bazie tych jednostek, wyposa¿onych w wentylatory rewersyjne 
®mo¿liwe jest zbudowanie w pe³ni funkcjonalnego systemu przep³ywowego SAFETY WAY .
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®Idea dzia³ania i zastosowania systemu SAFETY WAY  w budynkach wysokich  i wysokoœciowych4.
1

®Idea dzia³ania systemu SAFETY WAY  polega na wytworzeniu w przestrzeni klatek schodowych wyposa¿onych 

w instalacjê ró¿nicowania ciœnienia ukierunkowanego przep³ywu powietrza z kontrolowan¹ intensywnoœci¹. 

Celem jest uzyskanie stabilnego rozk³adu ciœnienia statycznego w ca³ej klatce schodowej w warunkach 

wystêpowania zjawiska efektu kominowego poprzez precyzyjn¹ kontrolê strumieni powietrza nawiewanego oraz 

wywiewanego i towarzysz¹cych temu oporów przep³ywu powietrza. Przyjmuje siê, ¿e w celu uzyskania stabilnego 

rozk³adu ciœnienia statycznego w przestrzeni ca³ej klatki schodowej konieczne jest doprowadzenie okreœlonej 

iloœci powietrza do strefy obni¿onego ciœnienia i odprowadzenie odpowiedniej iloœci powietrza ze strefy 

podwy¿szonego ciœnienia. Wartoœci strumieni powietrza oraz ich proporcje s¹ ka¿dorazowo okreœlane 

obliczeniowo przez in¿ynierów firmy SMAY na podstawie analizy komputerowej budynku i zale¿¹ od: wysokoœci 

i lokalizacji budynku, architektury klatki schodowej  i poziomu ca³kowitych przecieków powietrza oraz przyjêtych 

wymagañ funkcjonalnych instalacji ró¿nicowania ciœnienia. Dziêki na³o¿eniu na siebie rozk³adu ciœnienia 

wynikaj¹cego z wystêpowania zjawiska efektu kominowego oraz oporów przep³ywu powietrza mo¿liwe jest 

uzyskanie stabilnego rozk³adu ciœnienia statycznego w przestrzeni ca³ej klatki schodowej. Kontrola gradacji 

ciœnienia pomiêdzy poszczególnymi pomieszczeniami traktowanymi jako drogi ewakuacyjne pozwala dodatkowo 

na uzyskanie ukierunkowanego przep³ywu powietrza w otwartych drzwiach ewakuacyjnych na kondygnacji 
®objêtej po¿arem. System SAFETY WAY  pozwala zatem na osi¹gniêcie nominalnych parametrów pracy instalacji 

ró¿nicowania ciœnienia bez wzglêdu na wysokoœæ budynku, okresow¹ zmiennoœæ parametrów otoczenia jak 

równie¿ realizowany scenariusz ewakuacji.   

®Kierunek przep³ywu powietrza generowanego z wykorzystaniem systemu SAFETY WAY  zale¿y od aktualnej 

ró¿nicy temperatury powietrza wewnêtrznego i otoczenia. W okresie zimowym, kiedy temperatura powietrza 

otoczenia jest ni¿sza ni¿ temperatura powietrza w klatce schodowej budynku ogrzewanego powietrze 

doprowadzane jest w obrêbie dolnych kondygnacji i odprowadzane w obrêbie kondygnacji górnych. W okresie 

letnim, kiedy temperatura otoczenia jest wy¿sza od temperatury powietrza w klatce schodowej budynku 

klimatyzowanego powietrze doprowadzane jest w obrêbie górnych kondygnacji i odprowadzane w obrêbie 

kondygnacji dolnych.

®System SAFETY WAY  zosta³ opracowany jako w pe³ni automatyczne rozwi¹zanie dedykowane do zastosowania 

w budynkach wysokich, wysokoœciowych oraz przemys³owych, w których wystêpuj¹ znaczne wartoœci 

wewnêtrznych zysków ciep³a zwi¹zanych z realizacj¹ procesu technologicznego. W zale¿noœci od wybranego 

przez projektanta dokumentu mo¿na okreœliæ graniczn¹ wysokoœæ budynku, od której  w polskich warunkach 

klimatycznych uk³ad przep³ywowy powinien byæ stosowany, odpowiednio:

– 30 m, dla normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy Kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. 

Czêœæ 6: wymagania techniczne dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnienia. Zestawy urz¹dzeñ;

– 55 m, dla Instrukcji ITB nr 378/2002 Projektowanie Instalacji wentylacji po¿arowej dróg ewakuacyjnych 

w budynkach wysokich i wysokoœciowych;

– 65 m, dla amerykañskiej normy NFPA 92A Standard for Smoke Control Systems Utilizing Barriers 

and Pressure Differences.

®Zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta system ró¿nicowania ciœnienia SAFETY WAY  sk³ada siê 
®z minimum dwóch kompaktowych jednostek napowietrzaj¹cych iSWAY-FC-R  zlokalizowanych w obrêbie 

skrajnych kondygnacji budynku. Opcjonalnie mo¿liwa jest lokalizacja obu jednostek na dachu budynku, jednak 

w takiej sytuacji konieczne jest wykonanie szachtu zbiorczego i sprowadzenie punktów nawiewno-wywiewnych 
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®Idea dzia³ania i zastosowania systemu SAFETY WAY  w budynkach wysokich  i wysokoœciowych4.
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jednej z jednostek w rejon najni¿szych kondygnacji. Jednostki napowietrzaj¹ce iSWAY-FC-R  wyposa¿one s¹ 

w osiowe wentylatory rewersyjne umo¿liwiaj¹ce zmianê kierunku przep³ywu powietrza  w przestrzeni klatki 

schodowej w zale¿noœci od aktualnych wymagañ. 

®System SAFETY WAY  jest domyœlnie rozwi¹zaniem bezkana³owym, nie wymagaj¹cym zabudowy zbiorczych 

szachtów napowietrzaj¹cych. W przypadku budynków wysokoœciowych konieczne mo¿e siê okazaæ zastosowanie 
®dodatkowych (wspomagaj¹cych) jednostek napowietrzaj¹cych iSWAY-FC-D , uruchamianych w momencie kiedy 

ró¿nica ciœnienia pomiêdzy klatk¹ schodow¹ i przestrzeni¹ odniesienia spadnie poni¿ej zadanej wartoœci, zwykle 

jest to 30 Pa. Przyjmuje siê, ¿e dodatkowy punkt doprowadzenia powietrza do klatki schodowej powinien 

przypadaæ na ka¿de 10 – 12 kondygnacji. Dodatkowo warto zwróciæ uwagê, ¿e na etapie opracowywania koncepcji 

rozwi¹zania zalecane jest przyjêcie zespo³ów dwóch punktów nawiewno-wywiewnych zlokalizowanych w obrêbie 

dolnych i górnych kondygnacji. Wynika to z koniecznoœci ograniczenia prêdkoœci przep³ywu powietrza 

na elementach zakoñczaj¹cych instalacji. 

®Regulator MAC-FCR jednostki ISWAY-FC-R  na podstawie zmierzonej aktualnie ró¿nicy temperatury powietrza 

wewn¹trz klatki schodowej i otoczenia ustala w³aœciwy kierunek przep³ywu powietrza w przestrzeni chronionej. 
®Co wa¿ne system SAFETY WAY  nie wymaga stosowania w klatkach schodowych dodatkowych elementów 

s³u¿¹cych do kontroli ciœnienia oraz otworów upustowych co czêsto stanowi problem szczególnie w odniesieniu 

do budynków istniej¹cych.

®Rozwi¹zanie SAFETY WAY  jest dostarczane jako w pe³ni kompletny system ró¿nicowania ciœnienia dedykowany 

i zoptymalizowany pod k¹tem zastosowania w konkretnym budynku. Poza spe³nieniem wymagañ 

obowi¹zuj¹cych obecnie przepisów jako rozwi¹zanie aktywne pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania prób 

odbiorowych oraz okresowych przegl¹dów technicznych. 

®Schemat dzia³ania systemu przep³ywowego SAFETY WAY  dla dwóch umownych okresów roku, zimowego 

i letniego przedstawiono na poni¿szych ilustracjach. 

®

Rys. 4.1. Stabilizacja nadciœnienia w przestrzeni klatki 

schodowej budynku ogrzewanego w okresie 

zimowym z wykorzystaniem systemu 
®przep³ywowego SAFETY WAY
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Rys. 4.2. Stabilizacja nadciœnienia w przestrzeni

 klatki schodowej budynku klimatyzowanego 

w okresie letnim z wykorzystaniem systemu 
®przep³ywowego SAFETY WAY

®iSWAY-FCR ®iSWAY-FCD®iSWAY-FC

®

iSWAY-FCD

Rys. 4.3. Realizacja ukierunkowanego przep³ywu powietrza 

przez otwarte drzwi ewakuacyjne za pomoc¹ 
®systemu przep³ywowego SAFETY WAY

Oprócz realizacji kryterium ciœnienia system 
®SAFETY WAY  zapewnia równie¿ utrzymanie 

wymaganej prêdkoœci i kierunku przep³ywu 

powietrza przez otwarte drzwi ewakuacyjne. 

W momencie otwarcia drzwi ewakuacyjnych 

i zwi¹zanego z tym spadku ciœnienia w zabez-

pieczanej nadciœnieniowo klatce schodowej 

wentylator wywiew powietrza zostaje odciêty, 

natomiast nawiew zwiêksza swoj¹ wydajnoœæ 

do wartoœci obliczeniowej wynikaj¹cej  z nie-

szczelnoœci klatki schodowej i wymiarów drzwi 

ewakuacyjnych.
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®Zastosowanie kompaktowych jednostek napowietrzaj¹cych z serii iSWAY-FC  oraz umo¿liwieniu prostej 

integracji wraz z ci¹g³ym monitoringiem pozwoli³o na znaczne ograniczenie elementów uk³adu kontrolno-

pomiarowego i okablowania. W konsekwencji osi¹gniêto podstawowy cel optymalizacji konstrukcji systemu 
®SAFETY WAY , którym by³o maksymalna redukcja ceny przy zachowaniu wszystkich parametrów funkcjonalnych 

i wysokiej niezawodnoœci instalacji.

Podczas realizacji kryterium przep³ywu powietrza w klatkach schodowych budynków wysokich i wysokoœciowych 
®wyposa¿onych w system SAFETY WAY  mo¿e wyst¹piæ koniecznoœæ wykonania dodatkowych punktów 

doprowadzenia powietrza. Przyjmuje siê zwykle jeden dodatkowy punkt nawiewny na ka¿de 10-12 kondygnacji. 

Doprowadzenie dodatkowego strumienia powietrza jest realizowane punktowo lub je¿eli w budynku jest taka 

mo¿liwoœæ z wykorzystaniem kana³u zbiorczego i zespo³u punktów nawiewnych z wykorzystaniem jednostki 
®napowietrzaj¹cej iSWAY-FC-D  . Urz¹dzenie jest tak skalibrowane, ¿e doprowadzenie powietrza rozpoczyna siê 

w momencie spadku ciœnienia poni¿ej ustalonej wartoœci granicznej (zwykle jest to 25-35 Pa).

Rys. 4.4. Schemat kompletnej instalacji ró¿nicowania ciœnienia z wykorzystaniem kompaktowych jednostek 
®napowietrzaj¹cych z serii iSWAY-FC  w budynku wysokoœciowym. System SAFETY WAY  w klatce 

®schodowej oraz urz¹dzenie iSWAY-FC-D  wraz z przetwornikami P-MACF w przedsionkach ppo¿.

®
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Wykonanie projektu instalacji ró¿nicowania ciœnienia z wykorzystaniem systemu przep³ywowego 
®SAFETY WAY  wymaga ka¿dorazowo konsultacji z Dzia³em Badañ i Rozwoju firmy SMAY. Na podstawie 

dostarczonej dokumentacji technicznej okreœlone zostaj¹ charakterystyki wentylatorów oraz lokalizacje 

punktów nawiewno-wywiewnych oraz opcjonalnie dodatkowych jednostek napowietrzaj¹cych. Szczegó³owe 

wytyczne s¹ przekazywane na podstawie wyników symulacji komputerowych oraz uzupe³niaj¹cych obliczeñ 
®analitycznych. Opracowanie koncepcji systemu SAFETY WAY  wymaga dostarczenia: 

– okreœlonych w operacie po¿arowym wymagañ stawianych instalacji ró¿nicowania ciœnienia  

i mechanicznej wentylacji oddymiaj¹cej;  

– zwymiarowanych rzutów i przekrojów klatek schodowych oraz informacji dotycz¹cych wymiarów  

i lokalizacji otworów drzwiowych i okiennych; 

– lokalizacji i wymiarów planowanych szachtów napowietrzaj¹cych; 

– dostêpnych miejsc przeznaczonych na lokalizacjê jednostek napowietrzaj¹cych. 

Po wykonaniu symulacji komputerowych zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami Zleceniodawca otrzymuje 

raport w wersji drukowanej i elektronicznej (format .pdf) bêd¹cy za³¹cznikiem do oficjalnej dokumentacji 

projektowej oraz podstaw¹ do dalszych ustaleñ z rzeczoznawc¹ ds. zabezpieczeñ ppo¿.

®Przyk³adem zastosowania systemu SAFETY WAY  w budynkach przemys³owych mog¹ byæ klatki schodowe 

budynków kot³owni w zak³adach energetycznych wyposa¿one w instalacje zapobiegania przed zadymieniem. 
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Y®Zastosowanie systemu SAFETY WA  w budynkach przemys³owych 4.
2

O ile poprawne zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacji po¿arowej w budynkach wysokich 

i wysokoœciowych przysparza wielu problemów o tyle w przypadku obiektów przemys³owych o zró¿nicowanym 

przeznaczeniu stanowi prawdziwe wyzwanie dla producenta zestawów urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania 
®ciœnienia. Rozwi¹zanie SAFETY WAY  opracowane przez firmê SMAY doskonale nadaje siê do zastosowañ 

w obiektach w których z uwagi na realizowany proces technologiczny wystêpuj¹ znaczne zyski ciep³a. W takiej 
®aplikacji system SAFETY WAY  dzia³a w dwóch trybach:

– Tryb standardowej eksploatacji, w którym w przestrzeni chronionej nadciœnieniowo utrzymywane jest 

niewielkie nadciœnienie w stosunku do przestrzeni odniesienia zapobiegaj¹ce migracji zanieczyszczeñ, 

równoczeœnie wybrane pomieszczenia mog¹ byæ wentylowane z praktycznie dowoln¹ intensywnoœci¹. 
®Mo¿liwe jest równie¿ wyposa¿enie jednostek z serii iSWAY-FC  w dodatkowe Modu³y Filtracyjne (MF) 

montowane po stronie czerpnej oraz presostat pozwalaj¹cy na ocenê stopnia zabrudzenia filtrów; 

– Tryb po¿arowy, w którym w przestrzeni chronionej wytwarzana jest zadana wartoœæ nadciœnienia, a wydajnoœæ 

wentylatorów zapewnia utrzymanie obliczeniowej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez drzwi ewakuacyjne; 

®Dziêki swojej konstrukcji i zastosowanym komponentom jednostki z serii iSWAY-FC  przeznaczone s¹ równie¿ 

do pracy ci¹g³ej. W momencie otrzymania sygna³u z Centrali Sygnalizacji Po¿arowej (CSP) urz¹dzenia 

automatycznie prze³¹czane zostaj¹ w tryb po¿arowy. W trybie tym powietrze doprowadzane jest do klatki 

schodowej lub innych chronionych nadciœnieniowo pomieszczeñ przez odnogê kana³u ssawnego z pominiêciem 

Modu³u Filtracyjnego (MF) co pozwala na eliminacjê dodatkowych oporów przep³ywu powietrza przez filtry przy 

transporcie znacznych iloœci powietrza. 
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Przyk³adem zastosowania systemu SAFETY WAY  w budynkach przemys³owych mog¹ byæ klatki schodowe 

budynków kot³owni w zak³adach energetycznych wyposa¿one w instalacje zapobiegania przed zadymieniem. 

Przestrzenie te czêsto s¹siaduj¹ bezpoœrednio z hal¹ wielkiego kot³a w której w mogà wystàpiã znaczne wartoúci 

zysków ciepùa oraz zapylenie. Dziêki swojej konstrukcji i odpowiednio dobranemu algorytmowi sterowania 
®rozwi¹zanie SAFETY WAY  jest w stanie zapewniæ obliczeniowy gradient ciœnienia pomiêdzy klatk¹ schodow¹, 

przedsionkami przeciwpo¿arowymi i hal¹ wielkiego kot³a niezale¿nie od aktualnego gradientu ciœnienia w jej 

wnêtrzu. 

Przedsionki przeciwpo¿arowe stanowi¹ po³¹czenia pomiêdzy poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi 

w budynkach wyposa¿onych w instalacje ró¿nicowania ciœnienia. Wartoœæ nadciœnienia w ich przestrzeni jest 

dobierana w zale¿noœci od obliczeniowej wartoœci nadciœnienia w przestrzeni s¹siedniej klatki schodowej w taki 

sposób aby zapewniæ odpowiedni¹ gradacjê ciœnienia statycznego, przyk³adowo jeœli nadciœnienie w klatce 

schodowej wynosi 50 Pa w przedsionku zak³ada siê 45 Pa w stosunku do przyjêtej przestrzeni odniesienia. 

Standardowo po uruchomieniu instalacji ró¿nicowania ciœnienia napowietrzany jest jedynie przedsionek 

na kondygnacji objêtej po¿arem po otwarciu odpowiedniej klapy wentylacji po¿arowej, w szczególnych 

przypadkach mo¿e wyst¹piæ jednak koniecznoœæ równoczesnego napowietrzania wszystkich przedsionków 

przeciwpo¿arowych. Doprowadzenie powietrza do przedsionków przeciwpo¿arowych realizowane jest 

z wykorzystaniem wspólnego kana³u napowietrzaj¹cego, w przypadku budynków wysokich i wysokoœciowych 

wyst¹piæ mog¹ zatem problemy z w³aœciwym zrównowa¿eniem hydraulicznym takiej instalacji. System 

ró¿nicowania ciœnienia w przedsionkach dzia³a w sposób analogiczny jak w przypadku klatek schodowych 

realizuj¹c tryb ciœnienia i przep³ywu powietrza. W ofercie firmy SMAY znajduje siê specjalne rozwi¹zanie 
®przeznaczone do ró¿nicowania ciœnienia w przedsionkach przeciwpo¿arowych o nazwie iSWAY-FC-D . 

W tym wariancie ka¿dy z przedsionków wyposa¿ony jest w autonomiczny regulator ciœnienia pozwalaj¹cy 

na precyzyjn¹ kontrolê jego wartoœci. Do napowietrzanego przedsionka na kondygnacji objêtej po¿arem w trybie 

realizacji kryterium ciœnienia dostarczana jest odpowiednia iloœæ powietrza potrzebna do wytworzenia 

obliczeniowej wartoœci nadciœnienia wynikaj¹ca z sumarycznych nieszczelnoœci obudowy. W momencie otwarcia 

drzwi ewakuacyjnych prowadz¹cych na kondygnacjê i zwi¹zanego z tym spadku ciœnienia regulator ciœnienia 

otwiera siê ca³kowicie i do przedsionka doprowadzony zostaje strumieñ powietrza pozwalaj¹cy na osi¹gniêcie 

za³o¿onej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez drzwi ewakuacyjne. 

Projektowane obecnie budynki wyposa¿one s¹ czêsto w instalacjê mechanicznego usuwania dymu 

z przylegaj¹cych do przedsionków korytarzy ewakuacyjnych, pracuj¹ce ze sta³¹ wydajnoœci¹. Aby nie dopuœciæ 

do powstania w przestrzeni korytarzy ewakuacyjnych znacznych wartoœci podciœnienia, a tym samym umo¿liwiæ 

ich poprawn¹ pracê konieczne jest doprowadzenie wymaganej iloœci powietrza kompensacyjnego. Firma SMAY  

opracowa³a na te potrzeby rozwi¹zanie polegaj¹ce na zastosowaniu sterowanego elektronicznie transferu 

powietrza z przedsionków przeciwpo¿arowych do oddymianych mechanicznie korytarzy ewakuacyjnych. 

Rozwi¹zanie to wymaga wykonania dodatkowej odnogi kana³u napowietrzaj¹cego przedsionek ppo¿. 

wyposa¿onej w przepustnicê z si³ownikiem Belimo NMQ24A-SR. Obie przepustnice, regulacyjna  

i transferowa s¹ sterowane ze wspólnego regulatora VRP-M i sprzê¿one mechanicznie i elektronicznie dzia³aj¹c 

przeciwbie¿nie w ten sposób, ¿e stopieñ otwarcia obu przepustnic jest odwrotnie proporcjonalny. W trybie 

realizacji kryterium ciœnienia przepustnica regulacyjna jest przymkniêta natomiast nadmiar powietrza jest 

usuwany poprzez otwart¹ przepustnicê transferow¹ na odnodze kana³u. W trybie realizacji kryterium wydatku 

przepustnica regulacyjna jest ca³kowicie otwarta, a transferowa zamkniêta. Powietrze w tym wariancie jest 

doprowadzane do korytarza ewakuacyjnego przez otwarte drzwi. W efekcie niezale¿nie od tego czy drzwi 

®
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ewakuacyjne s¹ otwarte czy zamkniête do korytarza jest doprowadzana sta³a iloœæ powietrza kompensacyjnego 

pozwalaj¹ca na stabilizacjê ciœnienia w jego przestrzeni. 

Opcjonalnie w projektowanych instalacjach firma SMAY stosuje równie¿ klasyczne rozwi¹zanie oparte 

na zastosowaniu klap transferowych. W tym wariancie do przedsionka przeciwpo¿arowego doprowadzana jest 

sta³a iloœæ powietrza niezale¿nie od realizowanego kryterium, nadmiar powietrza jest usuwany do przestrzeni 

korytarza poprzez zespó³ transferowy zlokalizowany w œcianie oddzielaj¹cej przedsionek i korytarz lub przez 

otwarte drzwi. 

Zastosowanie transferu sterowanego elektronicznie z przedsionków po¿arowych posiada nastêpuj¹ce zalety 

w stosunku do standardowego rozwi¹zania z wykorzystaniem klap transferowych: 

– Ograniczenie wymiarów elementów s³u¿¹cych do transferu powietrza. W praktyce z uwagi na niewielkie 

wymiary przedsionków przeciwpo¿arowych czêsto nie ma mo¿liwoœci monta¿u klap transferowych; 

– Precyzyjn¹ kontrolê nadciœnienia w przedsionkach przeciwpo¿arowych; 

– Sta³y monitoring parametrów pracy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do transferu powietrza, a przez to skrócenie czasu 

trwania prób odbiorowych i okresowych testów instalacji ró¿nicowania ciœnienia w budynkach;

UWAGA: W przypadku instalacji ró¿nicowania ciœnienia projektowanych zgodnie z PN-EN 12101-6:2007, 

która zak³ada koniecznoœæ precyzyjnej kontroli ró¿nicy ciœnienia pomiêdzy klatk¹ schodow¹ i przedsionkiem 

ppo¿. w budynkach wysokich i wysokoœciowych zalecane jest stosowanie sterowanego elektronicznie transferu 

powietrza. W przypadku za³o¿enia wiêkszej tolerancji ró¿nicy ciœnienia mo¿liwe jest zastosowanie 

standardowych klap transferowych dobieranych zgodnie z procedur¹ opisan¹ w Instrukcji ITB nr 378/2002.

Na podstawie doœwiadczeñ praktycznych zgromadzonych podczas prowadzenia pomiarów zwi¹zanych  

z uruchomieniami instalacji w zrealizowanych obiektach firma SMAY zaleca bilansowanie strumieni powietrza 

przy za³o¿eniu doprowadzenia do przedsionka ppo¿. ca³kowitego strumienia powietrza wymaganego 

do uzyskania obliczeniowej prêdkoœci powietrza w drzwiach ewakuacyjnych pomiêdzy przedsionkiem 

i korytarzem. Pozwala to na unikniêcie ewentualnych problemów zwi¹zanych z za³o¿eniem nap³ywu powietrza 

z przestrzeni klatki schodowej.  

Rys. 4.5. Realizacja kryterium ciúnienia w przedsionku ppoý. wyposaýonym w sterowany elektronicznie transfer powietrza
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Rys. 4.6. Realizacja kryterium przepùywu w przedsionku ppoý. wyposaýonym w sterowany elektronicznie transfer powietrza

Rys. 4.7. Schemat instalacji standardowego transferu powietrza z przedsionka ppo¿. do korytarza ewakuacyjnego 

wg. Instrukcji ITB nr 378/2002.
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W przypadku, kiedy przedsionek ppoý. wyposaýony jest w dwoje drzwi ewakuacyjnych prowadzàcych do korytarzy 

ewakuacyjnych moýliwe jest zastosowanie podwójnego transferu powietrza sterowanego elektronicznie. 

Rozwiàzanie takie przedstawione na poniýszych rysunkach pozwala na utrzymanie obliczeniowej prædkoúci 

przepùywu powietrza w obu drzwiach eakauacyjnych jednoczeúnie np. 2.0 m/s. Dodatkowo zapewnia kontrolæ 

róýnicy ciúnienia pomiædzy przedsionkiem ppoý., a korytarzami na zadanym poziomie. 

Rys. 4.9. Realizacja kryterium przepùywu w przedsionku ppoý. wyposaýonym w podwójny (zdublowany ) transfer powietrza  

sterowany elektronicznie  
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Rys. 4.8. Realizacja kryterium ciúnienia w przedsionku ppoý. wyposaýonym w podwójny (zdublowany ) transfer powietrza 

sterowany elektronicznie  
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Systemy odprowadzenia powietrza z budynków5
Aby instalacje zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach dzia³a³y poprawnie, 

konieczne jest zaprojektowanie odpowiednio zwymiarowanej instalacji odprowadzenia powietrza  z kondygnacji 

objêtej po¿arem. W wielu przypadkach tak¹ rolê mo¿e pe³niæ instalacja mechanicznej wentylacji oddymiaj¹cej 

korytarze ewakuacyjne lub powierzchnie typu open space. Ka¿dorazowo koniecznej jest zatem w³aœciwe 

zbilansowanie strumieni powietrza nap³ywaj¹cego i usuwanego z okreœlonej przestrzeni w budynku oraz dobór 

wentylatorów o odpowiednich charakterystykach. Jeœli na etapie wykonywania obliczeñ projektowych nie 

zostanie zapewnione odpowiednie odprowadzenie powietrza z kondygnacji objêtej po¿arem po uruchomieniu 

instalacji ró¿nicowania ciœnienia i otwarciu drzwi ewakuacyjnych dojdzie do szybkiego wyrównania ciœnienia 

pomiêdzy przestrzeni¹ o podwy¿szonym ciœnienia a stref¹ objêt¹ po¿arem. W konsekwencji niemo¿liwe bêdzie 

utrzymanie gradacji ciœnienia i ukierunkowanego przep³ywu powietrza co prowadziæ mo¿e do przedostawania 

siê dymu i toksycznych produktów spalania do przestrzeni dróg ewakuacyjnych. .

Rys. 5.1.  Ilustracja mo¿liwego przep³ywu dymu 

w przypadku braku zapewnienia 

odprowadzenia powietrza z kondygnacji 

objêtej po¿arem.

Instalacja odprowadzenia powietrza niezale¿nie od przyjêtego rozwi¹zania technicznego powinny zostaæ 

uruchomione jednoczeœnie z instalacj¹ ró¿nicowania ciœnienia. Dla zapewnienia odprowadzenia powietrza 

z kondygnacji objêtej po¿arem mo¿na wykorzystaæ:

Okna uchylne lub inne otwory w œcianach zewnêtrznych, wyposa¿one w si³owniki – musz¹ zostaæ 

zamontowane na ka¿dej kondygnacji, w ka¿dym oddzielonym od pozosta³ej czêœci budynku pomieszczeniu 

po³¹czonym z korytarzem ewakuacyjnym. Je¿eli wyjœcie z klatki schodowej prowadzi do pomieszczenia typu 

open space, mo¿liwe jest ograniczenie iloœci okien uchylnych.  Prawid³owo dobrana powierzchnia czynna okien 

wystarczy do spe³nienia wymagañ odnoœnie przep³ywu powietrza. Warunkami zastosowania okien uchylnych 

jako systemu odbioru powietrza s¹: ich zlokalizowanie w przestrzeni bezpoœrednio przyleg³ej do obszaru 

chronionego nadciœnieniem oraz wyposa¿enie okien w si³owniki umo¿liwiaj¹ce automatyczne ich otwarcie 

równoczeœnie z uruchomieniem instalacji ró¿nicowania ciœnienia. 

Jest to rozwi¹zanie, które nie wymaga wykorzystania dodatkowej przestrzeni u¿ytkowej. Powa¿nym 

ograniczeniem przy stosowaniu okien uchylnych jest oddzia³ywanie wiatru, wp³ywaj¹ce bezpoœrednio 

na skutecznoœæ usuwania powietrza z budynku szczególnie w przypadku gdy okna takie zlokalizowane s¹ 

na elewacji nawietrznej. W takim przypadku w s¹siedztwie otworów wylotowych powstawaæ mo¿e nadciœnienie 

o znacznej wartoœci istotnie ograniczaj¹ce wyp³yw powietrza lub w skrajnych przypadkach powoduj¹ce wtórny 

nap³yw powietrza do budynku. 
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Nale¿y zwróciæ uwagê na istotny wp³yw oddzia³ywania wiatru (parcie i ssanie) na rozk³ad ciœnienia  

w s¹siedztwie budynku jak równie¿ w jego wnêtrzu. 

W przypadku zastosowania okien uchylnych jako elementów s³u¿¹cych do odprowadzenia powietrza zalecane 

jest zastosowanie dwóch okien zlokalizowanych na ró¿nych (najlepiej przeciwleg³ych) elewacjach i wyposa¿enie 

ich w dodatkow¹ instalacjê, która otworzy w³aœciwe okno w zale¿noœci od aktualnego kierunku wiatru, 

na podstawie wskazañ wiatromierza.

Kana³y grawitacyjnego odprowadzenia powietrza 

Rozwi¹zanie to wykorzystuje grawitacyjny ruch powietrza wynikaj¹ce z ró¿nicy gêstoœci oraz dodatkowo 

dzia³ania instalacji ró¿nicowania ciœnienia, która w trakcie swojej pracy podnosi ciœnienie w wybranych 

przestrzeniach budynku. Kana³y grawitacyjne powinny byæ na ca³ej wysokoœci wykonane jako pionowe (podobnie 

jak w przypadku kana³ów wentylacji grawitacyjnej). 

Jest to rozwi¹zanie stosunkowo proste w wykonaniu i umo¿liwia odprowadzenie powietrza z budynku w sytuacji 

kiedy brak jest mo¿liwoœci zastosowania okien uchylnych. Zastosowanie ka³ów grawitacyjnych wymaga jednak 

zastosowania szeregu rozwi¹zañ i urz¹dzeñ wymaganych dla jego prawid³owego funkcjonowania ale 

równoczeœnie podnosz¹cych koszt systemu. Wlot powietrza do kana³u zabezpieczony musi zostaæ na ka¿dej 

kondygnacji klapami przeciwpo¿arowymi z si³ownikami. Normaln¹ pozycj¹ klapy jest pozycja zamkniêta. 

W momencie uruchomienia instalacji wentylacji po¿arowej otwarte zostaj¹ klapy na kondygnacji objêtej po¿arem 

natomiast klapy na pozosta³ych kondygnacjach pozostaj¹ zamkniête. Dodatkowo pionowy wylot kana³u 

grawitacyjnego zabezpieczony powinien zostaæ otwieran¹ automatycznie klap¹ dymow¹ lub wykonany w formie 

zadaszonej wyrzutni. Powa¿n¹ wad¹ omawianego rozwi¹zania jest ich du¿e zapotrzebowanie na dostêpn¹ 

przestrzeñ techniczn¹ (du¿e przekroje kana³ów grawitacyjnych) znaczne wahanie sprawnoœci  zwi¹zane 

ze zmiennymi warunkami atmosferycznymi (ró¿nica temperatur i wp³yw wiatru). Zakres stosowalnoœci tego 

rozwi¹zania jest ograniczony maksymalnie do grupy budynków wysokich.

Kana³y mechanicznego odprowadzenia powietrza

Rozwi¹zanie to opiera siê na wytworzeniu ukierunkowanego przep³ywu powietrza na zewn¹trz budynku poprzez 

uk³ad kana³ów z wykorzystaniem wentylatora wyci¹gowego. Podobnie jak w przypadku opisanym powy¿ej wloty 

do kana³ów na ka¿dej kondygnacji s¹ zamkniête klapami po¿arowymi, które otwieraj¹ siê jedynie na kondygnacji 

z której usuwane jest powietrze. Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest mo¿liwoœæ ograniczenia wymiarów kana³ów oraz 

prowadzenia ich równie¿ w poziomie. Dodatkowo dziêki zastosowaniu wentylatorów instalacja jest mniej podatna 

na wp³yw zmiennoœci parametrów otoczenia i mo¿e byæ z powodzeniem stosowane we wszystkich budynkach bez 

wzglêdu na ich wysokoœæ. W funkcji kana³ów mechanicznego odprowadzenia powietrza wykorzystana mo¿e 

zostaæ instalacja wentylacji ogólnej, pod warunkiem jednak dostosowania jej elementów do dzia³ania w czasie 

po¿aru. System przewodów musi posiadaæ odpornoœæ po¿arow¹ tak¹ jak przewody oddymiaj¹ce, na granicy stref 

po¿arowych nale¿y zastosowaæ przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce wentylacji oddymiaj¹cej a jednostk¹ 

napêdow¹ musi byæ dwubiegowy wentylator oddymiaj¹cy lub wentylator bytowy i niezale¿ny wentylator 

oddymiaj¹cy. W obliczeniach hydraulicznych uwzglêdniæ trzeba ponadto zmianê charakterystyki hydraulicznej 

sieci przy pracy w warunkach normalnego funkcjonowania budynku i podczas po¿aru.
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Tab. 5.1. Instalacje odprowadzenia powietrza z budynków – wady i zalety

Sposób odprowadzenia 

powietrza
Lokalizacja Wady i zalety

Okna uchylne lub inne 
otwory w œcianach 
zewnêtrznych

Œciany zewnêtrzne 
w  pomieszczeniach 
bezpoœrednio s¹siaduj¹ce 
ze stref¹ chronion¹ 
nadciœnieniem

Zalety: 
- niskie koszty inwestycyjne;
- ³atwe wykonanie;
- wysoka skutecznoœæ w usuwaniu dymu.
Wady:
- wra¿liwoœæ na warunki atmosferyczne.

Instalacja grawiatycjna
W strefie bezpoœrednio 
przyleg³ej do strefy 
chronionej nadciœnieniem

Zalety: 
- niski koszt wykonania;
- prosta konstrukcja;
- ma³a wra¿liwoœæ na warunki atmosferyczne.
Wady:
- wymagana du¿a powierzchnia techniczna;
- konieczne staranne wykonanie;
- niemo¿noœæ pod³¹czenia przewodów poziomych
- ograniczenie co do wysokoœci budynku.

Instalacja mechaniczna

W dowolnym miejscu 
budynku – wlot w strefie 
bezpoœrednio przyleg³ej  
do strefy chronionej 
nadciœnieniem

Zalety: 
- brak ograniczeñ co do wysokoœci budynku;
- mniejsze zapotrzebowanie przestrzeni technicznej ni¿ dla kana³ów 

grawitacyjnych.

- mo¿liwoœæ pod³¹czenia kana³ów poziomych;
- mo¿liwoœæ wykorzystania instalacji wentylacji ogólnej pod warunkiem 

specjalnego wykonania.

Wady:
- dodatkowe koszta wentylatorów z okablowaniem
- wysokie koszty wykonania;
- koniecznoœæ precyzyjnego zbilansowania strumieni powietrza.

Instalacja oddymiaj¹ca

W dowolnym miejscu 
budynku – instalacja 
wyci¹gu dymu na 
korytarzach 
ewakuacyjnych

Zalety: 
- bez ograniczenia wysokoœci budynku;
- wysoka skutecznoœæ usuwania dymu;
- mo¿liwoœæ pod³¹czenia kana³ów poziomych
- mo¿liwoœæ wykorzystania instalacji wentylacji ogólnej pod warunkiem 
specjalnego wykonania.
Wady:
- mo¿liwe wytworzenie podciœnienia na korytarzu ewakuacyjnym w stosunku 
do przestrzeni chronionej;
- wysokie koszty inwestycyjne.

Instalacje wentylacji oddymiaj¹cej

W niektórych przypadkach mo¿liwe jest wykorzystanie instalacji wentylacji oddymiaj¹cej dzia³aj¹cej ze sta³¹, 

obliczeniow¹ wydajnoœci¹ do równoczesnego usuwania dymu i powietrza doprowadzanego do budynku w celu 

ró¿nicowania ciœnienia. W tej sytuacji ju¿ na etapie projektu nale¿y wszystkie instalacje wentylacji po¿arowej 

traktowaæ jako wspó³pracuj¹ce uk³ady i zbilansowaæ strumienie powietrza doprowadzanego i usuwanego. 

Rozwi¹zanie takie jest stosowane w przypadku instalacji projektowanych zgodnie z Instrukcj¹ ITB 378/2002, 

kiedy do oddymianego mechanicznie korytarza powinna dop³ywaæ sta³a iloœæ powietrza z napowietrzanego 

przedsionka po¿arowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e niew³aœciwe zbilansowanie strumieni powietrza mo¿e skutkowaæ 

ograniczeniem skutecznoœci pracy obu instalacji i w konsekwencji uniemo¿liwieniem ewakuacji z budynku 

w przypadku po¿aru. 





 

 

Aktualne metody testowania zestawów urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania ciœnienia (PDS) 6
Norma PN-EN 12101-6:2007 od momentu jej wprowadzenia budzi³a powszechne kontrowersje tak w Polsce jak 

i w pozosta³ych krajach cz³onkowskich Unii Europejskiej. Wiele zagadnieñ potraktowano w niej has³owo 

sygnalizuj¹c jedynie problemy bez podania sposobów ich rozwi¹zania. G³ówny nacisk po³o¿ono na zagadnienia 

zwi¹zane z opisem parametrów funkcjonalnych jakie powinny spe³niaæ systemy s³u¿¹ce do ró¿nicowania 

ciœnienia (PDS), daj¹c tym samym wytyczne projektantom instalacji wentylacyjnych. Kompletnie natomiast 

zmarginalizowano kluczowe jak wskazuj¹ doœwiadczenia praktyczne kwestie zwi¹zane z opisem procedur 

testowania przedmiotowych zestawów urz¹dzeñ zarówno w laboratorium jak i w budynkach rzeczywistych 

podczas prowadzenia prób odbiorowych. W konsekwencji z uwagi na brak wspomnianych procedur badawczych 

norma PN-EN 12101-6 nie mog³a byæ traktowana jako dokument odniesienia do wydania aprobaty dla ca³ego 

zestawu urz¹dzeñ przez kompetentne w tym zakresie instytucje. 

Problemy te zosta³y dostrze¿one przez zajmuj¹cy siê tematyk¹ systemów ró¿nicowania ciœnienia Europejski 

Komitet CEN TC191/SC1. Obecnie w ramach Grupy Roboczej WG6 prowadzone s¹ prace nad opracowaniem 

dwóch norm europejskich EN 12101-6 poœwiêconej zestawom urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania ciœnienia 

oraz EN 12101-13 poœwiêconej projektowaniu instalacji ró¿nicowania ciœnienia. Dokumenty te znajduj¹ siê 

obecnie w fazie opracowania, oficjalne wprowadzenie dokumentów przewidywane jest na rok 2012. W 2010 r. 

do znowelizowanej normy EN 12101-6 wprowadzona zosta³a formalnie procedura badawcza opracowana przez 

Akredytowany Instytut Aerodynamiki Przemys³owej (I.F.I.) w Aachen dotycz¹ca oceny funkcjonalnoœci 

i niezawodnoœci zestawów urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania ciœnienia. W za³o¿eniu przeprowadzenie badañ 

zgodnie  z opracowan¹ procedur¹ badawcz¹ bêdzie obligatoryjne dla wszystkich zestawów urz¹dzeñ tak 

mechanicznych jak i sterowanych elektronicznie. Cz³onkowie Komitetu s¹ zgodni, ¿e podstawowym zadaniem 

poprawnie zaprojektowanego systemu ró¿nicowania ciœnienia jest wytworzenie i utrzymanie normatywnych 

parametrów w przestrzeniach dróg ewakuacyjnych niezale¿nie od aktualnych parametrów otoczenia 

(temperatura powietrza oraz prêdkoœæ i kierunek wiatru). W rezultacie przedmiotem zainteresowania Komitetu 

jest równie¿ ustalenie minimalnych wymogów dotycz¹cych prowadzenia prób odbiorowych oraz okresowych 

testów systemów ró¿nicowania ciœnienia zainstalowanych w budynkach.

Uwzglêdniaj¹c aktualny stan prawny oraz w trosce o zapewnienie mo¿liwie najwy¿szej jakoœci oferowanych 

produktów firma SMAY jako pierwszy w Europie producent systemów sterowanych elektronicznie 

przeprowadzi³a szereg dobrowolnych badañ dla oferowanych rozwi¹zañ zakoñczonych wynikiem pozytywnym, 

w sk³ad których wchodzi³y równie¿ kompleksowe badania przeprowadzone w laboratorium I.F.I. przez 

niemieckich ekspertów i praktyków w dziedzinie systemów ró¿nicowania ciœnienia.

Badania przeprowadzono z wykorzystanie specjalnie do tego celu zbudowanego stanowiska pomiarowego, 

bêd¹cego w istocie pomieszczeniem wyposa¿onym w kompletn¹ instalacjê pomiarow¹ z mo¿liwoœci¹ 

archiwizacji danych oraz niezbêdne elementy dodatkowe umo¿liwiaj¹ce zdefiniowanie nieszczelnoœci 

pomieszczenia, oporów przep³ywu powietrza na kondygnacji jak równie¿ cykliczne otwarcie i zamkniêcie drzwi. 

Sam¹ procedurê badawcz¹ mo¿na podzieliæ na dwie podstawowe czêœci, a mianowicie badania funkcjonalnoœci 

wykonywane w seriach po 20 cykli oraz badania niezawodnoœci 10 000 cykli pe³nego otwarcia i zamkniêcia drzwi. 

Standardowy czas otwarcia drzwi wynosi³ 1 s, natomiast zamkniêcia 3 s wartoœci te zosta³y okreœlone 

na podstawie pomiarów przeprowadzonych w budynkach rzeczywistych. Po dokonaniu kalibracji badanego 
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zestawu urz¹dzeñ realizowano automatyczn¹ procedurê badawcz¹ w nastêpuj¹cej kolejnoœci: 

– badania funkcjonalnoœci (FUNKCJONALNOŒÆ) 20 cykli, pod k¹tem spe³nienia wymogów normy (dok³adnoœæ 

regulacji ciœnienia nominalnego oraz czas osi¹gniêcia 90% nowego za³o¿onego wydatku i czas potrzebny 

do redukcji nadciœnienia w pomieszczeniu poni¿ej 60 Pa; 

– badania niezawodnoœci (NIEZAWODNOŒÆ) 10 000 cykli pe³nego otwarcia i zamkniêcia drzwi ewakuacyjnych;

– badania trwa³oœci (TRWA£OŒÆ) 20 cykli, pod k¹tem oceny wp³ywu zu¿ycia poszczególnych komponentów 

badanego zestawu urz¹dzeñ na parametry funkcjonalne;

– badania oscylacji (OSCYLACJE) 10 serii po 20 cykli, pod k¹tem oceny wp³ywu ró¿nych scenariuszy ewakuacji 

na parametry pracy zestawu urz¹dzeñ. Generalnie test polega³ na skracaniu czasu zamkniêcia drzwi 

z pocz¹tkowych 3 s do 1 s i obserwacji czy uk³ad nie wpada w niegasn¹ce oscylacje, opracowany specjalnie 

na potrzeby testowania sterowanych elektronicznie systemów ró¿nicowania ciœnienia;

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  przy za³o¿eniu nominalnego nadciœnienia �pN = 45 [Pa] i strumienia powietrza 
3doprowadzanego do pomieszczenia wynosz¹cego 15 600 m /h

®Systemu SAFETY WAY  przy za³o¿eniu nominalnego nadciœnienia �pN = 50 [Pa] i strumienia powietrza 
3doprowadzanego do pomieszczenia wynosz¹cego 16 000 m /h

Przeprowadzone badania wykaza³y dodatkowo ponad wszelk¹ w¹tpliwoœæ, ¿e odpowiednio zaprojektowane 

i skonfigurowane systemy ró¿nicowania ciœnienia sterowane elektronicznie mog¹ literalnie wype³niæ wymagania 

funkcjonalne okreœlone w normie PN-EN 12101-6:2007 co by³o dotychczas wielokrotnie poddawane 

w w¹tpliwoœæ. Podobnie wyniki testów niezawodnoœci powinny jednoznacznie potwierdzaæ, ¿e elementy 

nowoczesnej automatyki kontrolno-pomiarowej spe³niaj¹ bardzo rygorystyczne standardy jakoœci gwarantuj¹c 

tym samym wysoki poziom bezpieczeñstwa w budynkach wyposa¿onych w tego rodzaju instalacje. 

®Tab. 6.1. Zestawienia wyników uzyskanych dla urz¹dzenia iSWAY-FC

®Tab. 6.2. Zestawienia wyników uzyskanych dla systemu SAFETY WAY

RODZAJ TESTU 
�pN 
[Pa] 

Czas osi¹gniêcia 90% 
nowego za³o¿onego 

wydatku 
[s] 

Czas redukcji  
nadciœnienia poni¿ej 

wartoœci 60 Pa 
[s] 

REZULTAT 

FUNKCJONALNOŒÆ 45 2.3 1.8 WYNIK POZYTYWNY 
NIEZAWODNOŒÆ -   WYNIK POZYTYWNY 

TRWA£OŒÆ 45 2.5 2.5 WYNIK POZYTYWNY 
OSCYLACJE -   WYNIK POZYTYWNY 

 

RODZAJ TESTU 
�pN 
[Pa] 

Czas osi¹gniêcia 90% 
nowego za³o¿onego 

wydatku 
[s] 

Czas redukcji  
nadciœnienia poni¿ej 

wartoœci 60 Pa 
[s] 

REZULTAT 

FUNKCJONALNOŒÆ 50 1.4 0.3 WYNIK POZYTYWNY 
NIEZAWODNOŒÆ -   WYNIK POZYTYWNY 

TRWA£OŒÆ 50 1.0 0.2 WYNIK POZYTYWNY 
OSCYLACJE -   WYNIK POZYTYWNY 
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Dziêki realizacji projektu badawczo-wdro¿eniowego i doœwiadczeniom uzyskanym podczas prowadzenia prób 

odbiorowych i testów w Aachen firma SMAY zgromadzi³a szereg doœwiadczeñ, które pozycjonuj¹ j¹ w chwili 

obecnej jako jednego z liderów na rynku polskim w zakresie systemów ró¿nicowania ciœnienia. 

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet najlepsze koncepcje wymagaj¹ profesjonalnej implementacji polegaj¹cej 

na odpowiednim monta¿u i kalibracji systemu w budynku w przeciwnym wypadku niemo¿liwe stanie siê 

dotrzymanie deklarowanych przez producenta parametrów. Aby systematycznie podnosiæ poziom 

bezpieczeñstwa w budynkach na wypadek po¿aru i jednoczeœnie rozszerzaæ ofertê dostêpnych na rynku 

rozwi¹zañ konieczna jest tak¿e rzetelna i obiektywna polityka informacyjna oraz wprowadzenie wymogu 

udowodnienia skutecznoœci proponowanego rozwi¹zania w odniesieniu do konkretnego obiektu w miejsce 

powszechnych obecnie zapewnieñ i deklaracji producentów. Najlepsz¹ zaœ rekomendacj¹ powinny byæ wyniki 

prób odbiorowych, czyli kontrola w praktyce przez wykwalifikowane w tym zakresie s³u¿by, które w zrealizo-

wanych przez firmê SMAY. obiektach równie¿ koñczy³y siê dotychczas wynikami pozytywnymi. 

Rys. 6.1. Pierwsza strona oficjalnego raportu 
®                I.F.I. Aachen dla urz¹dzenia iSWAY-FC

Rys. 6.2. Pierwsza strona oficjalnego raportu 
Y®                I.F.I. Aachen dla systemu SAFETY WA
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Pe³ne wersje oficjalnych raportów z badañ przeprowadzonych w Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. 

w Aachen w wersjach angielskiej i polskiej s¹ dostêpne do pobrania na oficjalnej stronie internetowej firmy 

SMAY, www.smay.pl. 



 

 

Badania w zakresie elektrostatycznoœci i warunków œrodowiskowych6.
2

®Podstawowe podzespo³y jednostki ISWAY  oraz urz¹dzenia towarzysz¹ce  zosta³y poddane badaniom z zakresu 

elektrostatycznoœci i warunków œrodowiskowych. 

Badania obejmowa³y nastêpuj¹ce elementy:

Przetwornicê czêstotliwoœci, Szafê zasilaj¹co-steruj¹c¹ SzA-FC, Przetworniki ró¿nicy ciœnienia P-MAC, P-

MACF; Regulatory MAC-FC, MAC-FCR; oraz urz¹dzenia: Tablicê sygnalizacyjno-steruj¹c¹ TSS; Tablicê steruj¹c¹ 

TS. Wszystkie wymienione podzespo³y i urz¹dzenia zakwalifikowano do 3 klasy œrodowiskowej (-25°C – 40°C)

Badania obejmowa³y testy zestawione w tabeli poni¿ej:

6.3. Lista testów przeprowadzonych dla podzespo³ów iSWAY.

W odniesieniu do instalacji ró¿nicowania ciœnienia szczególne znaczenie odgrywaj¹ badania poprawnoœci pracy 

komponentów pe³ni¹cych rolê elementów regulacji ciœnienia. Z tego wzglêdu Urz¹dzenie Regulacyjne Belimo 

Smay (URBS) by³o testowane razem z wielop³aszczyznow¹ przepustnic¹ regulacyjn¹ produkcji firmy SMAY. 

Badany zestaw pe³ni w rozwi¹zaniach firmy SMAY rolê precyzyjnego regulatora ciœnienia. W tym miejscu warto 

zaznaczyæ, ¿e stosowane powszechnie mechaniczne klapy nadmiarowo-upustowe nie s¹ obecnie testowane 

poza dobrowolnymi badaniami jakim mog¹ byæ poddawane  w laboratoriach producentów. Mo¿liwe, ¿e sytuacja 

ta ulegnie w przysz³oœci zmianie, poniewa¿ w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym rozwa¿ana jest obecnie 

mo¿liwoœæ powo³ania grupy roboczej odpowiedzialnej za opracowanie procedury ich testowania. Szczególn¹ 

uwagê nale¿y zwróciæ na poprawnoœæ pracy tych elementów w warunkach zimowych np. oblodzenie powierzchni. 
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Lp. W³aœciwoœci Wynik badania 

1 Odpornoœæ na zimno pozytywny 

2 Odpornoœæ na wilgotne gor¹co sta³e pozytywny 

3 Odpornoœæ na suche gor¹co pozytywny 

4 Odpornoœæ na uderzenie pozytywny 

5 Odpornoœæ na wibracje sinusoidalne pozytywny 

6 Wytrzyma³oœæ na wilgotne gor¹co sta³e pozytywny 

7 Wytrzyma³oœæ na wibracje sinusoidalne pozytywny 

8 Odpornoœæ na korozjê CO2 pozytywny 

9 Ochrona przed wod¹ pozytywny 

10 Ochrona przed cia³ami sta³ymi pozytywny 

11 Odpornoœæ na zmiany napiêcia zasilania pozytywny 

12 
Odpornoœæ na zapady napiêcia  i krótkie 

przerwy napiêcia zasilania 
pozytywny 

13 Odpornoœæ na wy³adowania elektrostatyczne pozytywny 

14 
Odpornoœæ na oddzia³ywanie pola 

elektromagnetycznego 
pozytywny 

15 
Odpornoœæ na zaburzenia przewodzone 

indukowane przez pola elektromagnetyczne 
pozytywny 

16 
Odpornoœæ na serie szybkich elektrycznych 

stanów przejœciowych 
pozytywny 

17 
Odpornoœæ na powolne udary napiêciowe o 

wysokiej energii 
pozytywny 
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Badania elektryczne6.
2

Raporty z opisanych powy¿ej badañ s¹ dostêpne do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

firmy SMAY-www.smay.pl. Aprobata Techniczna AT-15-9020-2012.

Rys. 6.4. Aprobata Techniczna ITB AT-15-8564/2011

Na podstawie przeprowadzonych badañ Instytut Techniki Budowlanej wyda³ Aprobatê Techniczn¹ ITB 

AT-15-8564/2011 potwierdzaj¹c¹ najwy¿sz¹ jakoœæ i niezawodnoœæ elektronicznych uk³adów kontrolno-

pomiarowych stosowanych przez firmê SMAY. 
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Zastosowanie symulacji komputerowych (CFD) w wentylacji po¿arowej7
Narzêdzia komputerowej dynamiki p³ynów Computational Fluid Dynamics (CFD) zyskuj¹ w ostatnich latach 

coraz wiêksze znaczenie jako wsparcie dla projektantów i konstruktorów, a w przypadku rozwi¹zañ in¿ynierskich 

równie¿ dla rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ ppo¿.  Stale rosn¹ca moc obliczeniowa komputerów w po³¹czeniu 

z optymalizacj¹ dostêpnych modeli numerycznych pozwalaj¹ na coraz dok³adniejsze odwzorowanie 

rzeczywistych procesów towarzysz¹cych rozwojowi zjawiska po¿aru, a tym samym uzyskanie wiarygodnych 

wyników. Niestety specyfika bran¿y zabezpieczeñ po¿arowych powoduje, ¿e popularyzacji tego rodzaju narzêdzi 

towarzysz¹ liczne kontrowersje zwi¹zane przede wszystkim  z brakiem mo¿liwoœci rzetelnej oceny jakoœci 

modeli oraz wiarygodnoœci wyników. Sytuacja taka nie jest charakterystyczna jedynie dla rynku polskiego 

podobne w¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê w ca³ej praktycznie Europie. Warto wiêc w tym miejscu zadaæ zasadnicze 

pytanie, czy stosowanie symulacji komputerowych jest zasadne i na ile mo¿na wierzyæ w prezentowane w postaci 

kolorowych pól wyniki? OdpowiedŸ na to pytanie jest wzglêdnie prosta otó¿ symulacje komputerowe s¹ na tyle 

dobre na ile kompetentny jest ich autor. Analiza komputerowa wymaga od osób j¹ prowadz¹cych szerokiej wiedzy 

z zakresu mechaniki p³ynów, wymiany ciep³a i metod numerycznych oraz zasady dzia³ania analizowanych 

urz¹dzeñ b¹dŸ instalacji oraz dodatkowo, a mo¿e przede wszystkim zdrowego rozs¹dku podczas analizy wyników 

obliczeñ. Umiejêtnoœæ obs³ugi programu komputerowego to zdecydowania za ma³o, z tego wzglêdu firma SMAY 

przed rozpoczêciem œwiadczenia komercyjnych us³ug w zakresie prowadzenia symulacji komputerowych przez 

okres 2 lat pracowa³a nad w³asnymi modelami numerycznymi pozwalaj¹cymi na analizê wybranych procesów 

towarzysz¹cych pracy instalacji wentylacyjnych. Opracowane modele zosta³y nastêpnie zwalidowane 

i zweryfikowane w oparciu o wyniki pomiarów w budynkach rzeczywistych oraz dodatkowo obliczenia analityczne. 

Filozofia ta pozwala na eliminacjê szeregu pope³nianych powszechnie b³êdów jak równie¿ stwarza mo¿liwoœæ 

pe³nej analizy uzyskiwanych wyników obliczeñ komputerowych. 

Obecnie symulacje komputerowe s¹ prowadzone w specjalnie powo³anej do tych celów komórce obliczeñ CFD 

dzia³aj¹cej w ramach Dzia³u Badañ i Rozwoju firmy SMAY. Obliczenia te s¹ wykorzystywane na potrzeby 

optymalizacji produktów oraz dodatkowo jako wsparcie dla projektantów instalacji wentylacji po¿arowej. 

Prowadzone obliczenia dotycz¹ g³ównie: 

– modelowania parametrów pracy instalacji ró¿nicowania ciœnienia oraz zjawiska po¿aru; 

– modelowanie procesów przep³ywu powietrza w instalacjach wentylacyjnych; 

– wyznaczanie charakterystyk elementów zakoñczaj¹cych np. kratek wentylacyjnych lub dysz dalekiego zasiêgu; 

– optymalizacja parametrów konstrukcyjnych i wyznaczanie charakterystyk wentylatorów. 

Na ¿yczenie Klienta mo¿liwe jest wykonanie analizy CFD innego zagadnienia technicznego po wczeœniejszym 

ustaleniu wymaganych szczegó³ów oraz zakresu obliczeñ np. przep³yw ciep³a po³¹czony  z przemian¹ fazow¹. 

® ®Symulacje komputerowe wykonywane s¹ z wykorzystaniem najnowszej wersji pakietu Ansys  Fluent   

i oprogramowania Fire Dynamic Simulator (FDS) oraz innych dostêpnych kodów lub narzêdzi opracowanych 

w firmie SMAY. 



 

 

Zastosowanie narzêdzi komputerowej mechaniki p³ynów (CFD) w wentylacji po¿arowej7

Rys. 7.1. Przyk³adowe wyniki symulacji komputerowych (CFD) w zakresie instalacji wentylacji po¿arowej. 
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Ostatni rozdzia³ poœwiêcony zosta³ kwestiom fundamentalnym jeœli chodzi o ocenê skutecznoœci zaprojektowanej 

w danym obiekcie instalacji wentylacji po¿arowej, a mianowicie próbom odbiorowym. W chwili obecnej prowadzone 

s¹ w Polsce prace maj¹ce na celu usystematyzowanie szeregu zagadnieñ zwi¹zanych z realizacj¹ tych czynnoœci oraz 

precyzyjnym okreœleniem ujednoliconej procedury prób odbiorowych. Zagadnienie to by³o szeroko dyskutowane 

zarówno na forum krajowym jak i europejskim i wszyscy eksperci s¹ zgodni, ¿e stanowi ono jedn¹ z najwa¿niejszych 

kwestii pozwalaj¹cych na dopuszczenie budynku wyposa¿onego w instalacjê wentylacji po¿arowej do eksploatacji. 

Warto w tym miejscu zaznaczyæ, ¿e w chwili obecnej dostêpna jest kompletna procedura opisuj¹ca sposób 

prowadzenia prób odbiorowych instalacji ró¿nicowania ciœnienia w budynku, bêd¹ca czêœci¹ normy PN-EN 12101-

6:2007. Nie jest zatem prawd¹ stwierdzenie, ¿e takowej nie ma. Jest to procedura pochodz¹ca  

z wczeœniejszych wersji normy British Standard, z powodzeniem stosowana w Wielkiej Brytanii. Oczywiœcie nie jest 

wolna od wad, ale z pewnoœci¹ jej egzekwowanie znacznie poprawi³oby doœæ skomplikowan¹ obecnie sytuacjê. 

W opracowywanej obecnie normie EN 12101-13 dotycz¹cej projektowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia 

w³aœciwemu prowadzeniu prób odbiorowych poœwiêcony zostanie osobny rozdzia³, co pozwala wierzyæ, ¿e sytuacja 

w tym zakresie ulegnie po jej wprowadzeniu przynajmniej czêœciowej poprawie. Próby odbiorowe ponownie maj¹ 

szczególne znaczenie w przypadku budynków wysokich i wysokoœciowych, dla których konieczne jest wykonanie 

znacznej liczby pomiarów parametrów pracy instalacji ró¿nicowania ciœnienia. W zale¿noœci od przepisów 

obowi¹zuj¹cych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wskazaæ mo¿na ró¿ne podejœcia do problemu 

prowadzenia prób odbiorowych. We Francji i Niemczech próby odbiorowe sk³adaj¹ siê ca³ej serii pomiarów, trwaj¹cych 

w zale¿noœci od potrzeb od kilku godzin do kilku dni. W sytuacji kiedy uzyskiwane wyniki nie potwierdzaj¹ 

jednoznacznie spe³nienia wszystkich wymagañ funkcjonalnych okreœlonych w obowi¹zuj¹cych w tym zakresie 

przepisach próby odbiorowe s¹ powtarzane, a w skrajnych przypadkach nakazywane jest przeprojektowanie instalacji. 

W Polsce w chwili obecnej brak jest ujednoliconej procedury w zakresie prowadzenia prób odbiorowych, 

co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której nie ma mo¿liwoœci porównania ich wyników dla ró¿nych lokalizacji 

podobnych obiektów. 

Generalnie nowe zalecenia w zakresie prowadzenia prób odbiorowych bêd¹ nakazywa³y koniecznoœæ wykonania 

pomiarów wartoœci ró¿nicowego ciœnienia statycznego, kierunku i prêdkoœci przep³ywu powietrza 

w drzwiach ewakuacyjnych oraz maksymalnej si³y potrzebnej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych na wybranych 

kondygnacjach w dolnej, œrodkowej i najwy¿szej czêœci budynku z wykorzystaniem wykalibrowanych przez 

certyfikowan¹ jednostkê przyrz¹dów pomiarowych. Dla budynków wysokoœciowych konieczne powinno byæ 

prowadzenie kompletnych pomiarów na wszystkich kondygnacjach. W odniesieniu do czasów zmiany wydajnoœci 

i ograniczenia nadciœnienia po otwarciu/zamkniêciu drzwi ewakuacyjnych powinny byæ  one przeprowadzone dla 

ka¿dego zestawu ró¿nicowania ciœnienia o ile zestaw taki nie zosta³ wczeœniej zbadany w laboratorium 

akredytowanym w tym zakresie. 

Próby odbiorowe powinny byæ przeprowadzone po zakoñczeniu wszystkich prac budowlanych i instalatorskich 

w miarê mo¿liwoœci dla skrajnych temperatur powietrza zewnêtrznego. Prowadzenie prób tylko na jednej z góry 

ustalonej kondygnacji stwarza ryzyko uzyskanie niemiarodajnych wyników i przez to odebrania budynku 

wyposa¿onego w dzia³aj¹c¹ niew³aœciwie instalacjê ró¿nicowania ciœnienia. Problemem tutaj jest losowoœæ 

parametrów otoczenia podczas prowadzenia prób odbiorowych i dodatkowo brak mo¿liwoœci wyd³u¿ania czasu 

oczekiwania na przeprowadzenie pomiarów. Podobna sytuacja dotyczy prowadzenia przegl¹dów stanu technicznego 

oraz okresowych testów parametrów pracy instalacji po oddaniu budynku do eksploatacji. Konserwacja instalacji 

ró¿nicowania ciœnienia odgrywa kluczowe znaczenie w celu zapewnienia jej poprawnego funkcjonowania podczas 

ca³ego okresu eksploatacji budynku. W trakcie prowadzenia okresowych testów instalacji zalecane jest dodatkowo 

przeprowadzenie pomiaru wszystkich istotnych parametrów funkcjonalnych na trzech losowych kondygnacjach.
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Testowanie instalacji w warunkach rzeczywistych. Próby odbiorowe i przegl¹dy okresowe8
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Nale¿y zaznaczyæ, ¿e standardowo instalacje tego rodzaju uruchamiane s¹ okresowo, co stwarza ryzyko braku 

mo¿liwoœci wykrycia ewentualnej awarii lub usterek. Problem ten jest szczególnie istotny w odniesieniu 

do systemów opartych na zastosowaniu urz¹dzeñ mechanicznych dla regulacji ciœnienia, które nie s¹ w ¿aden sposób 

monitorowane. Rozwi¹zania wyposa¿one w uk³ady elektroniczne mog¹ byæ natomiast monitorowane 

w sposób ci¹g³y i wyposa¿one dodatkowo w urz¹dzenia pozwalaj¹ce na wizualizacjê okreœlonych parametrów pracy, 

co w znacznym stopniu u³atwia wykrycie awarii i znacz¹co skraca czas trwania prób odbiorowych i testów okresowych. 

Jak wczeœniej wspomniano procedura bêd¹ca czêœci¹ PN-EN 12101-6:2007 jest w niektórych punktach 

nieprecyzyjnie opisana i dlatego wymaga pewnej korekty. Powodem takiego stanu rzeczy mo¿e byæ za³o¿enie przyjête 

podczas jej wprowadzania do normy, otó¿ mia³a ona stanowiæ jedynie zbiór najwa¿niejszych wymagañ, natomiast 

wymagania szczegó³owe powinny byæ regulowane przez przepisy krajowe poszczególnych pañstw cz³onkowskich UE. 

Najwiêksze w¹tpliwoœci budzi zapis dotycz¹cy mo¿liwoœci wentylowania klatki schodowej przez ustalony okres czasu 

w sytuacji wystêpowania znacznych ró¿nic temperatury powietrza zewnêtrznego i wewnêtrznego w celu ich 

wyrównania. W ten sposób minimalizowane mog¹ byæ problemy zwi¹zane z wystêpowaniem zjawiska efektu 

kominowego, co jest szczególnie istotne w okresie zimowym. Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e dzia³anie takie nie stanowi 

w ¿adnym wypadku rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z brakiem mo¿liwoœci stabilizacji nadciœnienia w przestrzeni 

klatek schodowych. W aktualnej procedurze opisanej w normie PN-EN 12101-6:2007 znajduje siê wyraŸny zapis 

mówi¹cy o koniecznoœci zmierzenia ró¿nicy ciœnienia i si³y potrzebnej do otwarcia drzwi równie¿ przed 

uruchomieniem instalacji ró¿nicowania ciœnienia. Uruchomienie instalacji napowietrzaj¹cej mo¿e byæ konieczne 

do oceny wartoœci gradientu ciœnienia w przypadku klatek wewnêtrznych niepo³¹czonych hydraulicznie z otoczeniem, 

w których do momentu uruchomienia instalacji ró¿nicowania ciœnienia nie wyst¹pi zjawisko efektu kominowego. 

Opis procedury prowadzenia prób odbiorowych opracowanej prze firmê SMAY jest dostêpny na oficjalnej stronie 

internetowej www.smay.pl. 

Reasumuj¹c, aktualna sytuacja w zakresie prowadzenia prób odbiorowych i konserwacji instalacji ró¿nicowania 

ciœnienia wymaga wprowadzenia znacz¹cych zmian oraz co bardzo wa¿ne ujednolicenia procedury prowadzenia 

pomiarów. Bardzo wa¿ny jest jednak fakt, ¿e zarówno przedstawiciele Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej jak równie¿ 

szerokie grono ekspertów podjêli w ostatnim czasie wspólne i zdecydowane dzia³ania w celu poprawy aktualnej 

sytuacji za co nale¿¹ siê wyrazy uznania. Mo¿na mieæ zatem nadziejê, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach wprowadzone 

zostan¹ dokumenty reguluj¹ce jednoznacznie najwa¿niejsze problemy w tym zakresie, co niew¹tpliwie przyczyni siê 

do znacznego podniesienia poziomu bezpieczeñstwa w budynkach na wypadek po¿aru i co najwa¿niejsze pozwoli na 

eliminacjê z rynku polskiego rozwi¹zañ, które nie spe³niaj¹ okreœlonych standardów technicznych, stwarzaj¹c realne 

zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia u¿ytkowników obiektów.

Firma SMAY œwiadczy równie¿ kompleksowe us³ugi w zakresie prowadzenia prób odbiorowych we wszystkich 

rodzajach budynków w zakresie testowania instalacji ró¿nicowania ciœnienia oraz wentylacji oddymiaj¹cej. Pomiary 

prowadzone s¹ z wykorzystaniem nowoczesnych przyrz¹dów s³u¿¹cych do pomiaru ró¿nicy ciœnienia, prêdkoœci 

i kierunku przep³ywu powietrza oraz si³y potrzebnej do otwarcia drzwi ewakuacyjnych. Dodatkowo uzupe³nienie oferty 

w tym zakresie stanowi¹ próby z wykorzystaniem gor¹cego dymu z mo¿liwoœci¹ zadania wymaganej mocy po¿aru 

w oparciu o procedurê opisan¹ w australijskiej normie AS 4391-1999 „Smoke management systems – Hot smoke 

test”. W ofercie firmy SMAY znajduj¹ siê równie¿ pomiary stê¿enia okreœlonych substancji takich jak tlenek wêgla 

lub LPG. 

Próby prowadzone s¹ przez wyspecjalizowany zespó³ wchodz¹cy w sk³ad Laboratorium Badawczego firmy SMAY. 

Wyniki prowadzonych testów s¹ rejestrowane i archiwizowane, w firmowej bazie obiektów co pozwala na opracowanie 

szczegóùowych raportów dotyczàcych przeprowadzonych pomiarów.



Zakoñczony i co bardzo wa¿ne zaopiniowany pozytywnie projekt badawczo-wdro¿eniowy pozwoli³ 

na opracowanie urz¹dzeñ wyznaczaj¹cych nowe standardy w zakresie instalacji ró¿nicowania ciœnienia. 

Najlepsz¹ referencjê stanowi¹ jednak zrealizowane budynki, których stale przybywa. Firma SMAY równie¿ 

we w³asnym zakresie prowadzi pomiary uzupe³niaj¹ce standardowe próby odbiorowe w celu jednoznacznego 

potwierdzenia skutecznoœci oferowanych rozwi¹zañ w warunkach rzeczywistych. Budynkiem referencyjnym dla 
®systemu SAFETY WAY  jest biurowiec VINCI, który otrzyma³ g³ówn¹ nagrodê w kategorii BUDOWA ROKU 2010 

w konkursie organizowanym przez Polski Zwi¹zek In¿ynierów i Techników Budownictwa przy wspó³pracy 

Ministerstwa Infrastruktury oraz G³ównego Urzêdu Nadzoru Budowlanego. Próby odbiorowe w tym budynku 

przeprowadzone by³y w okresie zimowym przy temperaturze -22°C i zakoñczy³y siê pe³nym sukcesem. Wierzymy, 

¿e najbli¿sze miesi¹ce pozwol¹ nam sukcesywnie udowadniaæ zalety naszych rozwi¹zañ w wielu innych 

budynkach w tym równie¿ wysokoœciowych. 

®Innowacyjny charakter systemu zosta³ równie¿ dostrze¿ony przez œrodowiska biznesowe, SAFETY WAY  zosta³ 

laureatem w konkursie Innowacja Roku 2009 zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego i Centrum Innowacji FIRE przez Forum Biznesu. 

®Urz¹dzenie iSWAY  s³u¿¹ce do zapobiegania przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w przypadku po¿aru 

zosta³o uznane za Najciekawszy produkt Forum Wentylacji 2010, natomiast jednostka napowietrzaj¹ca 
®iSWAY-FC  zdoby³o w tym samym konkursie drugie miejsce w roku 2011. 

Zapewnienie stabilnego rozk³adu ciœnienia statycznego w budynkach niezale¿nie od ich wysokoœci i aktualnych 

parametrów otoczenia w po³¹czeniu z mo¿liwoœci¹ precyzyjnej regulacji i niezawodnoœci¹ stanowi niew¹tpliwe 

osi¹gniêcie i podstawê dla zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeñstwa w budynkach na wypadek po¿aru. 

Nie jest to jednak jedyna aplikacja praktyczna oferowanych rozwi¹zañ, mo¿liwe jest równie¿ wykorzystanie idei 
®systemu SAFETY WAY  do kontroli gradacji ciœnienia i ochrony pomieszczeñ czystych takich jak laboratoria 

lub sale operacyjne lub skutecznego usuwania zysków ciep³a z wybranych pomieszczeñ. 

Firma SMAY zapewnia unikalne zaplecze i wsparcie dla szerokiej grupy Odbiorców naszych rozwi¹zañ na ka¿dym 

etapie realizacji inwestycji, bêd¹c partnerem zarówno dla inwestorów jak równie¿ architektów, projektantów oraz 

rzeczoznawców ds. zabezpieczeñ przeciwpo¿arowych. Oferujemy pomoc w opracowaniu koncepcji systemu, 

wykonaniu projektu i symulacji komputerowych CFD oraz uruchomieniu kompletnej instalacji i przeprowadzeniu 

koñcowych pomiarów i testów skutecznoœci systemu ró¿nicowania ciœnienia.

Projektanci mog¹ pog³êbiæ swoj¹ wiedzê o systemach ró¿nicowania ciœnienia oraz zdobyæ nowe umiejêtnoœci 

praktyczne podczas szeregu warsztatów i szkoleñ prowadzonych przez firmê SMAY  we wspó³pracy 

z jednostkami naukowymi i firmami z ca³ej Polski. 

Znakomit¹ motywacj¹ do dalszej pracy i systematycznego podnoszenia jakoœci oferowanych produktów jest 

dla nas wiele pozytywnych opinii inwestorów, projektantów  ekspertów zarówno polskich jak i zagranicznych 

w tym cz³onków Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN), którzy mieli mo¿liwoœæ zapoznania siê 

z naszymi produktami podczas posiedzenia Komitetu SC1/WG6/TG1, które odby³o siê w czerwcu 2010 roku 

w siedzibie firmy SMAY w Krakowie.  

Na koniec warto zaznaczyæ, ¿e firma SMAY to nie tylko ró¿nicowanie ciœnienia. W najbli¿szym czasie planujemy 

szereg kolejnych prac zwi¹zanych z opracowaniem autorskich rozwi¹zañ w zakresie systemów bezpieczeñstwa 

po¿arowego. Dlatego te¿ pragniemy Pañstwa serdecznie zaprosiæ do wspó³pracy  i odwiedzin w krakowskiej 

siedzibie naszej firmy. 

 

 

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO9
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SMAY Sp. z o.o. ul. Ciep³ownicza 29 31-587 Kraków   /      /
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iSWAY-FC®

Zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia 
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a

®Urz¹dzenie z serii iSWAY-FC  – wersja do zabudowy na zewn¹trz budynku

Funkcjonalnoœæ i niezawodnoœæ w aspektach hydraulicznych, 
elektrycznych i elektronicznych zgodna z:

Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT-15-9020/2012,
potwierdzona Certyfikatem Zgodnoœci ITB-2189/W 

oraz krajow¹ deklaracj¹ zgodnoœci nr 282/2013



52 wersja 5.2.3

Przeznaczenie

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

iSWAY-FC  – jednostki napowietrzaj¹ce dedykowane do zapobiegania przed zadymieniem wszystkich rodzajów 
pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w budynkach. Wyposa¿one s¹ w uk³ad regulacji wykorzystuj¹cy 
algorytmy predykcyjne, co zapewnia mo¿liwoœæ dostosowania parametrów pracy do zmieniaj¹cych siê warunków 
w przestrzeni chronionej. Wentylator pracuje w zestawie z  przeznaczon¹ do zastosowañ w wentylacji po¿arowej 
przetwornic¹ czêstotliwoœci firmy Danfoss, posiadaj¹c¹ funkcjê FIRE MODE.

®Poszczególne jednostki napowietrzaj¹ce z serii ISWAY-FC  mog¹ byæ wyposa¿one w odmiany automatyki, 
czyni¹ce z nich urz¹dzenia dedykowane do zabezpieczania okreœlonych przestrzeni.

®Urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  stanowi¹ kompleksowe rozwi¹zania s³u¿¹ce do nadciœnieniowej ochrony przed 
zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach  w przypadku po¿aru. Dziêki zwartej budowie i szerokiej gamie 
wersji mo¿e byæ zainstalowany niemal w dowolnym miejscu w obiekcie, a dziêki zró¿nicowanej wydajnoœci 
oferowanych wentylatorów jest w stanie zapewniæ wymagany poziom gradacji ciœnienia oraz utrzymanie 
normatywnych prêdkoœci wyp³ywu powietrza z przestrzeni chronionych.

®Jednostki z serii iSWAY-FC  maj¹ za zadanie wytworzyæ zadan¹ wartoœæ nadciœnienia  w przestrzeni klatki 
schodowej, szybie windy ratowniczej lub w uk³adzie oddzielnych szybów wind (ka¿dy z w³asnym punktem 
nawiewnym) w stosunku do przestrzeni objêtej po¿arem. Mo¿liwe jest równie¿ zastosowanie urz¹dzeñ 

®iSWAY-FC  do  kontroli ciœnienia  w kanale napowietrzaj¹cym, doprowadzaj¹cym powietrze do przedsionków. 

®

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  mog¹ byæ wykorzystywane do ochrony pojedynczej przestrzeni, gdzie wystarczaj¹cy jest 
pojedynczy uk³ad regulacji, zabudowany w obudowie urz¹dzenia. Wytworzenie zadanej wartoœci nadciœnienia 
zapobiega infiltracji dymu  i gor¹cych gazów po¿arowych do przestrzeni chronionej zapewniaj¹c utrzymanie dróg 
ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej nadciœnieniowo 
mo¿e byæ realizowane z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego jak równie¿ nawiewu wielo-
punktowego. 

Dziêki zastosowaniu regulatora MAC-FC, nie ma koniecznoœci stosowania mechanicznych klap nadmiarowo-
upustowych  jako elementów s³u¿¹cych do regulacji ciœnienia. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu 
do  instalacji, w których dla zapewnienia normatywnych kryteriów ciœnienia i przep³ywu do przestrzeni 
chronionej dostarczane s¹ du¿e strumienie powietrza. W konsekwencji wymagane jest zastosowanie klap 
mechanicznych o du¿ych  wymiarach, co mo¿e byæ trudne lub niemo¿liwe do zrealizowania.  

Rys. 1.  Schemat przyk³adowy po³¹czenia urz¹dzenia i przestrzeni chronionej
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Rys. 2. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna d³ugoœc przewodów impulsowych równa 12m.

Pomiar realizowany wewnêtrznym czujnikiem ciœnienia w urz¹dzeniu poprzez wyprowadzone sondy impulsowe.

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne.
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Przeznaczenie cd.

Rys. 3. Nawiew wielopunktowy do przestrzeni klatki schodowej – zdalny czujnik ciœnienia.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna d³ugoœc przewodów impulsowych równa 12 m.
®3. P-MACF – zdalny przetwornik ró¿nicy ciœnieñ po³aczony z iSWAY-FC  za pomoc¹ pêtli Local FireBus

W przypadku, gdy urz¹dzenie iSWAY-FC  nie znajduje siê bezpoœrednio nad zabezpieczan¹ przestrzeni¹, 
co skutkuowaæ by mog³o koniecznoœci¹ prowadzenia d³ugiej trasy impulsowej pomiaru ciœnienia, stosuje siê 
rozwiazanie zamienne w postaci zdalnego czujnika P-MACF, umieszonego w przestrzeni chronionej, 

®a po³¹czonego z iSWAY-FC  za pomoc¹ pêtli magistralnej protoko³u komunikacyjnego FireBus (szerzej 
o protokole  w dalszej czêœci karty katalogowej).

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne w oparciu o pomiar ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym.

®
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Rys. 4. Nawiew jednopunktowy (skoncentrowany) do przestrzeni klatki schodowej.
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Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Maksymalna d³ugoœc przewodów impulsowych równa 12m.

3. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do przestrzeni chronionej nie wymagaj¹ 
zabudowy zbiorczego kana³u s³u¿¹cego do napowietrzania klatek schodowych, kana³ ten mo¿e zostaæ 
wykorzystany do doprowadzenia powietrza do przedsionków po¿arowych, opcjonalnie mo¿liwe jest 
zagospodarowanie uzyskanej przestrzeni na cele u¿ytkowe. 

W przypadku braku komunikacji z przetwornikiem pomiarowym, sterownik przechodzi na bezpieczne sterowanie 
awaryjne.
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Przeznaczenie cd.

Rys. 5. Zabezpieczenie klatki schodowej oraz przedsionków ppo¿.

®ISWAY-FC-D  - z przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ P-MACF oraz regulatorem MAC-FC - przedsionki 
przeciwpo¿arowe z mo¿liwoœci¹ dostarczania sta³ego strumienia powietrza kompensacyjnego do oddymianych 
mechanicznie korytarzy, urz¹dzenie wspomagaj¹ce w klatkach schodowych lub szybach windowych.

Rys. 6. Zabezpieczenie klatki schodowej i przedsionków z przerzutami.
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Uwaga:

1. Dla rozbudowanych uk³adów nale¿y stosowaæ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ) oraz TS (Tablica 
Steruj¹ca), umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.

2. Maksymalna d³ugoœæ przewodów impulsowych równa 12m.

3. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

®4. Maksymalnie 30 czujników P-MACF na linii FireBus dla iSWAY-FC-D  (zabezpieczenie 30 kondygnacji).

5. Ka¿dy P-MACF musi mieæ doprowadzony sygna³ SAP – tylko jeden P-MACF w czasie po¿aru otrzymuje 
®sygna³ po¿arowy i tylko z nim wspó³pracuje iSWAY-FC-D . 

6. W przypadku zabezpieczania przedsionków wyposa¿onych w przerzut, zamiast przetwornika obiektowego 
P-MACF, stosuje siê regulator MAC-D MIN, który steruje prac¹ przepustnic w przedsionku i na przerzucie, 
otrzymuje sygna³ po¿arowy z kondygnacji objêtej po¿arem, posiada przy³¹cza sygna³ów pneumatycznych 
z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku i w korytarzu.

7. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia przedsionków lub przedsionków z przerzutami, zabezpieczenia 
klatki (uk³ad przep³ywowy lub przep³ywowy rewersyjny) jako urz¹dzenie wspomagaj¹ce lub podczas 
zabezpieczenia szybów windowych (z regulatorami MAC-D Min) ma automatykê w odmianie D, oznaczenie
takiej jednostki to ISWAY-FC-D.

8. ISWAY-FC przeznaczony do zabezpieczenia klatek (uk³ad rewersyjny) , ma automatykê w odmianie R, 
oznaczenie takiej jednostki to ISWAY-FC-R.

Powy¿sze rozwi¹zanie ogranicza okablowanie, zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ oraz eliminuje 
koniecznoœæ stosowania przepustnic regulacyjnych, które zajmuj¹ sporo miejsca wraz ze swoj¹ automatyk¹. 

®Rozwi¹zanie takie wp³ywa te¿ na obni¿enie  wydajnoœci pracy urz¹dzenia iSWAY-FC  w przypadku kryterium 
ciœnienia (nie ma dodatkowych oporów na przymkniêtych przepustnicach – wentylator dostarcza w danej chwili 
tak¹ iloœæ powietrza, jaka konieczna jest do utrzymania ciœnienia.

Tryb awaryjny:

®W przypadku utraty komunikacji urz¹dzenia iSWAY-FC  z czujnikiem zdalnym P-MACF, urz¹dzenie przechodzi 
w awaryjny tryb pracy, polegaj¹cy na regulacji ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym. Ciœnienie w szachcie 
regulowane jest na podstawie nauczonych wartoœci parametru w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia.
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Rys. 7. Zabezpieczenie przedsionków i klatki schodowej uk³adem rewersyjnym z urz¹dzeniami wspomagaj¹cymi.
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®Dziêki zwartej konstrukcji i niewielkim wymiarom urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  mo¿na lokalizowaæ 
w praktycznie dowolnym miejscu, zarówno w pomieszczeniu jak i na zewn¹trz budynku. Szeroka gama 
wentylatorów napowietrzaj¹cych o zró¿nicowanych wartoœciach sprê¿u dyspozycyjnego zapewnia swobodê 
monta¿u urz¹dzeñ, które mog¹ byæ lokalizowane w maszynowni na dowolnej kondygnacji na dachu lub 
w s¹siedztwie budynku na poziomie terenu. 

®Rys. 6. Przyk³ad lokalizacji urz¹dzenia iSWAY-FC  na dachu budynku.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w poblizu wejscia.

2. Dla rozbudowanych uk³adów nale¿y stosowaæ MSPU (Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ) oraz TS (Tablica 
Steruj¹ca), umieszczone w pomieszczeniu monitoringu

3. Maksymalna d³ugoœc przewodów impulsowych równa 12m.

4. W przypadku, gdy d³ugoœæ rurek impulsowych przekroczy³aby 12m, nale¿y stosowaæ zdalny czujnik P-MACF.

5. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Lokalizacja w budynku i warianty wykonania
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Mo¿liwoœci monta¿u urz¹dzenia

®Rys. 7. Przyk³ad lokalizacji urz¹dzenia iSWAY-FC  w maszynowi wentylacyjnej.

Uwaga:

1. TSS – Tablica Steruj¹co Sygnalizacyjna – umieszczaæ 
na poziomie dostêpu dla s³u¿b ratowniczo-gaœniczych, 
w pobli¿u wejœcia.

2. Dla rozbudowanych uk³adów nale¿y stosowaæ MSPU 
(Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ) oraz TS (Tablica 
Steruj¹ca), umieszczone w pomieszczeniu monitoringu.

3. Maksymalna d³ugoœæ przewodów impulsowych równa 
12 m.

4. W przypadku, gdy d³ugoœæ rurek impulsowych 
przekroczy³aby 12 m nale¿y stosowaæ zdalny czujnik 
P-MACF.

5. Mo¿liwoœæ zastosowania nawiewu skoncentrowanego 
powinna byæ ka¿dorazowo analizowana 
z uwzglêdnieniem lokalnych warunków technicznych 
w budynku oraz przyjêtej klasy systemu ró¿nicowania 
ciœnienia. 

Aby u³atwiæ projektowanie i monta¿, budowê jednostki oparto na samonoœnej konstrukcji z wentylatorem  
amortyzowanym w taki sposób aby mo¿liwa by³a dowolna pozycja pracy (pozioma i pionowa). Zaleca siê  
okreœlenie kierunku monta¿u urz¹dzenia 1 lub 2, aby unikn¹æ sytuacji po³o¿enia elementów automatyki do góry 
nogami. Dopuszcza siê po³o¿enie automatyki do góry nogami w sytuacji kiedy nie jest znana pozycja pracy 
urz¹dzenia, jednak nale¿y zmieniæ po³o¿enie zasilacza wewn¹trz urz¹dzenia.

Jeœli nie jest mo¿liwe okreœlenie kierunku monta¿u, urz¹dzenie iSWAY-FC standardowo jest montowane 
o kierunku oznaczonym 1. 

Po ustaleniu kierunku montaýu zaleca siæ usuniæcie zaúlepek otworów ̈ 14 odwadniajàcych w dolnych profilach 
obudowy urzàdzenia. Rozmieszczenie otworów mocuj¹cych M8 zosta³o tak ustalone, ¿e pozwala na mocowanie 
iSWAY w dowolnym kierunku zgodnie ze schematem (rys.7.1). 

Montowanie w pionie wymaga zastosowania specjalnej stopy, która jest dostêpna w ofercie  akcesoriów 
do iSWAY-FC. 

Rys.7.1 . Schemat ewentualnych mo¿liwoœci monta¿u urz¹dzenia.
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®W standardzie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wymaga zapewnienia mo¿liwoœci poboru obliczeniowych wartoœci 
strumieni powietrza, wykonania pod³¹czeñ elektrycznych (doprowadzenia napiêcia gwarantowanego 3x400V 
oraz sygna³u SAP z CSP, po³¹czenie  z TSS, lub MSPU i TS). Konieczne jest równie¿ doprowadzenie sygna³ów 
pneumatycznych (pomiar ciœnienia statycznego w przestrzeni chronionej i odniesienia). Je¿eli urz¹dzenie 

®iSWAY-FC  ma za zadanie kontrolê ciœnienia w kanale napowietrzaj¹cym konieczny jest monta¿ króæca 
pomiarowego na odcinku prostym kana³u.

W przypadku monta¿u czujników P-MACF nale¿y po³¹czyæ je pêtl¹ magistraln¹ Local FireBus z urz¹dzeniem 
®iSWAY-FC-D . 

Je¿eli czujników P-MACF jest nie wiêcej ni¿ 3, zasilane mog¹ byæ z pêtli Local FireBus. Je¿eli czujników jest 
wiêcej, nale¿y doprowadziæ im odrêbne zasilanie 24VDC.

Gdy czujniki P-MACF obs³uguj¹ przedsionki po¿arowe, nale¿y do ka¿dego doprowadziæ sygna³ po¿arowy. 
W sytuacji wykrycia po¿aru, tylko jeden czujnik dostaje sygna³ z systemu sygnalizacji po¿arowej, a jednostka 

®iSWAY-FC  reguluje ciœnienie w oparciu  o wskazanie tylko tego czujnika (przedsionka).    
®W przypadku monta¿u na obiekcie urz¹dzeñ iSWAY-FC  w liczbie sztuk od 1 do 3 (bez przedsionków), 

przewidziana jest do takiego uk³adu wspólna Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (odpowiednio TSS-1 – do TSS-3). 
Dla wiêkszej liczby urz¹dzeñ lub rozbudowanych systemów,  wymagane jest stosowanie Monitoringu Stanu 
Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wraz z Tablic¹ Steruj¹c¹ (TS). Zarówno Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna jak 
i Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ z Tablic¹ Steruj¹c¹ zgodnie z przepisami powinien byæ umieszczony 
na poziomie dostêpu s³u¿b ratowniczych (np. pomieszczenie monitoringu, BMS).

Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna TSS

® Tablica Steruj¹co - Sygnalizacyjna (TSS) s³u¿y do sterowania urz¹dzeñ iSWAY-FC i monitoringu poprawnej pracy 
urz¹dzenia. Na obudowie tablicy znajduj¹ siê prze³¹czniki, kontrolki i wyœwietlacze pokazuj¹ce wartoœæ ciœnienia 

®w przestrzeni chronionej. Prze³¹czniki kluczykowe, s³u¿¹ do rêcznego za³¹czenia iSWAY-FC , blokady czujnika 
®dymu lub prze³¹cznika podwójnej czerpni (zale¿y od miejsca zamontowania iSWAY-FC ) oraz kasowania po¿aru 

SAP. Kontrolki informuj¹ o przyjêciu po¿aru SAP, awarii urz¹dzenia, wyst¹pieniu dymu w centrali.

Wymiary TSS:

1. TSS-1 – 200x300x115 mm

2. TSS-2 – 300x300x150 mm

3. TSS-3 – 300x300x150 mm

1 – wyœwietlacz siedmiosegmentowy (trzy segmenty)
2 – sygnalizator œwietlny w kolorze czerwonym informuj¹cy 

o awarii
3 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

rêcznym za³¹czeniem wentylatora
4 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy o dymie 

w centrali
5 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem steruj¹cy 

blokad¹ czujki dymu lub prze³¹cznikiem podwójnej czerpni
6 – wentylator membranowy
7 – przepust kablowy EMC
8 – sygnalizator œwietlny w kolorze ¿ó³tym informuj¹cy 

o po¿arze SAP
9 – sygnalizator œwietlny w kolorze zielonym informuj¹cy 

o zasilaniu tablicy
10 – prze³¹cznik dwupozycyjny prze³¹czany kluczykiem  

steruj¹cy kasowaniem po¿aru SAP
11 – przepust kablowy UNI
12 – wspornik œcienny Rys. 8. TSS-1 - widok ogólny
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Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU)

Monitoring Stanów Pracy Urz¹dzeñ MSPU stanowi uzupe³nienie 
oferty firmy SMAY Sp. z o. o. w zakresie wyposa¿enia systemów 
nadciœnieniowej ochrony dróg ewakuacyjnych  w czasie po¿aru. 
Celem urz¹dzenia jest kontrola torów transmisji oraz parametrów 

®pracy elementów wykonawczych systemach SAFETY WAY . Tablica 
MSPU powinna byæ zamontowana w pobli¿u tablicy TS. MSPU jest 
wbudowane w metalow¹ szafê stalow¹ pomalowan¹ w kolorze RAL 
3000. Na drzwiach zabudowany jest monitor komputera 
przemys³owego. Monitor jest z panelem dotykowym, który 
umo¿liwia wywo³anie ró¿nych funkcji systemu monitoringu.

Monitoring Stanu Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wykorzystywany jest do 
wizualizacji stanów  w jakim znajduj¹ siê urz¹dzenia. Grafiki 
wizualizacji tworzone s¹ ka¿dorazowo indywidualnie do systemu (do 
jego wielkoœci, rodzaju i iloœci zabezpieczanych przestrzeni). MSPU 
pozwala w szybki i prosty sposób zdiagnozowaæ ewentualn¹ awariê 
oraz jej miejsce, a równie¿ skraca czas prób dzia³ania systemu przez 
wyœwietlanie wszystkich parametrów pracy ka¿dego z urz¹dzeñ 
wchodz¹cych w jego sk³ad.

Fot. 1. MSPU - widok ogólny

Tablica Steruj¹ca (TS)

Tablica Steruj¹ca (TS) montowana jest zawsze na obiekcie wraz 
z MSPU. Na tablicy znajduje siê kontrolki potwierdzaj¹ca zasilanie 
tablicy, przyjêcie sygna³u SAP oraz sygna³u awarii zbiorczej. Tablica 
ta musi zostaæ zamontowana w punkcie dostêpu s³u¿b ratowniczych. 
Na tablicy TS znajduje siê wspólny za³¹cznik „rêczne za³¹czenie 
wentylatora”, który powoduje uruchomienie wszystkich urz¹dzeñ. 
Poniewa¿ ka¿de urz¹dzenie mo¿emy indywidualnie zatrzymaæ 
z tablicy TS – istnieje mo¿liwoœæ za³¹czenia pojedynczego lub 
dowolnej grupy urz¹dzeñ. Dla ka¿dego urz¹dzenia jest zamontowany 
prze³¹cznik „Kasowanie po¿ar SAP”, który umo¿liwia zatrzymanie 
urz¹dzenia. Urz¹dzenia iSWAY-FC po otrzymaniu sygna³u o po¿arze 
pracuj¹ autonomicznie i wymagaj¹ zatrzymania. Prze³¹cznikiem tym 
mo¿emy tak¿e zatrzymaæ urz¹dzenie uniemo¿liwiaj¹c mu prace. 
Z przyczyn bezpieczeñstwa prze³¹cznik ten jest  z zamkiem 
na kluczyk. Dla ka¿dego urz¹dzenia wystêpuje prze³¹cznik (blokady 
czujki dymu lub prze³¹cznik podwójnej czerpni). Prze³¹cznik ten ma 
dwie zamienne funkcje w zale¿noœci od tego czy dane urz¹dzenia ma 
prze³¹cznik podwójnej czerpni. Jeœli wystêpuje podwójna czerpnia 
po pojawieniu siê dymu w centrali nastêpuje automatyczne 
prze³¹czenie na drugie Ÿród³o powietrza a prze³¹cznik pozwala na 
powrót do pierwotnego Ÿród³a. W przypadku gdy nie ma podwójnej 
czerpni pojawienie siê dymu w kanale zatrzymuje urz¹dzenie. 
Prze³¹cznik pozwala wtedy na zignorowanie informacji o dymie 
i powoduje pracê urz¹dzenia. Potwierdzenie wyst¹pienia dymu  
w kanale jest wyœwietlane na tablicy MSPU znajduj¹cej siê w pobli¿u 
TS.

Wymiary MSPU:
1.   500x655x310 mm

Fot. 2. TS-12

Wymiary TS – wg tabeli poni¿ej

Nazwa Wymiar DxHxS [mm]

TS-4; TS-6
TS-7; TS-12
TS-13; TS-24
TS-25; TS-36

313 x 340 x 188
513 x 440 x 318
513 x 540 x 278
513 x 640 x 318
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Zdalny czujnik ciœnienia P-MACF z wejœciem sygna³u po¿arowego (SAP)

P-MACF jest cyfrowym przetwornikiem ró¿nicy ciœnieñ wyposa¿onym w jeden czujnik ró¿nicy ciœnienia oraz 
z³¹cze przeznaczone do zasilania i transmisji poprzez dwa kana³y  Local FireBus.

Wbudowany wewnêtrzny system mikroprocesorowy realizuje korekcje liniowoœci uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi 
temperaturê pracy oraz wprowadzon¹ charakterystykê w czasie wzorcowania. Wysoka dok³adnoœæ i stabilnoœæ 
pomiaru jest zapewniona przez stosowanie wysokiej klasy urz¹dzeñ kalibruj¹cych oraz d³ugotrwa³y proces 
starzenia elementów urz¹dzenia. Przetwornik jest przeznaczony do pomiaru ciœnienia powietrza  o niedu¿ym 
stopniu zanieczyszczenia. 

Zdalny czujnik ciœnienia montowany w kilku przypadkach wchodzi w sk³ad systemu:
®1. Gdy urz¹dzenie iSWAY-FC  jest oddalone od chronionej przestrzeni i konieczna d³ugoœæ przewodów 

®impulsowych by³aby wiêksza ni¿ 12 m. Stosuje siê wówczas czujnik P-MACF po³¹czony z iSWAY-FC-D  pêtl¹ 
®magistralna Local Fire Bus. W przypadku utraty komunikacji jednostki z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC-D  

przechodzi do sterowania awaryjnego na podstawie pomiarów z wewnêtrznego czujnika ciœnienia 
®P-MACF znajduj¹cego siê wewn¹trz iSWAY-FC-D  lub na podstawie zaprogramowanej wartoœci sterowania. 

Wymiary P-MACF:180x122x90mm

62 wersja 5.2.3

Fot. 3. P-MACF - widok ogólny

2. W przypadku zabezpieczania przedsionków po¿arowych bez przerzutu – w przedsionkach montuje siê 
®czujniki P-MACF, po³¹czone z ISWAY-FC-D  pêtl¹ magistraln¹ Local Fire Bus. Do ka¿dego regulatora 

doprowadza siê zasilanie 24VDC oraz sygna³ po¿arowy. Czujnik P-MACF posiada przy³¹cza sygna³ów 
pneumatycznych z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku. Maksymalna liczba 

®czujników (adresów) na pêtli to 32 z tym ¿e 2 adresy s¹ zarezerwowane dla jednostki ISWAY-FC-D  która 
obs³uguje te przedsionki. W przypadku wykrycia po¿aru przez system detekcji, czujnik P-MACF z danej 

®kondygnacji otrzymuje sygna³ po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie) 
w oparciu o pomiar tylko z tego czujnika.

® ®W przypadku utraty komunikacji urz¹dzenia iSWAY-FC  z czujnikiem P-MACF, iSWAY-FC  przechodzi 

w awaryjny tryb pracy, polegaj¹cy na regulacji ciœnienia w szachcie napowietrzaj¹cym. Ciœnienie w szachcie 

regulowane jest na podstawie „nauczonych” wartoœci parametru w trakcie normalnej pracy urz¹dzenia.
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Cyfrowy regulator ciœnienia MAC-D Min

W przypadku zabezpieczenia przedsionków po¿arowych wyposa¿onych 
w przerzuty do korytarzy ewakuacyjnych – w przedsionkach montuje siê 
regulatory MAC-D MIN, który steruje prac¹ przepustnic w przedsionku 
i na przerzucie. Regulator posiada przy³¹cza sygna³ów pneumatycznych 
z punktów pomiarowych ciœnienia statycznego w przedsionku 

®i w korytarzu. Podobnie jak P-MACF jest on po³¹czony z ISWAY-FC-D  
pêtl¹ magistraln¹ Local FireBus. Do ka¿dego regulatora doprowadza siê 
zasilanie 24VDC. Maksymalna liczba czujników (adresów) na pêtli to 30 

®z tym ¿e 2 adresy s¹ zarezerwowane dla jednostki ISWAY-FC-D  która 
obs³uguje te przedsionki. W przypadku wykrycia po¿aru przez system 
detekcji, regulator MAC-D MIN z danej kondygnacji otrzymuje sygna³ 

®po¿arowy, a ISWAY-FC-D  reguluje ciœnienie w przedsionku (szachcie) 
w oparciu o pomiar tylko z tego regulatora.

Wymiary Mac-D Min 180x250x90mm

Puszka Z³¹czna PZ

Do po³¹czenia si³owników z regulatorem MAC-D Min stosuje siê puszki 
z³¹czne PZ. Wyró¿niamy cztery typy puszek: PZ1, PZ2, PZ3 i PZ4. Do PZ1 
mo¿na pod³¹czyæ jeden si³ownik NMQ24A-SR, do PZ2 dwa si³owniki 
NMQ24A-SR, do PZ3 trzy si³owniki NMQ24A-SR, do PZ4 cztery si³owniki 
NMQ24A-SR. Do ka¿dej puszki PZ doprowadza siê napiêcie 24VDC (pobór 
mocy zale¿na od iloœci si³owników na przepustnicach regulacyjnych).

Fot. 5. Puszka z³aczna PZ1 – widok ogólny

Czujnik temperatury T-MAC

®W systemie SafetyWay  (uk³ad przep³ywowy) kierunek nawiewu 
(wywiewu) jest ustalany przez regulator MAC-FCR  na podstawie pomiaru 
temperatury na zewn¹trz klatki schodowej i wewn¹trz klatki schodowej. 
Do pomiaru temperatury w takich systemach montowanych w budynkach 
wysokoœciowych s³u¿¹ cyfrowe przetworniki temperatury T-MAC 

®  po³¹czone z urz¹dzeniami iSWAY-FC-R za pomoc¹ pêtli magistralnej 
Local FireBus.

Fot. 6. Cyfrowy przetwornik temperatury do systemu 
ró¿nicowania ciœnieñ w budynkach wysokoœciowych

UWAGA:

Na etapie wykonywania projektu, nale¿y okreœliæ jednoznacznie lokalizacjê punktów pomiaru ciœnienia 
statycznego, zarówno w przestrzeni chronionej nadciœnieniowo jak równie¿ ciœnienia odniesienia oraz umo¿liwiæ 

odbiór obliczeniowych strumieni powietrza z kondygnacji objêtej po¿arem, co jest konieczne dla uzyskania 

za³o¿onych prêdkoœci przep³ywu powietrza przez drzwi ewakuacyjne.

Fot. 4. Regulator przepustnic 
do systemu ró¿nicowania ciœnieñ 
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Budowa

Obudowa

Korpus urz¹dzenia stanowi konstrukcja z profili aluminiowych, których wype³nienie stanowi¹ panele z blachy 
stalowej malowanej na wybrany kolor RAL, izolacjê obudowy stanowi warstwa we³ny mineralnej o gruboœci 
40 mm. Dostêp do poszczególnych podzespo³ów urz¹dzenia umo¿liwiaj¹ drzwi rewizyjne. 

Wentylator-Przetwornica Czêstotliwoœci

Wentylator zasilany poprzez przetwornicê czêstotliwoœci dostarcza powietrze do przestrzeni chronionej. 
W celu zapewnienia mo¿liwoœci szybkiego zmniejszania wydajnoœci wentylatora, zamontowano w urz¹dzeniu 
uk³ad rezystorów, odbieraj¹cy od wentylatora energiê podczas hamowania.

Przepustnica odcinaj¹ca

Wnêtrze obudowy urz¹dzenia jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziêbieniem  i przedostawaniem siê 
zanieczyszczeñ z wykorzystaniem izolowanej termicznie przepustnicy odcinaj¹cej z si³ownikiem zlokalizowanym 
po stronie czerpni powietrza.  W celu zwiêkszenia  niezawodnoœci urz¹dzenia, si³ownik przepustnicy odcinaj¹cej 
jest wyposa¿ony w sprê¿ynê powrotn¹. W przypadku zaniku napiêcia zasilania (np. z powodu uszkodzenia tras 
kablowych), przepustnica odcinaj¹ca przechodzi do pozycji ca³kowicie otwartej (bezpiecznej), umo¿liwiaj¹c 
napowietrzanie przestrzeni chronionej nadciœnieniowo. 

Czujka dymy w obudowie kana³owej

®Wszystkie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  wyposa¿one s¹ w czujkê dymu umieszczon¹ we wnêtrzu obudowy, 
informuj¹c¹ o mo¿liwoœci wtórnego transportu dymu do przestrzeni chronionej. W momencie detekcji dymu 
urz¹dzenie zostaje automatycznie wy³¹czone lub opcjonalnie zg³oszony zostaje alarm informuj¹cy 
o zagro¿eniu zassania dymu.

Wy³¹cznik g³ówny

Na obudowie urz¹dzenia umieszczony jest w równie¿ wy³¹cznik g³ówny, który s³u¿y do rêcznego od³¹czenia 
zasilania na czas prac zwi¹zanych z konserwacj¹ lub awaryjnego zatrzymania jednostki. 

Punkty przy³¹czeniowe sond impulsowych

Aby doprowadziæ do urz¹dzenia ciœnienia z przestrzeni chronionej i odniesienia, zamontowane s¹ równie¿ punkty 
przy³¹czeniowe w postaci puszek.

Zasilacz 24VDC

Urz¹dzenie iSWAY FC posiada zasilacz 24VDC na w³asne potrzeby. Zasilacz posiada podtrzymanie 
akumulatorowe.

Regulator MAC-FC(R)

Regulator MAC–FC(R) jest urz¹dzeniem elektronicznym sterowanym procesorem. Regulator s³u¿y 
do sterowania systemów ró¿nicowania ciœnieñ zgodnie z wymogami podanymi  w normie PN-EN 12101-6. 
Zapewnia on spe³nienie wymogów punktu 5.4.2.5. Regulator, przy w³aœciwie dobranym wentylatorze, jest w 
stanie w ci¹gu 3 s od otwarcia lub zamkniêcia drzwi osi¹gn¹æ ponad 90% nowego wymaganego strumienia 
powietrza. 

MAC–FC(R) steruje wentylatorem za pomoc¹ falownika, na podstawie odczytu ciœnienia  z czujnika ciœnienia. 
Stan pracy instalacji regulator dobiera automatycznie w zale¿noœci od stanu swoich wejœæ, oraz wyœwietla 
go na wspó³pracuj¹cym z nim urz¹dzeniu.

Szafa Zasilaj¹co-Steruj¹ca – SzA-FC 

®Szafa SzA-FC jest elementem, który zasila podzespo³y urz¹dzenia iSWAY-FC  oraz steruje przepustnicami 
na podstawie informacji ze sterownika MAC-FC(R). Na pokrywie szafy wyœwietlana jest informacja „Kontrola 
zasilania 3x400VAC i 24VDC”. Wewn¹trz znajduj¹ siê tak¿e zabezpieczenia poszczególnych wyjœæ zasilania 
dla urz¹dzeñ.
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Budowa

System przeciwzamro¿eniowy Anty Frost

® Do nowej wersji iSWAY-FC wprowadzono system zabezpieczaj¹cy przed zamarzniêciem przepustnic 
odcinaj¹cych w ekstremalnie niskich temperaturach. Do uszczelnienia przepustnic zastosowano specjalistyczny 
system uszczelnieñ odporny na niskie temperatury. Zastosowano równie¿ system kierunkowego promiennika 
za³¹czanego automatycznie zgodnie z zadan¹ i zmierzona temperatur¹. Elementy o znaczeniu kluczowym 
do poprawnej pracy przepustnicy w niskiej temperaturze s¹ wykonane w sposób zapewniaj1cy maksymalne 
poch3anianie promieniowania w celu podwy¿szenia swojej temperatury powy?ej progu zamarzania. Pozosta³e 

®elementy wnêtrza iSWAY-FC  wykonano tak, aby odbija³y promieniowanie. 

Rys. 9. Budowa iSWAY-FC®
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15. Kana³ prowadz¹cy 
okablowanie

16. Termostat OPCJA SP
17. Czujnik ciœnienia 
18. Sterownik 
19. Zasilacz 24VDC
20. Punkty wprowadzania 

przewodów sterowniczych 
i magistrali 

1. Obudowa
2. Promiennik podczerwieni 

OPCJA SP
3. Listwa pomiarowa 

wydajnoœci objêtoœciowej
4. Wentylator  
5. Rezystor hamowania
6. Przepustnica odcinaj¹ca 

(zasilaj¹ca)
7. Panel rewizyjny

8. Czujnik dymu 
9. Przetwornica czêstotliwoœci 
10. Szafa steruj¹ca
11. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia  
       odniesienia
12. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia 

z przestrzeni chronionej
13. Wy³¹cznik g³ówny
14. Si³ownik przepustnicy
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Zasada dzia³ania

Obiektem regulacji jest przestrzeñ ewakuacyjna np. klatka schodowa napowietrzana przez wentylator 
z falownikiem (przekszta³tnikiem czêstotliwoœci). Falownik zasilany  z sieci energetycznej wysy³a do silnika 
wentylatora napiêcie przemienne o czêstotliwoœci regulowanej w zakresie od 0 do 50 Hz. Umo¿liwia to precyzyjne 
sterowanie obrotami silnika, czyli wydatkiem wentylatora. Falownik otrzymuje sygna³ steruj¹cy z regulatora, 
który odpowiada czêstotliwoœci 0 do 50 Hz. Strategia regulacji opiera siê na za³o¿eniu precyzyjnej kontroli 
nominalnej (zadanej) wartoœci 50 Pa statycznego ciœnienia ró¿nicowego pomiêdzy przestrzeni¹ chronion¹ 
i odniesienia, w oparciu o ci¹g³y pomiar tej wartoœci prowadzony z zastosowaniem czujnika ciœnienia P-MAC(F). 
Pomimo tego, ¿e system regulacji jest zdolny do rozpoznania aktualnie realizowanego kryterium 
(ciœnienie/przep³yw) celem nadrzêdnym jest wytworzenie i kontrola nominalnej wartoœci ciœnienia ró¿nicowego 
niezale¿nie od po³o¿enia drzwi ewakuacyjnych. Cel ten jest osi¹gany poprzez automatyczne dostosowanie 
wydajnoœci wentylatora napowietrzaj¹cego wyposa¿onego w przetwornicê czêstotliwoœci  w funkcji bie¿¹cej 
wartoœci przecieku  z przestrzeni chronionej. Ta funkcja uk³adu regulacji opiera siê na za³o¿eniu, ¿e nadciœnienie 
o wartoœci 50 Pa jest uznawane za bezpieczne w kontekœcie utrzymania dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od 
dymu. Oba kryteria normatywne s¹ rozpoznawane  w oparciu o zmierzon¹ wartoœæ ciœnienia ró¿nicowego. 
W sytuacji, kiedy ca³kowita wydajnoœæ wentylatora napowietrzaj¹cego nie jest wystarczaj¹ca do pokrycia 
przecieków powietrza z przestrzeni chronionej wystêpuje spadek wartoœci nadciœnienia. 

Najwa¿niejsz¹ innowacyjn¹ cech¹ regulatora MAC-FC jest zastosowanie algorytmu predykcyjnego opartego na 
wykorzystaniu sieci neuronowych. Takie rozwi¹zanie umo¿liwia automatyczn¹ zmianê nastaw regulatora 
w funkcji zmiany charakterystyki hydraulicznej przestrzeni chronionej, bez ¿adnej manualnej ingerencji. 
Jest to szczególnie istotne w przypadku dzia³ania jednostki w budynku rzeczywistym podczas po¿aru, kiedy 
nieprzewidziane zdarzenia np. pêkniêcie okna mo¿e wp³yn¹c istotnie na parametry pracy instalacji ró¿nicowania 
ciœnienia. 

®Przeprowadzone testy wykaza³y, ¿e kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca iSWAY-FC  wyposa¿ona 
w regulator MAC-FC jest zdolna do wytworzenia i precyzyjnej kontroli nominalnej wartoœci ciœnienia ró¿nicowego 
jak równie¿ do automatycznego dostosowania siê do zmian wprowadzanych podczas procedury testowej (zakres 
wydajnoœci wentylatora min/max oraz zakres wartoœci przecieków min/max). 

Jednostka iSWAY-FC zosta³a poddana badaniom w Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. w Aachen 
zgodnie z aktualn¹ procedur¹ badawcz¹ bêd¹c¹ czêœci¹ znowelizowanej normy europejskiej EN 12101-6. 

Badania przeprowadzono dla najwiêkszej jednostki z typoszeregu z silnikiem 15 kW dla wydajnoœci wentylatora 
3 3 3napowietrzaj¹cego wynosz¹cej 48 500 m /h w zakresie przecieków od 300 m /h do 36 000 m /h. We wszystkich 

testach uzyskano wyniki pozytywne tzn. spe³nienie normowych wymagañ w zakresie czasów zadzia³ania, 
precyzyjnej regulacji ró¿nicy ciœnienia, niezawodnoœci oraz stabilnoœci na oscylacje. 

W trakcie prowadzenia badañ nie dokonywano zmian nastaw regulatora, co dowodzi jednoznacznie jego pe³nej 

adaptacyjnoœci w testowanym zakresie przep³ywów powietrza. 

Niezawodnoœæ urz¹dzenia - test

Celem uzyskania jak najwy¿szego stopnia niezawodnoœci urz¹dzenia, a tym samym zwiêkszenia 
bezpieczeñstwa, wprowadzono programowy test. Raz na 24 godziny, sterownik MAC-FC otwiera przepustnicê 
odcinaj¹c¹ i za³¹cza wentylator na 15 sekund na nisk¹ wartoœæ czêstotliwoœci. W tym czasie sprawdzane jest, czy 
przepustnica odcinaj¹ca osi¹gnê³a po³o¿enie w pe³ni otwarte oraz czy zespó³ przetwornica-wentylator pracuje 
poprawnie i ¿adne z urz¹dzeñ nie zg³asza b³êdów. Wynik testu jest archiwizowany w pamiêci sterownika. 

W przypadku jakiegokolwiek b³êdu i nieprawid³owoœci, urz¹dzenie wysy³a sygna³ awarii zbiorczej.
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Zasada dzia³ania

®Rys. 10. Oficjalne zestawienie parametrów testowych jednostki iSWAY-FC
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Tryby pracy

Zadanie regulacji, czyli cel który nale¿y zrealizowaæ za pomoc¹ regulatora jest okreœlone dla dwóch stanów 
ustalonych:

(1) Drzwi zamkniête: nadciœnienie w przestrzeni chronionej jest utrzymywane w zakresie 50 Pascali [Pa] 
z tolerancj¹ +/- 20%

(2) Drzwi otwarte: nale¿y utrzymywaæ zadan¹ prêdkoœæ przep³ywu powietrza w otworze drzwiowym 
na poziomie minimalnym 1 m/s lub 2 m/s.

Otwarcie drzwi powoduje przejœcie ze stanu (1) do stanu (2), zamkniêcie od (2) do (1). Dynamiczn¹ zmianê 
wystêpuj¹c¹ pomiêdzy stanami ustalonymi (1) oraz (2) nazywamy stanem nieustalonym. Ka¿dy ze stanów 
nieustalonych powinien trwaæ nie d³u¿ej ni¿ trzy sekundy.  

Uk³ad regulacji zgodnie z zasad¹ „nie realizujemy scenariuszy po¿arowych tylko ratujemy ludzkie ¿ycie” 
powinien realizowaæ zadanie regulacji w ka¿dych warunkach, bez wzglêdu na iloœæ otwartych / niedomkniêtych 
drzwi, wybitych okien itd. Przeciek mo¿e zmieniaæ siê gwa³townie (np. wybicie szyby) lub p³ynnie (np. dzia³anie 
samozamykacza drzwi na piêtrze nie objêtym po¿arem). 

Komunikacja i sterowanie

Na potrzeby systemu po¿arowego zosta³ opracowany i wprowadzony protokó³ komunikacyjny Fire Bus 
(monitoring i sterowanie). 

W systemie SAFETY WAY rozró¿nia siê dwie pêtle FireBus:
®1. „Global FireBus” ³¹czy ze sob¹ w pêtli sterowniki MAC-FC(R)(iSWAY-FC(-D)(-R)  oraz TSS lub TS 

(w zale¿noœci od  konfiguracji systemu). 

Zadania:

– przekazywanie miedzy urz¹dzeniami informacji o sygnale po¿arowym „SAP”

– zbieranie informacji o pracy poszczególnych elementów systemu, przekazywanie ich do TSS lub MSPU

– przesy³anie do urz¹dzeñ systemu sygna³ów steruj¹cych z rêcznych prze³¹czników TSS i TS
®2. „Local FireBus” ³¹czy ze sob¹ w pêtli sterowniki MAC-FC(R)(iSWAY-FC(-D)(-R) , zdalne czujniki 

ciœnienia P-MACF, regulatory MAC-D Min oraz czujniki T-MAC. 

Zadania:

– komunikacja miêdzy sterownikiem MAC-FC a czujnikami P-MACF, z którymi wspó³pracuje.

Local i Global FireBus posiadaj¹ topologiê pêtlow¹. Dziêki temu rozwi¹zaniu pojedyncza przerwa 
(np. przepalenie, przerwanie przewodu, awaria sterownika, czujnika) nie powoduje przerwania komunikacji 
w systemie. 
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Wymiary i waga

®Rys. 11.    Wymiary zewnêtrzne urz¹dzenia iSWAY-FC

Urz¹dzenie iSWAY-FC miary ® - Podstawowe wy  

  

  

Wielkosc

jednostki

iSway-FC

0

1

2
®Tab. 1.    Zestawienie wymiarów urz¹dzeñ iSWAY-FC

Typ

 

Sprê¿ 
dyspozycyjny

 

Napiêcie 
zasilania

 
  

[ 3m /h ]

 

[Pa]

 

[V]

    

1.17 17 000 390 3x400 5,4

1.20 20 000 400 3x400

 

7,3

1.24

 

24 000 400 3x400 9,6
2.31

 

31 000 410 3x400

 

9,6

Wydajnoœæ
Moc 

czynna

Urz¹dzenie iSWAY-FC  – zestawienie parametrów urz¹dzenia®

0.12 12 000 550 3x400 5,4  
0.3   3 000 900 3x400 3,4  

[kW]

Zabezpieczenie
w urz¹dzeniu

FWC-10A10F

FWC-16A10F

FWC-16A10F

FWC-16A10F

FWC-20A10F

FWC-20A10F

Sugerowane
zabezp. w rozdz.

6

 

8,1
10,7

 

10,7

Moc 
pozorna

6 
3,8 

[kVA]
gG 16 A

gG 20 A

gG 20 A

gG 20 A

gG 25 A

gG 25 A

Masa

[kg]
330

340

530

540

550

735

®Tab. 2.    Zestawienie parametrów urz¹dzeñ iSWAY-FC

2.39

2.47

3x4

3x4

00

00
14

18,7

15,6

20,7
FWC-32A10F

FWC-40A10F

gG 40 A

gG 50 A

39 000

47 000

470

430

[A]Typ

755

770

Sugerowane przew.
zasilaj¹ce urz¹dzenie

NHXH FE180/E90 5x2,5

NHXH FE180/E90 5x4

NHXH FE180/E90 5x4

NHXH FE180/E90 5x4

NHXH FE180/E90 5x6

NHXH FE180/E90 5x6

NHXH FE180/E90 5x10

NHXH FE180/E90 5x16

Typ
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A

[mm]

 
1500

1600

1700

 B

 [mm]

 
1050

1300
 1500

 C

 [mm]

 
850

1080
 1280

 D1

 [mm]

 
425

540
 640

 D2

 [mm]

 
380

510
 610

 W2

 [mm]

 
600x600

800x800
 1000x1000

 

 

 
770x770

1000x1000
 1200x1200

W1

[mm]
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®Rys. 14. Charakterystyki urz¹dzeñ iSWAY-FC  
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Charakterystyki 

70 wersja 5.2.3
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Warianty wykonania

®Podstawow¹ wersj¹ wykonania urz¹dzenia iSWAY-FC  jest kompaktowa jednostka  (rys.20 ) umo¿liwiaj¹ca 
®monta¿ iSWAY-FC  w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym (maszynowni wentylacyjnej) lub na dachu 

z uk³adem podwójnej czerpni (rys. 21).
®Inne typowe wersje wykonania iSWAY-FC  to wersja z czerpni¹ powietrza (rys. 22)  i wersja pionowa. 

Dla wielkoœci „0” stoj¹cej, opcj¹ wyposa¿enia jest otwierany daszek (rys. 23).

Aby umo¿liwiæ osi¹gniêcie deklarowanej wydajnoœci wentylatora napowietrzaj¹cego nale¿y bezpoœrednio 
za jednostk¹ po stronie nawiewnej zapewniæ prosty odcinek kana³u o d³ugoœci minimalnej równej œrednicy 
zastosowanego wentylatora. O ile lokalne warunki techniczne na to pozwalaj¹ zalecane jest zastosowanie prostki 
o d³ugoœci 1 m. 
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Warianty wykonania

® Rys. 20. Podstawowa jednostka iSWAY-FC z króæcem elastycznym KE od strony ssawnej.

71

®Rys. 22.  Wersja iSWAY-FC  z czerpni¹ powietrza

®Rys. 21. iSWAY-FC  z uk³adem podwójnej czerpni

Przepustnica czerpni rezerwowej

Przepustnica czerpni rezerwowej

Kierunek przep³ywu powietrza
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Warianty wykonania

®Rys. 24.  Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia iSWAY-FC  typ 0 - daszek otwarty

®Rys. 23.  Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia iSWAY-FC  typ 0 – daszek zamkniêty

Szczegó³ A

Szczegó³ A
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 25.  Schemat blokowy pod³¹czenia Tablicy TSS-1 z pojedynczym urz¹dzeniem iSWAY-FC

®Rys. 26.  Schemat blokowy pod³¹czenia Tablicy TSS-2 z dwoma urz¹dzeniami iSWAY-FC
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 27.  Schemat blokowy po³¹czenia tablicy TSS-3 z trzema urz¹dzeniami iSWAY-FC
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Schematy pod³¹czeñ typowe

®Rys. 28.  Schemat blokowy rozbudowanego systemu SAFETY WAY
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®Rys. 29. Minimalna odleg³oœæ urz¹dzeñ iSWAY-FC  od sta³ych elementów zabudowy

 

 

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Monta¿

76 wersja 5.2.3

Urz¹dzenie nale¿y zamontowaæ w taki sposób, aby pod³¹czenie instalacji zwi¹zanych (kana³y wentylacyjne, tory 
kablowe) nie powodowa³y kolizji z panelami inspekcyjnymi.  W celu wykonania prawid³owego monta¿u, nale¿y 
zachowaæ minimalne odleg³oœci (Rys. 26) miêdzy stron¹ obs³ugi a istniej¹cymi w miejscu monta¿u sta³ymi 
elementami zabudowy (œciany, podpory, ruroci¹gi itp.). Jest to równie¿ wa¿ne ze wzglêdu na eksploatacjê 
urz¹dzenia oraz mo¿liwoœci wykonywania prac serwisowo - konserwacyjnych. Dopuszcza siê natomiast 
zamontowanie w przestrzeni obs³ugowej takich  instalacji jak: ruroci¹gi, konstrukcje wsporcze których sposób 
demonta¿u i monta¿u na czas obs³ugi serwisowej, napraw i remontów jest ³atwy i nie wp³ywa na dzia³anie tych¿e 
urz¹dzeñ.

Uk³ad dwóch czerpni

WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEWODÓW DOPROWADZAJ¥CYCH POWIETRZE DO JEDNOSTKI (CZERPNYCH)
– UK£AD DWÓCH CZERPNI

Wlot powietrza (czerpnia) powinien byæ zawsze umieszczony z dala od wszelkich potencjalnych zagro¿eñ po¿a-
rowych. W celu unikniêcia zadymienia przez wznosz¹cy siê dym, wloty powietrza powinny byæ umiejscowione 
na poziomie gruntu lub jego pobli¿u (ale w znacznej odleg³oœci od przepustnic odprowadzaj¹cych dym z 
podziemia). Je¿eli jest to niemo¿liwe, wloty powietrza powinny byæ umieszczone na poziomie dachu.

Je¿eli wlot powietrza jest oddalony od wentylatora, to powietrze od wlotu do wentylatora powinno byæ 
prowadzone przewodem.

W przypadku, gdy wlot powietrza nie znajduje siê na poziomie dachu, w przewodzie wlotowym 
lub w bezpoœredniej bliskoœci przewodów doprowadzaj¹cych powietrze powinna byæ zapewniona czujka dymu 
w celu spowodowania automatycznego wy³¹czenia systemu ró¿nicowania ciœnieñ, je¿eli w dostarczanym 
powietrzu obecne bêd¹ znaczne iloœci dymu. Dla potrzeb stra¿y po¿arnej powinien byæ zapewniony prze³¹cznik 
sterowania rêcznego.

W przypadku, gdy wloty powietrza znajduj¹ siê na poziomie dachu, powinny byæ zastosowane dwa wloty 
powietrza, oddalone od siebie i skierowane w ró¿ne strony w taki sposób, aby nie mog³y znajdowaæ siê 
bezpoœrednio po zawietrznej stronie tego samego Ÿród³a dymu. Ka¿dy wlot powinien niezale¿nie byæ w stanie 
zapewniæ pe³ny dop³yw powietrza wymagany przez system. Ka¿dy wlot powinien byæ zabezpieczony przez 
dzia³aj¹cy niezale¿nie system przepustnic odcinaj¹cych do kontroli rozprzestrzeniania dymu w taki sposób, 
¿e je¿eli jedna przepustnica zamyka siê z powodu zanieczyszczenia powietrza dymem, drugi wlot bêdzie bez 
przerwy zapewnia³ dop³yw powietrza wymagany przez system.

w w w . s a f e t y w a y . p l



wersja 5.2.3

 

 

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Uk³ad dwóch czerpni cd.

Punkt wylotowy przewodu wentylacji oddymiaj¹cej powinien znajdowaæ siê minimum 1 m powy¿ej wlotu 
powietrza i powinien byæ oddalony od niego minimum 5 m w poziomie. W celu ponownego otwarcia przepustnicy 
zamkniêtej oraz zamkniêcia przepustnicy otwartej nale¿y zapewniæ prze³¹cznik sterowania rêcznego dla stra¿y 
po¿arnej.
Prze³¹czniki sterowania rêcznego systemu podwy¿szania ciœnienia powinny znajdowaæ siê w nastêpuj¹cych 
miejscach:
a) maszynownia instalacji u¿ytkowych budynku oraz maszynownia systemu ró¿nicowania ciœnieñ 

(je¿eli s¹ oddzielnie) oraz
b) w pobli¿u wejœcia do budynku, w miejscu uzgodnionym z w³adzami nadzoruj¹cymi.
Prze³¹czniki te po uruchomieniu powinny byæ zablokowane w pozycji „w³¹czone",  a tak¿e powinny byæ tak 
skonstruowane, aby ich powrót do pozycji „wy³¹czone" móg³ byæ dokonany wy³¹cznie przez uprawniony personel 
(np. przez obs³ugê lub z u¿yciem zamka kodowego).
Dzia³aj¹cy niezale¿nie system przepustnic odcinaj¹cych do kontroli rozprzestrzeniania dymu oferowany jest 
przez firmê SMAY pod nazw¹ Uk³ad Dwóch Czerpni. Zestaw ten sk³ada siê z dwóch oddzielnych przepustnic 
z si³ownikami zabezpieczonymi przed warunkami atmosferycznymi z rewizjami do serwisu i konserwacji 
oraz dodatkowego modu³u automatyki umieszczonego w szafie zasilaj¹co-steruj¹cej. Uk³ady dwóch czerpni 

®oferowane s¹ standardowo o wymiarach króæców wlotowych urz¹dzeñ iSWAY-FC  i przeznaczone s¹ do monta¿u 
w przewodach wlotowych (czerpnych).

Rys. 30. Uk³ad dwóch czerpni powietrza

Identyfikacja 

®Na obudowie urz¹dzenia z serii iSWAY-FC  umieszczana jest tabliczka znamionowa z wykazem podstawowych 
informacji dotycz¹cych danego urz¹dzenia. 

Typ – okreœla specyfikacjê techniczn¹ urz¹dzenia:  np.  FC 1.20

S/N – numer seryjny urz¹dzenia
Rok – rok produkcji
V – wydajnoœæ urz¹dzenia przy sprê¿u dyspozycyjnym    p 
P – moc elektryczna urz¹dzenia  [kW]
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Akcesoria i sposób zamówieniaAkcesoria i sposób zamówienia

Przy zamówieniu urz¹dzenia iSway-FC nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

iSWAY - W . V  / ADD
Gdzie: 
<A> – automatyka

brak = automatyka standardowa
D – do pracy w pêtli Local FireBus
R – dla uk³adu rewersyjnego

<W> – wielkoœæ obudowy urz¹dzenia [mm]: 
0 – gabaryty: 1500 x 1050 x 850
1 – gabaryty: 1600 x 1300 x 1080 
2 – gabaryty: 1700 x 1500 x 1280

<V> – wydajnoœæ wentylatora przy sprê¿u dyspozycyjnym 300 Pa
33  – wydajnoœæ  3000 m /h

312 – wydajnoœæ 12000 m /h
317 – wydajnoœæ 17000 m /h
320 – wydajnoœæ 20000 m /h
324 – wydajnoœæ 24000 m /h
331 – wydajnoœæ 31000 m /h
339 – wydajnoœæ 39000 m /h
347 – wydajnoœæ 47000 m /h

      
<ADD> – wyposa¿enie:

KE – króciec elastyczny od strony ssawnej
CP – czerpnia powietrza
SP – system przeciwzamro¿eniowy Anty Frost
UC – uk³ad dwóch czerpni
DA – daszek automatyczny (dla W=0)
BFH – posadowienie na BIG FOOT wersja pozioma
BFV – posadowienie na BIG FOOT wersja pionowa z czerpaniem powietrza od góry
BFW – posadowienie na BIG FOOT wersja pionowa z czerpaniem powietrza od do³u

Przyk³ad zamówienia:
   iSWAY-FC-D-1.20 / KE, BFH

Przy zamówieniu urz¹dzenia TSS-1, TSS-2, TSS-3, TS, MSPU, T-MAC, P-MACF, MAC D Min, PZ oraz 
si³owników nale¿y podaæ liczbê sztuk.

Przyk³ad zamówienia:
 TSS-1 - 1 szt

T-MAC - 8 szt
P-MACF - 16 szt

®UWAGA: Firma SMAY Sp. z o.o. przy zamówieniu wiêcej ni¿ trzech urz¹dzeñ iSWAY-FC  przeznaczonych 
do obs³ugi pojedynczego obiektu zaleca zastosowanie  Monitoringu Stanów Pracy Urz¹dzeñ (MSPU) wraz 
z Tablic¹ Sygnalizuj¹c¹ (TS), pozwalaj¹cych na integracjê i centralny monitoring jednostek 
napowietrzaj¹cych. 

- FC <A> < > < > < >

(dla W = 0)

(dla W = 1)

(dla W = 2)
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Smay Sp. z o.o. 
ul. Ciepùownicza 29, 31-587 Kraków, Polska 

tel. +48 12 680 20 80 
fax. +48 12 680 20 89

  www.smay.pl
Producent urz¹dzeñ wentylacyjnych

Kraków, dnia 17 stycznia 2013 r.

Szanowni Pañstwo,

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e firma SMAY sp. z o.o. z siedzib¹ w Krakowie w dniu 21 grudnia 2012 roku uzyska³a 

Aprobatê Techniczn¹ Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9020/2012, w której stwierdzono przydatnoœæ 

do stosowania w budownictwie wyrobów pod nazw¹:

®„Zestaw wyrobów iSWAY-FC  do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciep³a”

Na podstawie ww. Aprobaty Instytut Techniki Budowlanej w dniu 21 grudnia 2012 r. wyda³ Certyfikat Zgodnoœci 

ITB-2189/W, w którym uzna³, ¿e certyfikowany zestaw podlega ocenie w systemie oceny zgodnoœci 1.   

W myœl ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z póŸn. zm.; 

dalej: „ustawa”) przez „wyrób budowlany” nale¿y rozumieæ rzecz ruchom¹, bez wzglêdu na stopieñ jej 

przetworzenia, przeznaczon¹ do obrotu, wytworzon¹ w  celu zastosowania w sposób trwa³y w obiekcie 

budowlanym, wprowadzon¹ do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym po³¹czeniu stanowi¹cym integraln¹ ca³oœæ u¿ytkow¹ i maj¹c¹ wp³yw na spe³nienie wymagañ 

podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. 

z 2010 r., Nr 243, poz. 1623). 

Wyrób budowlany nadaje siê do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, je¿eli jest oznakowany 

w sposób, o którym mowa w art. 5 ustawy, tj. miêdzy innymi znakiem budowlanym (art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne 

(z zastrze¿eniem ust. 2-4), je¿eli producent, maj¹cy siedzibê na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dokona³ 

oceny zgodnoœci  i wyda³, na swoj¹ w³asn¹ odpowiedzialnoœæ, krajow¹ deklaracjê zgodnoœci z Polsk¹ Norm¹ 

wyrobu albo aprobat¹ techniczn¹. Ocena zgodnoœci obejmuje w³aœciwoœci u¿ytkowe wyrobu budowlanego, 

odpowiednio do jego przeznaczenia, maj¹ce wp³yw na spe³nienie przez obiekt budowlany wymagañ 

podstawowych. 

Aprobaty technicznej udziela siê m. in. dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy 

wyrobu, objêtego mandatem udzielonym przez Komisjê Europejsk¹ na opracowanie norm zharmonizowanych 

lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych (art. 9 ust 1 pkt 1 ustawy). Odnoœnie zestawów 

do ró¿nicowania ciœnienia wydano dla Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CEN) Mandat 109 Komisji 

Europejskiej – „Wyroby s³u¿¹ce do wykrywania i sygnalizacji po¿aru, sta³e urz¹dzenia gaœnicze i ich 

podzespo³y, wyroby s³u¿¹ce do kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu oraz t³umienia wybuchu” 

(obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez 

Komisjê Europejsk¹ na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich 

aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów; M.P. z 2004 r., Nr 32, poz. 571); 

a zatem istnieje prawna podstawa i prawny wymóg do uzyskiwania przez producentów aprobat 

technicznych na ww. zestawy wyrobów.

Po wystawieniu krajowej deklaracji zgodnoœci, a przed wprowadzeniem wyrobu budowlanego do obrotu, 

producent jest zobowi¹zany do umieszczenia na wyrobie budowlanym znaku budowlanego, oznaczaj¹cego, 



Smay Sp. z o.o. 
ul. Ciepùownicza 29, 31-587 Kraków, Polska 

tel. +48 12 680 20 80 
fax. +48 12 680 20 89

  www.smay.pl
Producent urz¹dzeñ wentylacyjnych

¿e jest on zgodny ze specyfikacj¹ techniczn¹ (Polsk¹ Norm¹ wyrobu lub aprobat¹ techniczn¹), co zosta³o 

potwierdzone przez dokonanie oceny zgodnoœci okreœlonej w rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r., Nr 198, poz. 2041; § 11 w zw. z §2 pkt 1, dalej:  

„rozporz¹dzenie”). Przepisy rozporz¹dzenia nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoœci, w którym systemie oceny 

zgodnoœci powinny byæ oceniane instalacje kontroli rozprzestrzeniania ognia i dymu, w tym zestawy 

do ró¿nicowania ciœnienia – zgodnie z treœci¹ pkt 4 za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia w przypadku wy¿ej 

opisanych zestawów wymagane jest przeprowadzenie certyfikacji zgodnoœci wyrobu przez akredytowan¹ 

jednostkê certyfikuj¹c¹ w systemie oceny zgodnoœci 1. 

Z tego te¿ wzglêdu przepisy prawa budowlanego zabraniaj¹ stosowania przy wykonywaniu robót 

budowlanych wyrobów wytworzonych w celu zastosowania w obiekcie w sposób trwa³y, je¿eli zosta³y 

wprowadzone do obrotu niezgodnie z przepisami odrêbnymi (art. 10 ustawy Prawo budowlane; sankcja 

za naruszenie tego wymogu zosta³a okreœlona w art. 93 pkt 1a) ustawy Prawo budowlane). Ustawodawca 

szczególn¹ wagê przywi¹zuje do bezpieczeñstwa po¿arowego obiektów budowlanych, o czym œwiadczy 

m. in. fakt, ¿e obowi¹zkow¹ kontrol¹ obiektu poprzedzaj¹c¹ wydanie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie 

objêto w³aœnie wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeñstwa po¿arowego (art. 59a ust. 2 pkt 3 

ustawy Prawo budowlane).  

Gwarancjê niezawodnoœci i spe³niania wymagañ podstawowych dotycz¹cych bezpieczeñstwa po¿arowego 

w zakresie zestawów wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia (art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b) Prawa budowlanego) daj¹ 

wyroby budowlane certyfikowane w systemie oceny zgodnoœci 1, i zarówno inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego, jak i organy nadzoru budowlanego winni kontrolowaæ spe³nianie tego wymogu.  

®Gwarancjê tak¹ daje certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej „Zestaw wyrobów iSWAY-FC   

do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a”. W za³¹czeniu 

przekazujemy na Pañstwa rêce Aprobatê Techniczn¹ Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9020/2012, 

udzielon¹ w dniu 21 grudnia 2012 r.

Marek Maj
Prezes Zarz¹du SMAY Sp. z o.o.
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1. PRZEDMIOT APROBATY

1.1. Postanowienia ogólne

Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB jest zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia 
®w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a, o nazwie handlowej iSWAY-FC . Zestaw wyrobów, objêty 

Aprobat¹, zapobiega zadymieniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych oraz dojœæ dla ekip gaœniczo-
®ratowniczych. Funkcj¹ zestawu iSWAY-FC  jest wytworzenie i utrzymywanie nadciœnienia w strefach 

i przestrzeniach chronionych nadciœnieniowo. 

®Producentami zestawu wyrobów iSWAY-FC  s¹ firmy SMAY Sp. z o.o., ul. Ciep³ownicza 29, 31-587 Kraków 

i Plum sp. z o.o. Ignatki 27A, 16-001 Kleosin.

®W sk³ad zestawu iSWAY-FC  wchodz¹ nastêpuj¹ce wyroby (liczby porz¹dkowe odpowiadaj¹ oznaczeniom 

na rys. 1):

1. Obudowa zapewniaj¹ca ochronê wyrobów (podzespo³ów) zainstalowanych wewn¹trz. 

2. Promiennik podczerwieni (montowany opcjonalnie) – generuj¹cy promieniowanie podczerwone, 

przeciwdzia³aj¹cy zamarzaniu elementów ruchomych przepustnicy odcinaj¹cej (6).

3. Listwa pomiarowa strumienia objêtoœciowego powietrza przep³ywaj¹cego przez wentylator.

4. Wentylator obs³uguj¹cy przestrzeñ chronion¹, s³u¿¹cy do wytworzenia zadanej wartoœci nadciœnienia 

lub ukierunkowanego przep³ywu powietrza z przestrzeni chronionej.

5. Rezystor hamowania przetwarzaj¹cy energiê elektryczn¹ wytwarzan¹ przez wentylator w trakcie pracy 

generatorowej (hamowanie) na energiê ciepln¹.

6. Przepustnica odcinaj¹ca s³u¿¹ca do zamkniêcia lub otwarcia drogi przep³ywu powietrza.

7. Panel rewizyjny umo¿liwiaj¹cy wgl¹d do wnêtrza obudowy w celu kontroli stanu technicznego podzespo³ów.

8. Czujka dymu w obudowie kana³owej wykrywaj¹ca obecnoœæ dymu po¿arowego zasysanego i wt³aczanego 

przez wentylator nawiewny na drogi ewakuacyjne.

9. Przetwornica czêstotliwoœci zasilaj¹ca wentylator nawiewny.

10. Szafa zasilaj¹co–steruj¹ca SzA–FC dostarczaj¹ca zasilanie, bêd¹ca jednoczeœnie czêœci¹ obwodów 

wyjœciowych sterowania, miedzy innymi ¿aluzji odcinaj¹cej.

11. Punkt przy³¹czeniowy pomiaru ciœnienia odniesienia - puszka instalacyjna oznaczona znakiem „minus”, 

do której doprowadzona jest rurka impulsowa z PVC s³u¿¹ca do pomiaru ciœnienia odniesienia.

12. Punkt przy³¹czeniowy pomiaru ciœnienia w przestrzeni chronionej - puszka instalacyjna oznaczona znakiem 

„plus”, do której doprowadzona jest rurka impulsowa z PVC s³u¿¹ca do pomiaru ciœnienia z przestrzeni 

chronionej.

®13. Wy³¹cznik g³ówny s³u¿¹cy do w³¹czenia i wy³¹czenia napiêcia zasilania zestawu iSWAY FC .

14. Si³ownik BF24 stanowi¹cy napêd przepustnicy odcinaj¹cej.
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15. Kana³ prowadz¹cy okablowanie.

16. Termostat w³¹czaj¹cy promiennik podczerwieni w systemie przeciwzamro¿eniowym Anty Frost (montowany 

opcjonalnie).

17. Czujniki ciœnienia P-MAC oraz P-MACF - cyfrowe przetworniki ró¿nicy ciœnieñ.

18. Regulatory MAC–FC lub MAC-FCR, s³u¿¹ce do sterowania systemami ró¿nicowania ciœnienia.

19. Zasilacz 24VDC z podtrzymaniem akumulatorowym, s³u¿¹cy do zasilania elementów automatyki napiêciem 

sta³ym.

20. Punkty wyprowadzenia przewodów sterowniczych i magistrali komunikacyjnej.

21. Tablice sygnalizacyjno-steruj¹ca TSS lub steruj¹ca TS.

Wyroby z poz. 2 ÷ 20 s¹ montowane w obudowie (poz. 1). Zestaw wyrobów zamontowany w obudowie w dalszej 
®czêœci Aprobaty bêdzie nazywany „urz¹dzeniem iSWAY-FC ”. Urz¹dzenie to mo¿e byæ montowane wewn¹trz 

(w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym np. maszynowni wentylacyjnej) lub na zewn¹trz budynku, 

np. na dachu. 

®Urz¹dzenie iSWAY-FC  jest produkowane w trzech wielkoœciach obudów, zale¿nych od wielkoœci wentylatora, 

oznaczonych symbolami „0”, „1” i „2” (rys. 5 i tablice 1a ÷ 1c) oraz oœmiu typach ró¿ni¹cych siê wydajnoœci¹ 

wentylatorów i oznaczonych symbolami 0.3, 0.12, 1.17, 1.20, 1.24, 2.31, 2.39, 2.47 (pierwsza cyfra oznacza 

wielkoœæ wentylatora (obudowy), a druga wydajnoœæ wentylatora w tys m3/h).

®W przypadku monta¿u urz¹dzenia iSWAY-FC  na zewn¹trz budynku, mo¿e byæ ono wykonane w wersji 

z czerpni¹ powietrza (rys. 3) lub w wersji pionowej  (rys. 4) . W wersji pionowej opcj¹ wyposa¿enia jest otwierany 

daszek. Wersja pionowa z daszkiem dotyczy tylko urz¹dzeñ o wielkoœci obudowy „0”.

Wyrób z poz. 21. jest tablic¹ sygnalizuj¹co-steruj¹c¹ TSS odpowiedzialn¹ za sygnalizacjê stanów alarmowych 

oraz wyœwietlanie informacji o wartoœci nadciœnienia utrzymywanego w przestrzeni chronionej. Daje mo¿liwoœæ 
®sterowania urz¹dzeniem iSWAY-FC  w zakresie jego rêcznego uruchamiania oraz kasowania stanów 

alarmowych. Tablica jest montowana wewn¹trz budynku (w pobli¿u wejœcia na poziomie dostêpu s³u¿b 

ratowniczych). W obiektach budowlanych, gdzie uk³ad napowietrzania jest zbudowany z wielu urz¹dzeñ 
®iSWAY-FC  (powy¿ej trzech) stosowana jest tablica steruj¹ca TS (funkcjê sygnalizacji w tych uk³adach spe³nia 

uk³ad wizualizacji).

1.2. Urz¹dzenie iSWAY-FC

Obudowa (1) stanowi samonoœn¹ konstrukcjê z kszta³towników aluminiowych wykonanych ze stopu 

aluminium gatunku EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2010, o wymiarach 40 x 40 x 2 mm, skrêconych 

w naro¿ach za pomoc¹ z³¹czy rozprê¿nych z blachy stalowej wg normy PN-EN 10346:2011, o gruboœci 2,5 mm. 

W z³¹czach rozprê¿nych s¹ wciœniête nakrêtki M8, s³u¿¹ce do monta¿u urz¹dzenia w dowolnym po³o¿eniu. 

Wewn¹trz kszta³towników aluminiowych znajduj¹ siê listwy wykonane z blachy stalowej wg normy PN-EN 

10346:2011, o gruboœci 1,5 mm, z nakrêtkami wciskanymi, do których, za pomoc¹ œrub, przykrêcone s¹ czo³owo 

belki noœne. Na belkach noœnych zamontowany jest wentylator (4) typu AFC firmy Venture Industries, 

z wibroizolatorami typu MO Mount Type I firmy SIMRIT. 

®
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Do kszta³towników aluminiowych przykrêcone s¹ panele o gruboœci 36 mm, wykonane z blachy stalowej 

ocynkowanej wg normy PN-EN 10346:2011. Po stronie zewnêtrznej panele s¹ pokryte pow³ok¹ malarsk¹ 

i uszczelnione uszczelkami samoprzylepnymi, a wewn¹trz maj¹ izolacjê z we³ny mineralnej wg normy PN-EN 

13162:2009, o gruboœci 30 mm. 

Do paneli, wewn¹trz obudowy, przykrêcona jest wkrêtami samowierc¹cymi stalowa blacha grodziowa 

o gruboœci 1,5 mm, oddzielaj¹ca komorê wentylatora od uk³adu sterowania i regulacji. Blacha grodziowa jest 

wyposa¿ona w nitonakrêtki, do których przykrêcone s¹ za pomoc¹ œrub podzespo³y (wyroby wchodz¹ce w sk³ad 

zestawów). 

®Od strony uk³adu sterowania w urz¹dzeniu iSWAY-FC  znajduj¹ siê panele rewizyjne zamocowane poprzez 

z³¹cza jarzmowe do kszta³towników aluminiowych. Obok paneli rewizyjnych, na zewnêtrznej stronie obudowy, 

znajduje siê wy³¹cznik g³ówny (krzywkowy) (13) typu 4G firmy APATOR lub typu P3 firmy MOELLER oraz dwie 

puszki firmy SCAME (11 i 12), zamontowane za pomoc¹ blachowkrêtów. Do puszek doprowadzone s¹ rurki 

impulsowe z PVC  5 mm, zakoñczone trójnikami  5 mm. Rurki poprowadzone s¹ z puszek do króæców 

przetwornika ró¿nicy ciœnieñ (17). Rurka przeznaczona do pomiaru ciœnienia odniesienia pod³¹czana jest 

do króæca oznaczonego znakiem minus, natomiast rurka przeznaczona do pomiaru nadciœnienia w przestrzeni 

chronionej – do króæca oznaczonego znakiem plus. Dodatkowo, poni¿ej wy³¹cznika g³ównego (13), w panelu 

zamontowane s¹ d³awnice kablowe typu PG13,5 lub/i PG16 (20), s³u¿¹ce do wyprowadzenia przewodów 

sterowniczych oraz magistrali komunikacyjnej do transmisji sygna³ów cyfrowych. 

Wnêtrze obudowy jest dodatkowo zabezpieczone przed wyziêbieniem i przedostawaniem siê zanieczyszczeñ 

za pomoc¹ izolowanej termicznie przepustnicy odcinaj¹cej (6) z zamontowanym za pomoc¹ œrub M6 si³ownikiem 

typu BF24 firmy BELIMO (14). Przepustnica odcinaj¹ca zlokalizowana jest po stronie czerpnej urz¹dzenia. 

W komorze wentylatora zamocowany jest opcjonalnie (w przypadku urz¹dzenia montowanego na zewn¹trz 

budynku) promiennik podczerwieni (2) zabezpieczaj¹cy przed zamarzniêciem kierownice przepustnicy. Ponadto 

w komorze wentylatora s¹ zamontowane, za pomoc¹ œrub, rezystory hamowania (5) wentylatora. 

Do promiennika podczerwieni, jak i rezystorów hamowania, dostêp zapewnia panel rewizyjny wykonany 

w blasze grodziowej, co umo¿liwia wymianê promiennika lub rezystora w razie awarii. 

Od strony t³ocznej do wentylatora przymocowany jest za pomoc¹ œrub i nakrêtek króciec stalowy o d³ugoœci 

100 mm z jednostronnym ko³nierzem. W œrodku króæca, 50 mm od jego krawêdzi, przykrêcona jest listwa 

pomiarowa (3) firmy SMAY. Listwa wykonana jest z aluminiowego kszta³townika zamkniêtego, z wewnêtrznymi 

kana³ami przelotowymi, z odpowiednio roz³o¿onymi otworami pomiarowymi. Do jednego koñca listwy jest 

przykrêcony króciec do pomiaru ciœnienia, a do drugiego koñca – œruba zaœlepiaj¹ca wewnêtrzny kana³ w listwie. 

®Wszystkie wyroby do sterowania i regulacji urz¹dzenia iSWAY-FC  po³¹czone s¹ wewn¹trz obudowy 

przewodami elektrycznymi typu: OWY(OMY) 2 x 1,5, OWY(OMY) 3 x 1,5, YTKSY 1 x 2 x 0,8, YTKSY 2 x 2 x 0,8, YTKSY 

3 x 2 x 0,8 i YTKSY 4 x 2 x 0,8 ekw. Do zasilania szafy steruj¹cej, przetwornicy czêstotliwoœci oraz wentylatora 

wykorzystywane s¹ przewody typu: YKY 5 x 2,5; YKY 5 x 4; YKY 5 x 6; YKY 5 x 10; YKY 5 x 16; 2YSLCY-J 4 x 1,5; 

2YSLCY-J 4 x 2,5; 2YSLCY-J 4 x 4; 2YSLCY-J 4 x 6; 2YSLCY-J 4 x 10. Wszystkie przewody we wnêtrzu urz¹dzenia 

prowadzone s¹ grzebieniowym kana³em (15) o wymiarach 20 x 60 mm i 80 x 60 mm. Kana³ przymocowany jest 

do blachy grodziowej za pomoc¹ blachowkrêtów. Do pod³¹czeñ elektrycznych s¹ stosowane puszki firmy SCAME 

mocowane za pomoc¹ blachowkrêtów oraz kostki ceramiczne. 
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®Zestawienia wyrobów (podzespo³ów) urz¹dzenia iSWAY-FC  w zale¿noœci od jego typu podano w tablicach 
1a ÷ 1c, a ich parametry hydrauliczne i elektryczne – odpowiednio w tablicach 2 i 3.

Zestawienie wyrobów (podzespo³ów) urz¹dzenia iSWAY-FC®  „0” 

                                     Typ urz¹dzenia 

 

Wyroby  

(podzespo³y) - producent 

0.3 0.12 

Wy³¹cznik g³ówny – APATOR  4G25-92-PKS6 4G25-92-PKS6 

Wentylator – Venture Industries AFC/2-560-220 AFC/2-560-400 

Szafa Zasilaj¹ca Automatyki – PLUM  SZA-FC-0.3 SZA-FC-0.12 

Przetwornica czêstotliwoœci – Danfoss 

FC-
102P2K2T4E66H1BXXXXX 

SXXXXAXBXCXXXXDX 

FC-102P4K0T4E66H1BXXXXX 
SXXXXAXBXCXXXXDX 

Rezystor hamowania – KOCH BWD500-310 2 szt. BWD500-300 

Zasilacz 24VDC – MERAWEX  
ZSP135-DR-3A-1 lub 

ZSP135-DR-7A-1   
ZSP135-DR-3A-1 lub ZSP135-

DR-7A-1   

Czujka Dymu – CALECTRO  UG-3-A40 UG-3-A40 

Regulator – PLUM MAC-FC lub MAC-FCR MAC-FC lub MAC-FCR 

Czujnik ró¿nicy ciœnieñ – PLUM P-MAC lub P-MACF P-MAC lub P-MACF 

Si³ownik - BELIMO BF24 BF24 

Termostat - Danfoss  UT72 UT72 

Promiennik - Nemko  LDHR005G-D LDHR005G-D 

Si³ownik daszku - D+H 

(wersja stoj¹ca) 
2 szt. ZA 31/81/101/153 2 szt. ZA 31/81/101/153 

 

Zestawienie wyrobów (podzespo³ów) urz¹dzenia iSWAY-FC® „1” 

                                     Typ urz¹dzenia 

Wyroby 

(podzespo³y) - producent 

1.17 1.20 1.24 

Wy³¹cznik g³ówny  
4G25-92-PKS6 

APATOR 
4G25-92-PKS6 

APATOR 
P3-63/I4/SVB 

MOELLER 

Wentylator - Venture Industries AFC/4-800-400 AFC/4-800-550 AFC/4-800-750 

Szafa Zasilaj¹ca Automatyki - PLUM  SZA-FC-0.12 SZA-FC-1.20 SZA-FC-1.24 

Przetwornica czêstotliwoœci - DANFOSS 

FC-
102P4K0T4E66H1B 

XXXXXSXXXXAXBXCX
XXXDX 

FC-
102P5K5T4E66H1B 

XXXXXSXXXXAXBXCX
XXXDX 

FC-
102P7K5T4E66H1B 

XXXXXSXXXXAXBXCX
XXXDX 

Rezystor hamowania - KOCH 2 szt. BWD500-300 2 szt. BWD500-130 2 szt. BWD600-080 

Zasilacz 24VDC - MERAWEX  ZSP135-DR-3A-1 ZSP135-DR-3A-1 ZSP135-DR-3A-1 

Czujka dymu - CALECTRO  UG-3-A40 UG-3-A40 UG-3-A40 

Regulator - PLUM 
MAC-FC lub MAC-

FCR 
MAC-FC lub MAC-

FCR 
MAC-FC lub MAC-

FCR 

Czujnik ró¿nicy ciœnieñ - PLUM 
P-MAC lub  

P-MACF 
P-MAC lub  

P-MACF 
P-MAC lub  

P-MACF 

Si³ownik - BELIMO BF24 BF24 BF24 

Termostat - Danfoss  UT72 UT72 UT72 

Promiennik - Nemko  LDHR005G-D LDHR005G-D LDHR005G-D 

 

Tabela 1

Tabela 1b
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Zestawienie wyrobów (podzespo³ów) urz¹dzenia iSWAY-FC®  „2” 

                                     Typ urz¹dzenia 

Wyroby  

(podzespo³y) - producent 

2.31 2.39 2.47 

Wy³¹cznik g³ówny - MOELLER P3-63/I4/SVB P3-63/I4/SVB P3-63/I4/SVB 

Wentylator - Venture Industries AFC/4-1000-750 AFC/4-1000-1100 AFC/4-1000-1500 

Szafa Zasilaj¹ca Automatyki - PLUM  SZA-FC-1.24 SZA-FC-2.39 SZA-FC-2.47 

Przetwornica czêstotliwoœci - Danfoss 

FC-
102P7K5T4E66H1B 
XXXXXSXXXXAXBXC

XXXXDX 

FC-
102P11K0T4E66H1

B 
XXXXXSXXXXAXBXC

XXXXDX 

FC-
102P15K0T4E66H1

B 
XXXXXSXXXXAXBXC

XXXXDX 

Rezystor hamowania - KOCH 2 szt. BWD600-080 2 szt. BWD600-080 2 szt. BWD600-072 

Zasilacz 24VDC - MERAWEX  ZSP135-DR-3A-1 ZSP135-DR-3A-1 ZSP135-DR-3A-1 

Czujka Dymu - CALECTRO  UG-3-A40 UG-3-A40 UG-3-A40 

Regulator - PLUM 
MAC-FC lub MAC-

FCR 
MAC-FC lub MAC-

FCR 
MAC-FC lub MAC-

FCR 

Czujnik ró¿nicy ciœnieñ - PLUM 
P-MAC lub  

P-MACF 
P-MAC lub  

P-MACF 
P-MAC lub  

P-MACF 

Si³ownik - BELIMO 2 szt. BF24 2 szt. BF24 2 szt. BF24 

Termostat - Danfoss  UT72 UT72 UT72 

Promiennik - Nemko LDHR005G-D LDHR005G-D LDHR005G-D 

 

Zestawienie parametrów hydraulicznych urz¹dzenia iSWAY-FC® 

Typ 0.3 0.12 1.17 1.20 1.24 2.31 2.39 2.47 

Wydajnoœæ, m3/h 3 000 12 000 17 000 20 000 24 000 31 000 39 000 47 000 

Sprê¿ dyspozycyjny, Pa 900 550 390 400 400 410 470 310 
 

Tabela 1c

Tabela 2

Zestawienie parametrów elektrycznych urz¹dzenia iSWAY-FC® 

Typ 

Napiêcie 

zasilania, 

V 

Moc 

czynna, 

kW 

Moc 

pozorna, 

kVA 

Zabezpieczenia 

w urz¹dzeniu 

Zabezpieczenia w 

rozdzielni g³ównej, 

A 

Przewody zasilaj¹ce 

urz¹dzenia  

Typ Typ 

0.3 3 x 400 3,4 3,8 FWC-10A10F gG 16A 
NHXH FE180/E90 

 5 x 2,5 

0.12 3 x 400 5,4 6 FWC-16A10F gG 20A 
NHXH FE180/E90  

5 x 4 

1.17 3 x 400 5,4 6 FWC-16A10F gG 20A 
NHXH FE180/E90  

5 x 4 

1.20 3 x 400 7,3 8,1 FWC-16A10F gG 20A 
NHXH FE180/E90 

 5 x 4 

1.24 3 x 400 9,6 10,7 FWC-20A10F gG 25A 
NHXH FE180/E90  

5 x 6 

2.31 3 x 400 9,6 10,7 FWC-20A10F gG 25A 
NHXH FE180/E90 

 5 x 6 

2.39 3 x 400 14 15,6 FWC-32A10F gG 40A 
NHXH FE180/E90  

5 x1 0 

2.47 3 x 400 18,7 20,7 FWP-40A14F gG 50A 
NHXH FE180/E90 

 5 x 16 
 

Tabela 3
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1.3. Zasada dzia³ania

®Urz¹dzenie iSWAY-FC  ma za zadanie wytworzenie nadciœnienia o zadanej wartoœci w dowolnej przestrzeni 

chronionej przed zadymieniem (rys. 7), np. w przestrzeni klatki schodowej, w przedsionku przeciwpo¿arowym, 

w szybie dŸwigu dla ekip ratowniczych, korytarzu ewakuacyjnym itp., przy wszystkich drzwi zamkniêtych. 

W przypadku gdy nast¹pi otwarcie drzwi miêdzy przestrzeni¹ chronion¹ nadciœnieniowo, a niechronion¹, 
®urz¹dzenie iSWAY-FC  powinno zapewniæ dostarczenie do strefy chronionej takiej iloœci powietrza, przy której 

prêdkoœæ przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi osi¹gnie deklarowan¹ wartoœæ (zale¿n¹ od klasy 

zaprojektowanego systemu ró¿nicowania ciœnienia). 

Wytworzenie ¿¹danej wartoœci nadciœnienia w sytuacji, gdy przestrzeñ chroniona jest zamkniêta oraz 

zapewnienie odpowiedniej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi ³¹cz¹ce przestrzeñ chronion¹ 

z niechronion¹, zapobiega infiltracji dymu oraz gor¹cych gazów po¿arowych do przestrzeni chronionej, 

zapewniaj¹c utrzymanie dróg ewakuacyjnych oraz dojœæ dla ekip gaœniczo-ratowniczych w stanie wolnym od 

dymu (ewentualnie w stanie nieznacznego zadymienia, przy którym jest mo¿liwe prowadzenie dzia³añ 

ewakuacyjnych oraz ratowniczo-gaœniczych). Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chronionej 

nadciœnieniowo mo¿e byæ realizowane z wykorzystaniem pojedynczego punktu nawiewnego, jak równie¿ 

nawiewu wielopunktowego.

®Iloœæ powietrza doprowadzanego do przestrzeni chronionej w czasie dzia³ania urz¹dzenia iSWAY-FC  jest 

zmienna i wynika z innego zapotrzebowania powietrza w sytuacji, gdy celem jest osi¹gniêcie w przestrzeni 

chronionej wymaganego nadciœnienia (przy wszystkich drzwiach miêdzy stref¹ chronion¹ a niechronion¹ 

w pozycji zamkniêtej) oraz innego, gdy celem jest osi¹gniêcie wymaganej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez 

dowolne drzwi dziel¹ce strefê chronion¹ od niechronionej, które zosta³y otwarte. 

®W przypadku urz¹dzenia iSWAY-FC  powy¿sza zmiana iloœci dostarczanego powietrza jest realizowana 

poprzez zastosowanie przetwornicy czêstotliwoœci (falownika), steruj¹cej wydajnoœci¹ wentylatora poprzez 
®zmianê obrotów silnika wentylatora nawiewnego. Urz¹dzenie iSWAY-FC  zapewnia ci¹g³y monitoring wartoœci 

nadciœnienia w przestrzeni chronionej w stosunku do przyjêtego ciœnienia odniesienia. Jednoczeœnie 

zastosowanie regulatora MAC-FC lub MAC-FCR, wysy³aj¹cego sygna³ steruj¹cy do przetwornicy czêstotliwoœci, 

powoduje, ¿e system ró¿nicowania ciœnienia nie wymaga zastosowania klap upustowych, które w przypadku 

przekroczenia dopuszczalnego progu nadciœnienia odprowadzaj¹ nadmiar powietrza na zewn¹trz budynku.

®Zestawienia wyrobów (podzespo³ów) urz¹dzenia iSWAY-FC  w zale¿noœci od jego typu podano w tablicach 

1a ÷ 1c, a ich parametry hydrauliczne i elektryczne – odpowiednio w tablicach 2 i 3.
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2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA

®Zestaw wyrobówñ iSWAY-FC  jest przeznaczony do wytwarzania i utrzymywania nadciœnienia w przestrzeniach 

chronionych w celu zapobiegania ich zadymieniu.

®Zestaw wyrobów iSWAY-FC  powinien byæ stosowany w obiektach budowlanych, dla których zaprojektowano 

systemy ró¿nicowania ciœnieñ o nastêpuj¹cych parametrach:

– strumieñ objêtoœciowy powietrza dostarczanego do przestrzeni chronionej w celu wytworzenia wymaganego 

nadciœnienia b¹dŸ zapewnienia odpowiedniej prêdkoœci przep³ywu powietrza przez otwarte drzwi dziel¹ce 
3przestrzeñ chronion¹ od niechronionej wynosi od 3000 do 47000 m /h,

– wymagane nadciœnienie w przestrzeniach chronionych przy drzwiach zamkniêtych wynosi od 20 do 80 Pa,

– ca³kowite opory przep³ywu powietrza na poszczególnych kondygnacjach, na odcinku od drzwi miêdzy stref¹ 

chronion¹ a niechronion¹ do miejsca odprowadzenia  powietrza na zewn¹trz budynku na danej kondygnacji, 

wynosz¹ od 0 do 40 Pa,

– nominalna wydajnoœæ wentylatora nawiewnego dostarczaj¹cego powietrze do strefy chronionej wynosi 
3od 3000 do 47000 m /h,

– ca³kowite przecieki, obejmuj¹ce wyp³yw powietrza ze strefy, w której utrzymywane jest nadciœnienie wynosz¹ 
3od 300 do 36 000 m /h.

®Urz¹dzenia iSWAY-FC  mog¹ byæ stosowane w systemach ró¿nicowania ciœnienia, w których odprowadzanie 

powietrza z kondygnacji objêtej po¿arem jest realizowane przez mechaniczny system wyci¹gowy (system 

wentylacji oddymiaj¹cej). 

®Zestaw wyrobów iSWAY-FC  powinien byæ stosowany zgodnie z projektem technicznym, opracowanym 

dla okreœlonego obiektu budowlanego z uwzglêdnieniem:

– normy PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. Czêœæ 6: Wymagania 

techniczne dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnieñ. Zestawy urz¹dzeñ. 

– normy NFPA 92A Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure Differences, 

2012 Edition. 

– Instrukcji ITB Nr 378/2002 Projektowanie instalacji wentylacji po¿arowej dróg ewakuacyjnych w budynkach 

wysokich i wysokoœciowych. 

oraz:

– rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r. poz. 690, z póŸniejszymi zmianami),

– postanowieñ niniejszej Aprobaty,

®– Dokumentacji Techniczno Ruchowej zestawu wyrobów iSWAY-FC  opracowanej przez Producenta 

i dostarczanej odbiorcom wraz z ka¿d¹ parti¹ wyrobów.

Prace zwi¹zane z instalowaniem, pod³¹czeniem oraz próbami tygodniowymi i miesiêcznymi urz¹dzenia, 

powinny byæ wykonane przez jednostkê posiadaj¹c¹ odpowiednie kwalifikacje.

®Prace zwi¹zane z konserwacj¹ urz¹dzenia iSWAY-FC  (próby roczne) powinny byæ wykonywane przez firmê 

Smay Sp. z o.o. lub jednostkê posiadaj¹c¹ jej autoryzacjê.
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3. W£AŒCIWOŒCI TECHNICZNE, WYMAGANIA

3.1. Wyroby

3.1.1. Obudowa. Obudowa iSWAY-FC® powinna byæ zgodna z opisem podanym w p. 1 oraz rys. 1 i 2.

Na zewnêtrznej stronie drzwiczek powinna znajdowaæ siê tabliczka znamionowa na której powinny byæ 

wyszczególnione co najmniej nastêpuj¹ce dane:

– nazwa producenta – SMAY,

®– nazwa urz¹dzenia – iSWAY-FC ,

– typ urz¹dzenia – np. 0.12,

– numer seryjny – np. 102410002,

3– wydajnoœæ urz¹dzenia – np. 12000 m /h,

– moc elektryczna – np. 5,4 kW.

3.1.2. Promiennik podczerwieni. Promiennik podczerwieni powinien spe³niaæ wymagania norm dotycz¹ce 

bezpieczeñstwa (PN-EN 60335-2-30:2010/A11:2012, PN-EN 60335-1:2012, PN-EN 62233:2008) 

i kompatybilnoœci elektromagnetycznej (PN-EN 55014-1:2006 + A1:2009, PN-EN 61000-3-3:2008, PN-EN 61000-

3-2:2007, PN-EN 55014-2:1999/A2:2009) oraz dyrektywy niskonapiêciowej 2006/95/EC i dyrektywy 

o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 2004/108/EC. 

3.1.3. Listwa pomiarowa. Listwa pomiarowa stanowi¹ca element pomiarowy strumienia powierza 

przep³ywaj¹cego przez wentylator urz¹dzenia iSWAY - FC, powinna byæ wykonana z kszta³townika aluminiowego 

ze stopu aluminium gatunku EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2010.

3.1.4. Wentylatory nawiewne. Wentylatory nawiewne powinny spe³niaæ wymagania norm: PN-EN 60355-

1:2012, PN-EN 60355-2-80:2007, PN-EN 60204-1:2010, PN-EN 60034-1:2009, PN-EN 60000-6-3:2008, PN-EN 

60000-6-4:2008 oraz dyrektywy niskonapiêciowej 2006/95/EC i dyrektywy o kompatybilnoœci elektroma-

gnetycznej 2004/108/EC. 

3.1.5. Rezystor hamowania. Rezystor hamowania powinien spe³niaæ wymagania norm PN-EN 61800-5-

1:2003, PN-EN 50178-3:1997, PN-EN 61800-3:2004, PN-EN 61000-6-2:2005, PN-EN 61000-6-3:2007 oraz 

dyrektywy niskonapiêciowej 2006/95/EC i dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 2004/108/EC. 

3.1.6. Przepustnica odcinaj¹ca. Obudowa przepustnicy powinna byæ wykonana z ocynkowanej blachy 

stalowej wg normy PN-EN 10346:2009 lub PN-EN 10143:201, a pióra z kszta³townika aluminiowego gatunku 

ze stopu aluminium gatunku EN AW-6060 wg normy PN-EN 573-3:2010. Na koñcach piór powinny byæ 

zamontowane wk³adki z uszczelk¹ œlizgow¹. Pióra powinny byæ wype³nione piank¹ poliuretanow¹ i ³o¿yskowane 

za pomoc¹ ³o¿ysk œlizgowych z tworzywa PP z dodatkiem w³ókna szklanego. Napêd poszczególnych piór 

powinien byæ realizowany za pomoc¹ kó³ zêbatych wykonanych ze stalowej blachy nierdzewnej wg normy PN-EN 

10088-1:2007. Elementy przepustnicy powinny byæ pomalowane na kolor czarny. 

3.1.7. Panel rewizyjny. Panel rewizyjny powinien byæ wykonany z blachy zabezpieczonej antykorozyjnie. 

Producentem wyrobu jest firma Smay Sp. z o.o.
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3.1.8. Czujka dymu. Czujka dymu w obudowie kana³owej powinna spe³niaæ wymagania normy PN-EN 

54-7:2004.

3.1.9. Przetwornica czêstotliwoœci. Przetwornica czêstotliwoœci powinna spe³niaæ wymagania norm: PN-EN 

12101-10:2007, EN 61800-5-1:2003, EN 50178:1997, EN 61800-3:2004, EN 61000-6-2:2005, 

EN 61000-6-3:2007. 

3.1.10. Szafa zasilaj¹co–steruj¹ca SzA–FC. Podstawowe wymagane parametry techniczne szafy 

zasilaj¹co–steruj¹cej SzA–FC podano w tablicy 4.

 

Szafa zasilaj¹co–steruj¹ca SzA–FC powinna spe³niaæ wymagania normy PN-EN 61439-1:2011 oraz dyrektywy 

niskonapiêciowej 2006/95/EC i dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 2004/108/EC.

3.1.11. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia odniesienia. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia odniesienia powinien 

spe³niaæ wymagania norm PN-EN 60670-1:2007 i PN-EN 60670-22:2009. Producentem wyrobu jest firma 

SCAME PARRE S.p.A. – W³ochy.

3.1.12. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia z przestrzeni chronionej. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia 

z przestrzeni chronionej powinien spe³niaæ wymagania norm PN-EN 60670-1:2007 i PN-EN 60670-22:2009. 

Producentem wyrobu jest firma SCAME PARRE S.p.A. – W³ochy.

3.1.13. Wy³¹cznik g³ówny. Wy³¹cznik g³ówny powinien spe³niaæ wymagania norm PN-EN 60947-1:2010 

i PN-EN 60947-3:2009. 

3.1.14. Si³ownik BF24. Si³ownik BF24 powinien spe³niaæ wymagania norm PN-EN 61000-6-2:2008, 

PN-EN 61000-6-3:2008, PN-EN 60730-1:2012, PN-EN 60730-2-14:2002 oraz dyrektywy niskonapiêciowej 

2006/95/EC i dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 2004/108/EC. 

3.1.15. Kana³ prowadz¹cy okablowanie. Kana³ prowadz¹cy okablowanie powinien byæ wykonany z PVC 

odpornego na s³abe kwasy, zasady, oleje i smary. Producentem wyrobu jest firma OBO BETTERMAN POLSKA.

3.1.16. Termostat w³¹czaj¹cy promiennik podczerwieni w systemie przeciwzamro¿eniowym Anty Frost.
®W urz¹dzeniu iSWAY-FC   powinien byæ stosowany termostat w³¹czaj¹cy promiennik podczerwieni o nazwie 

handlowej UT72 Danfoss, produkcji firmy Danfoss Automatic Controls.

3.1.17. Przetworniki ró¿nicy ciœnieñ P-MAC i P-MACF. Przetwornik P-MAC, do zabudowania w prostych 

instalacjach, powinien byæ wyposa¿ony w jeden czujnik ró¿nicy ciœnienia oraz z³¹cze przeznaczone do zasilania 

i transmisji (jeden kana³). 

Zasilanie Un = ~ 3 x 400 V Fn = 50 Hz 
Stopieñ ochrony IP 65 
Zakres temperatur pracy - 25°C � + 55 °C 
Klasa ochronnoœci Klasa I (wymagane uziemienie ochronne) 
Wilgotnoœæ wzglêdna Max 95% w temperaturze + 55°C 

Warunki atmosferyczne 
Instalacja napowietrzna stacjonarna z  wykluczeniem bezpoœredniego wp³ywu 
opadów atmosferycznych i promieniowania s³onecznego (pod zadaszeniem). 
Mo¿e pracowaæ w warunkach wyst¹pienia kondensacji pary wodnej. 

Masa 14,5 kg 

Wymiary zewnêtrzne (D x H x S) 
SzA-FC typy od 0.3 do 2.39: 400 x 400 x 210 
SzA-FC  typ 2.47: 400 x 500 x 210   

Materia³ obudowy Obudowa: wg EN 62208:2011 
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka poliuretanowa (PU) wylewana na obwodzie 

 

Tablica 4
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Przetwornik P-MACF powinien charakteryzowaæ siê pojedynczym pomiarem ró¿nicy ciœnienia, 

funkcjonalnoœci¹ pêtli transmisyjnej FireBUS (dwa kana³y transmisji przewodowej w standardzie RS-485), 

wejœciem sygnalizacyjnym Po¿ar SAP oraz izolacj¹ obwodów transmisji pomiêdzy sob¹ a obwodami zasilania 

i wejœcia sygnalizacji Po¿ar SAP.

W obu typach przetworników wbudowany wewnêtrzny system mikroprocesorowy powinien realizowaæ 

korekcjê liniowoœci uwzglêdniaj¹c miêdzy innymi temperaturê pracy oraz wprowadzon¹ w czasie wzorcowania 

charakterystykê. 

Przetworniki powinny byæ zgodne z wymaganiami dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 

2004/108/WE i powinny spe³niaæ wymagania norm PN-EN 50130-4:2012, 61000-4-2:2011, PN-EN 61000-4-

3:2007+A1:2008, PN-EN 61000-4-4:2010, PN-EN 61000-4-5:2010, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-EN 61000-4-

11:2007, PN-EN 54-1:1998, PN-EN 12101-6:2007, PN-EN 60068-2-1:2009, PN-EN 60068-2-2:2009, PN-EN 

60068-2-6:2008, PN-EN 60068-2-78:2007, PN-EN 60068-2-42:2004, PN-EN 60068-2-75:2000 i PN-EN 

60529:2003.

Podstawowe wymagane parametry techniczne przetworników ró¿nicy ciœnieñ podano w tablicy 5.

Zasilanie Un = +24 V DC (10 V…28,8 V),  
Zakresy pomiarowe i  dok³adnoœæ ciœnienie ró¿nicowe, patrz tabela: Zakresy pomiarowe i dok³adnoœæ  (poni¿ej) 
Wp³yw po³o¿enia czujnika Zmiana do maksymalnie 0,5 Pa. 
Dopuszczalne przeci¹¿enie 25 kPa 
Zakres temperatur pracy - 25 °C � + 55 °C 
Stopieñ ochrony IP 65 
Wilgotnoœæ wzglêdna Max 95 % w temperaturze 55 °C 
Warunki atmosferyczne Warunki otwarte z wykluczeniem bezpoœredniego wp³ywu opadów atmosferycznych i 

promieniowania s³onecznego (pod zadaszeniem). Mo¿e pracowaæ w warunkach 
wyst¹pienia kondensacji pary wodnej.  
Nie nale¿y dopuszczaæ do kondensacji pary wodnej w przewodach ciœnieniowych 

Masa 0,5 kg 
Wymiary zewnêtrzne  P-MAC: 126 x 103 x 60;  P-MACF: 180 x 122 x 90 (D x H x S) 
Materia³ obudowy PC 
Ekranowanie Wymaga ekranowania przewodów transmisji ze wzglêdów kompatybilnoœci 

elektromagnetycznej. 
Zakresy pomiarowe i dok³adnoœæ 

Zakresy pomiarowe 
B³êdy pomiaru ró¿nicy c iœnienia w temperaturze otoczenia 

23 °C (± 3 °C) - 25 � + 55 °C 
0 � 250 Pa 

± 1 % zakresu ± 2 % zakresu 0 � 600 Pa 

0 � 1000 Pa 

0 � 2500 Pa ± 1 % zakresu ± 2 % zakresu 
 

Tablica 5

3.1.18. Regulatory MAC–FC i MAC–FCR. Regulatory MAC–FC i MAC–FCR powinny utrzymywaæ zadane 

nadciœnienie w przestrzeni chronionej lub wymagan¹ prêdkoœæ powietrza przez otwarty otwór drzwiowy 

oddzielaj¹cy przestrzeñ o podwy¿szonym ciœnieniu od przestrzeni o niepodwy¿szonym ciœnieniu oraz sterowaæ 

prêdkoœci¹ obrotow¹ wentylatora za poœrednictwem przetwornicy czêstotliwoœci. 
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Regulatory MAC–FC i MAC–FCR powinny byæ zgodne z wymaganiami dyrektywy o kompatybilnoœci 

elektromagnetycznej 2004/108/WE i spe³niaæ wymagania norm: PN-EN 50130-4:212, PN-EN 61000-4-2:2011, 

PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008, PN-EN 61000-4-4:2010, PN-EN 61000-4-5:2010, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-

EN 61000-4-11:2007, PN-EN 54-1:1998, PN-EN 12101-6:2007, PN-EN 60068-2-1:2009, PN-EN 60068-2-2:2009, 

PN-EN 60068-2-6:2008, PN-EN 60068-2-78:2007, PN-EN 60068-2-42:2004, PN-EN 60068-2-75:2000 i PN-EN 

60529:2003.

Podstawowe wymagane parametry techniczne regulatorów MAC–FC lub MAC-FCR podano w tablicy 6.

Zasilanie Un = + 24 VDC ± 20 %, (19,2V…28,8V),  
Zakres temperatur pracy -25°C � +55 °C 
Stopieñ ochrony IP 65 
Wilgotnoœæ wzglêdna Max 95 % w temperaturze + 55° C 
Warunki atmosferyczne Warunki otwarte z wykluczeniem bezpoœredniego wp³ywu opadów 

atmosferycznych i promieniowania s³onecznego (pod zadaszeniem). Mo¿e 
pracowaæ w warunkach wyst¹pienia kondensacji pary wodnej. 

Warunki stosowania Nie stosowaæ w pobli¿u silnych pól elektromagnetycznych. 
Masa 5 kg 
Wymiary zewnêtrzne (D x H x S) 312 x 240 x 138  
Uziemienie Wymaga uziemienia ze wzglêdów funkcjonalnych. 
Materia³ obudowy Obudowa: wg PN-EN 62208:2011, 

Drzwi: blacha stalowa, uszczelka piankowa PU wylewana na obwodzie 
 

Tablica 6

3.1.19. Zasilacz 24VDC. Zasilacz 24VDC powinien spe³niaæ wymagania dyrektywy niskonapiêciowej 

2006/95/WE i dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 2004/108/WE oraz norm: PN-EN 60950-1:2007, 

PN-EN 55022:2006/A1:2008, PN-EN 61000-3-2:2007, PN-EN 61000-3-3:2009, PN-EN 50130-4:2012 PN-EN 

61000-4-2:1999/A2:2003, PN-EN 61000-4-4:2005, PN-EN 50130-4-5:2006, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-EN 

61000-4-8:1998/A1:2003, PN-EN 61000-4-11:2007, PN-EN 54-4:2001/A2:2007 i PN-EN 12101-10:2007.

®3.1.20. Punkty wyprowadzenia przewodów sterowniczych i magistrali. W urz¹dzeniu iSWAY-FC  powinny 

byæ stosowane punkty wyprowadzenia przewodów sterowniczych i magistrali (d³awnice kablowe) typu PG13,5 

lub/i PG16, produkowane przez firmê SCAME PARRE S.p.A., W³ochy.

3.1.21. Tablice sygnalizacyjno-steruj¹ce i sygnalizuj¹ce. Tablice sygnalizacyjno-steruj¹ca TSS i tablica 

steruj¹ca TS powinny byæ zgodne z wymaganiami: dyrektywy o kompatybilnoœci elektromagnetycznej 

2004/108/WE oraz dyrektywy niskonapiêciowej 2006/95/WE i powinien spe³niaæ wymagania nastêpuj¹cych norm: 

PN-EN 61439-1:2011, PN-EN 50130-4:2012, PN-EN 61000-4-2:2011, PN-EN 61000-4-3:2007+A1:2008, PN-EN 

61000-4-4:2010, PN-EN 61000-4-5:2010, PN-EN 61000-4-6:2009, PN-EN 61000-4-11:2007, PN-EN 54-1:1998, 

PN-EN 12101-6:2007, PN-EN 60068-2-1:2009, PN-EN 60068-2-2:2009, PN-EN 60068-2-6:2008, PN-EN 60068-

2-78:2007, PN-EN 60068-2-42:2004, PN-EN 60068-2-75:2000 i PN-EN 60529:2003.

Podstawowe wymagane parametry techniczne tablicy sygnalizacyjno-steruj¹cej TSS podano w tablicy 7, 

a tablicy steruj¹cej TS w tablicy 8.
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Zasilanie Un = ~230 VAC, fn = 50 Hz 
Stopieñ ochrony IP 65 
Zakres temperatur pracy - 25 °C � + 55  °C 
Klasa ochronnoœci Klasa I (wymagane uziemienie ochronne) 
Wilgotnoœæ wzglêdna Max 95 % w temperaturze + 5 5°C 
Warunki atmosferyczne Instalacja napowietrzna stacjonarna z wykluczeniem bezpoœredniego 

wp³ywu opadów atmosferycznych i  promieniowania s³onecznego (pod 
zadaszeniem). Mo¿e pracowaæ w warunkach wyst¹pienia kondensacji  
pary wodnej. 

Prze³¹czniki Prze³¹czane jednym uniwersalnym kluczem. 
Masa 5 kg 
Wymiary zewnêtrzne (D x H x S) TSS-1:  205 x 340 x188;    

TSS-2, TSS-3: 313 x 340 x 188 
Materia³ obudowy Obudowa: wg PN-EN 62208:2011,  

Drzwi: blacha stalowa, uszczelka poliuretanowa (PU) wylewana na 
obwodzie 

Uziemienie Urz¹dzenie wymaga uziemienia ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz 
funkcjonalnych. Uziemienie wykonywane jest przewodem zasilaj¹cym. 

 

Zasilanie Un = ~230 VAC, fn = 50 Hz 
Stopieñ ochrony IP 65 
Zakres temperatur pracy - 25 °C � + 55 °C 
Klasa ochronnoœci Klasa I (wymagane uziemienie ochronne) 
Wilgotnoœæ wzglêdna Max 95 % w temperaturze + 55 °C 
Warunki atmosferyczne Instalacja napowietrzna stacjonarna z wykluczeniem bezpoœredniego 

wp³ywu opadów atmosferycznych i promieniowania s³onecznego (pod 
zadaszeniem). Mo¿e pracowaæ w warunkach wyst¹pienia kondensacji 
pary wodnej 

Prze³¹czniki Prze³¹czane jednym uniwersalnym kluczem 
Wymiary zewnêtrzne (D x H x S) TS 4..6: 313 x 340 x 188  

TS 7..12: 513 x 440 x 318  
TS 13..24: 513 x 540 x 278  
TS 25..36: 513 x 640 x 318 

Materia³ obudowy Obudowa wg PN-EN 62208:2011  
Drzwi: blacha stalowa, uszczelka poliuretanowa (PU) wylewana na 
obwodzie 

Uziemienie Urz¹dzenie wymaga uziemienia ze wzglêdów bezpieczeñstwa oraz 
funkcjonalnych. Uziemienie wykonywane jest przewodem zasilaj¹cym 

 

Tablica 8

Tablica 7

3.2. Wymagania dynamiczno - hydrauliczne

3.2.1. Cykl zachowania dynamicznego (DBC). Wymagania dotycz¹ cyklu zachowania dynamicznego (DBC), 

odzwierciedlaj¹cego proces cyklicznego otwierania i zamykania drzwi ewakuacyjnych pomiêdzy przestrzeni¹ 

chronion¹ nadciœnieniowo i umown¹ przestrzeni¹ objêt¹ po¿arem. 

Cykl zachowania dynamicznego jest podzielony na etapy, które s¹ odniesione do czasu ich trwania 

(wg wykresu 1). 
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Wykres 1. Cykl zachowania dynamicznego

Czasy otwarcia i zamkniêcia drzwi podczas testu powinny przyjmowaæ poni¿sze wartoœci:

– t1 czas otwarcia drzwi powinien byæ nie wiêkszy ni¿ 1 s,

– t2 czas zw³oki w celu pomiaru wartoœci przep³ywu objêtoœciowego powietrza Vout (powietrze przep³ywaj¹ce 
3z przestrzeni chronionej nadciœnieniem przez drzwi ewakuacyjne) okreœlonego w m /h, powinien byæ nie 

wiêkszy ni¿ 6 s,

– t3 czas zamkniêcia drzwi powinien byæ nie wiêkszy ni¿ 3 s,

– t4 czas zw³oki w celu pomiaru wartoœci ró¿nicy ciœnienia Äptr (wartoœæ nadciœnienia w przestrzeni chronionej 

w stosunku do przestrzeni detekcji po¿aru) powinien byæ nie wiêkszy ni¿ 6 s.

Wartoœci wymagane:

– kryterium przep³ywu: po czasie t1 zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia musi w ci¹gu 

3 s osi¹gn¹æ 90 % VNOM,

– kryterium ciœnienia: po czasie t3 zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia musi w ci¹gu 

3 s, osi¹gn¹æ wartoœæ nadciœnienia nie wiêksz¹ ni¿ 120 % ÄpNOM, 

gdzie:

3– V , m /h – deklarowana przez producenta najwiêksza wartoœæ przep³ywu objêtoœciowegoNOM

dla zestawu do ró¿nicowania ciœnienia 

– Äp , Pa - deklarowana przez producenta wartoœæ nadciœnienia w przestrzeni chronionej.NOM
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3.2.2. Funkcjonalnoœæ. Urz¹dzenia do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciep³a powinny spe³niaæ wymagania w zakresie funkcjonalnoœci (test Fu). Podczas testu funkcjonalnoœci 

realizowane jest cyklicznie otwieranie i zamykanie drzwi. W teœcie tym wykonywanych jest 20 pe³nych cykli 

otwarcia i zamkniêcia drzwi wed³ug metodyki z punktu 3.2.1. Cykl zachowania dynamicznego (DBC). Test jest 

przeprowadzany w celu potwierdzenia zdolnoœci badanego systemu do spe³nienia kryteriów testowych. 

Test uwa¿a siê za pozytywny, kiedy wymagania z punktu 3.2.1. s¹ spe³nione w przypadku wszystkich 20 cykli.

3.2.2. Niezawodnoœæ. Urz¹dzenia do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciep³a powinny spe³niaæ wymagania w zakresie niezawodnoœci (test Re). Podczas testu niezawodnoœci cykl 

zachowania dynamicznego jest powtarzany 10000 razy. Czasy zadzia³ania nie s¹ wtedy mierzone. 

Test niezawodnoœci uznaje siê za zdany, kiedy po jego zakoñczeniu badane urz¹dzenie jest w stanie dostarczyæ 

wymagany strumieñ powietrza do pomieszczenia testowego i wytworzyæ wymagany, ukierunkowany przep³yw 

powietrza do pomieszczenia objêtego po¿arem. Test niezawodnoœci jest badaniem zmêczeniowym podzespo³ów 

urz¹dzeñ s³u¿¹cych do ró¿nicowania ciœnienia. 

3.2.3. Trwa³oœæ. Urz¹dzenia do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciep³a powinny spe³niaæ wymagania w zakresie trwa³oœci (test Du). Podczas testu trwa³oœci powtarzane s¹ 

badania przeprowadzone podczas testu funkcjonalnoœci (Fu). Test ten powinien potwierdziæ zdolnoœæ urz¹dzeñ 

do utrzymania deklarowanych parametrów funkcjonalnych po przeprowadzeniu badania niezawodnoœci. 

Pozwala równie¿ na wykrycie wszelkich odchy³ek i zmian w funkcjonowaniu urz¹dzeñ wynikaj¹cych ze zu¿ycia 

komponentów (wp³yw starzenia). Wynik pozytywny potwierdza, wymagan¹ trwa³oœæ urz¹dzenia. Badanie wed³ug 

metodyki z punktu 3.2.1. Cykl zachowania dynamicznego (DBC).

3.2.4. Test oscylacyjny. Urz¹dzenia do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu 

i ciep³a powinny spe³niaæ wymagania w zakresie testu oscylacyjnego (test Res). Test oscylacyjny (Res) pozwala 

stwierdziæ, czy badane urz¹dzenie ma tendencje do wpadania w oscylacje oraz czy regulator pozwala 

na st³umienie ewentualnych wahañ po wyst¹pieniu okreœlonego wzbudzenia. Test ten polega na cyklicznym 

otwieraniu i zamykaniu drzwi bez ¿adnej zw³oki czasowej. Badanie odzwierciedla proces ewakuacji cyklicznej, 

podczas której bezpoœrednio po sobie ewakuuje siê znaczna liczby osób, sprawiaj¹c czy drzwi nie zostaj¹ 

ca³kowicie zamkniête. Test oscylacyjny sk³ada siê z testów jednostkowych. W ka¿dej z serii testów jednostkowych 

wykonywanych jest 20 cykli z otwarcia / zamkniêcia drzwi. Czasy otwierania i zamykania drzwi, w ka¿dej z serii 

testów jednostkowych, maj¹ byæ zadane tak, aby odpowiada³y ró¿nym wartoœciom po³o¿enia k¹towego skrzyd³a 

drzwiowego (odpowiednio 0, 15, 30, 45 i 60 stopni). Realizacja polega na doborze czasu zamykanie drzwi 

odpowiednio dla serii 3, 2,5, 2, 1,5 i 1 s przy sta³ym czasie otwarcia drzwi wynosz¹cym 1s. Jako kryterialny traktuje 

siê ostatni z 20 cykli w ka¿dym teœcie jednostkowym. 
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Wykres 2. 
Cykl testu oscylacyjnego w przypadku czasu otwarcia drzwi wynosz¹cego 1 s i czasu 
zamkniêcia drzwi wynosz¹cego 3 s. Cykl pomiarowy ostatni z 20 cykli, zarówno 
w przypadku pozostawienia drzwi w pozycji otwartej jak i zamkniêtej

Wykres 3. 
Cykl oscylacyjny z 3 i 1 s czasem zamykania. Cykl pomiarowy ostatni z 20 cykli 
w przypadku pozostawienia drzwi zarówno w pozycji otwartej jak i zamkniêtej

Wartoœci wymagane:

– kryterium przep³ywu: takie jak w przypadku cyklu zachowania dynamicznego (p. 3.2.1),

– kryterium ciœnienia: po 3, 2,5, 2, 1,5 i 1 s, zestaw wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia musi w ci¹gu 3 s, 

osi¹gn¹æ wartoœæ nadciœnienia nie wiêksz¹ ni¿ 120 % Äp . NOM

3.3. Wymagania w zakresie elektrostatycznoœci i warunków œrodowiskowych

Wyroby:

– przetwornica czêstotliwoœci (9),

– szafa zasilaj¹co-steruj¹ca SzA-FC (10),

– przetworniki ró¿nicy ciœnienia P-MAC oraz P-MACF (17), 

– regulatory MAC-FC i MAC-FCR (18),

– tablica sygnalizacyjno-steruj¹ca TSS i tablica steruj¹ca TS

powinny spe³niaæ wymagania podane w p. 3.1.9, 3.1.10, 3.1.17. 3.1.18, i 3.1.21 oraz w zakresie warunków 

œrodowiskowych podane w tablicy 9 (regulatory MAC-FC i MAC-FCR, przetwornik ró¿nicy ciœnieñ P-MAC 

i P-MACF oraz tablice TSS i TS) i tablicy 10 (przetwornica czêstotliwoœci VLT FC102). 

k¹t otwarcia

(drzwi otwarte)

(drzwi zamkniête)

cykl 1 cykl 2 cykl 3 cykl 4 cykl 18 cykl 19 cykl 20

szybkoœæ 
zamykania

drzwi otwarte
test kryterium przep³ywuszybkoœæ 

otwierania

czas otwierania
t = 3 s

drzwi zamkniête - 
kryterium ciœnienia

k¹t otwarcia czas zamykania
t = 3 s

czas zamykania
t = 3 s cykl 20

drzwi otwarte
test kryterium przep³ywu

(drzwi otwarte)

(drzwi otwarte)

(zgodnie z 1 s czasem 
zamykania drzwi 

dla œredniej prêdkoœci 
otwierania/zamykania 

do 3 s czasu zamykania)

drzwi zamkniête - 
kryterium ciœnienia
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Poz. W³aœciwoœci Wymagania Metody badañ 

1 2 3 4 
1 Klasyfikacja, klasa 3 klasa œrodowiskowa PN-EN 12101-10:2007 

2 Odpornoœæ na zimno spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury  

(- 25 ± 3) °C 
� czasu trwania - 6 h 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-1:2009 

3 Odpornoœæ na wilgotne gor¹co 
sta³e 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury  

(+ 40 ± 2) °C 
� wilgotnoœci wzglêdnej  

(93 + 2/- 3) % 
� czasu trwania - 4 doby. 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-78:2007 

4 Odpornoœæ na suche gor¹co  spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury + 75 °C (klasa 

œrodowiskowa 3) 
� czasu trwania 2 h 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-2:2009 

5 Odpornoœæ na uderzenie  spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� energii  uderzenia  

(0,5 ± 0,041) J 
� liczby uderzeñ na punkt - 3 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-75:2000 

6 Odpornoœæ na wibracje 
sinusoidalne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci 10 ÷ 150 Hz 
� amplitudy przyœpieszenia 0,981 ms-2 

(0,1 g) 
� liczby osi - 3 
� liczby cykli przemiatania na oœ - 1 dla 

ka¿dego stanu pracy 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-6:2008 

7 Wytrzyma³oœæ na wilgotne 
gor¹co sta³e  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury (+ 40 ± 2) °C 
� wilgotnoœci wzglêdnej  

(93 + 2/ - 3) % 
� czasu trwania - 21 dób 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-78:2007 

8 Wytrzyma³oœæ na wibracje 
sinusoidalne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� zakresie czêstotliwoœci  

10 ÷ 150 Hz 
� amplitudy przyœpieszenia 4,905 ms-2 

(0,5 g) 
� liczby osi - 3 
� liczby cykli wibracji na oœ - 20 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-6:2008 

9 Odpornoœæ na korozjê SO2 spe³nienie kryteriów dla 3 i 4 klasy 
œrodowiskowej 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-42:2004 

10 Ochrona przed wod¹ spe³nienie kryteriów dla: 
IPx5 

PN-EN 60529:2003  

11 Ochrona przed cia³ami sta³ymi spe³nienie kryteriów dla: 
IP6x 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60529:2003  

12 Odpornoœæ na zmiany napiêcia 
zasilania 

spe³nienie kryteriów w zakresie napiêcia 
zasilania: 

Un +10 % 
Un -15 % 

(badania funkcjonalne po osi¹gniêciu 
stabilnoœci temperaturowej) 

PN-EN 50130-4:2012 

 

Tablica  9
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13 Odpornoœæ na zapady napiêcia 
i krótkie przerwy napiêcia 
zasilania  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� liczby obni¿eñ - 3 
� czasu pomiêdzy obni¿eniami = 10 s 
� redukcji napiêcia:  

30 %, w czasie: 0,5; 1,0; 5,0 i 10,0  okresów 
sieci 
60 %, w czasie: 0,5; 1,0; 5,0 i 10,0  okresów 
sieci 
100 % w czasie: 0,5; 1,0;  5,0 okresów sieci 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-11:2007 

14 Odpornoœæ na wy³adowania 
elektrostatyczne  

spe³nienie kryteriów w zakresie poziomu 
nara¿eñ: 

� metoda stykowa - 2, 4, 6 kV 
� metoda iskrowa - 2, 4, 8 kV 
� polaryzacja: dodatnia/ujemna 
� Iloœæ wy³adowañ: 10 na punkt 

pomiarowy 
� wy³adowañ bezpoœrednich na wybrane 

punkty przycisku 
� wy³adowañ poœrednich na: HCP – 

odleg³oœæ  - 0,5  m,  
4 pozycje 
VCP – odleg³oœæ -  0,1 m 

� czêstotliwoœci wy³adowañ -  max 1/s 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-2:2009 

15 Odpornoœæ na oddzia³ywanie 
pola elektromagnetycznego 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci 80 MHz ÷ 2 GHz 
� natê¿enie pola 10 V/m i modulacji  AM: 

80 %, 1 kHz, sinusoidalna i PM: 1Hz (0,5 
s ON: 0,5 s OFF)  

� czêstotliwoœci 415 ÷ 466 MHz i 890 ÷ 
960 MHz 

� natê¿enia pola 30 V/m 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-3:2007  

16 Odpornoœæ na zaburzenia 
przewodzone indukowane 
przez pola 
elektromagnetyczne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci  

150 kHz ÷ 1000 MHz 
� natê¿enie pola 10 V/m i modulacji  AM: 

80 %, 1 kHz, sinusoidalna i PM: 1Hz (0,5 
s ON: 0,5 s OFF) 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-6:2009 

17 Odpornoœæ na serie szybkich 
elektrycznych stanów 
przejœciowych  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� poziomu nara¿eñ 2 kV (lin ie zasilania 

AC), 1 kV (pozosta³e linie 
zasilania/sygna³owe) 

� polaryzacji dodatniej/ujemnej, po 
jednym teœcie 

� czasu nara¿enia 1 min 

PN-EN 50130-4:2002+A2:2007  
PN-EN 61000-4-4:2010 

 

18 Odpornoœæ na powolne udary 
napiêciowe o wysokiej energii  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� poziomu nara¿eñ 0,5; 1,0, 2,0 kV (linie 

zasilania AC- z iemia), 0,5; 1,0 kV (linia -
linia zasilania AC; pozosta³e linie 
zasilania/sygna³owe -ziemia) 

� polaryzacji dodatniej/ujemnej 
� Iloœci impulsów ka¿dej polaryzacji , 

wartoœci napiêcia, rodzaju sprzê¿enia:  
� linii zasilania AC - 20 pozosta³e linie 

zasilania/sygna³owe -  5 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-5:2010  
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Tablica  10

Poz. W³aœciwoœci Wymagania Metody badañ 

1 2 3 4 
1 Klasyfikacja, klasa 3 klasa œrodowiskowa PN-EN 12101-10:2007  

2 Odpornoœæ na zimno spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury  

(- 25 ± 3) °C 
� czasu trwania - 6 h 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-1:2009 

3 Odpornoœæ na wilgotne gor¹co 
sta³e 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury  

(+ 40 ± 2)°C 
� wilgotnoœci wzglêdnej 

 (93 + 2/- 3) % 
� czasu trwania - 4 doby. 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-78:2007  

4 Odpornoœæ na suche gor¹co  spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury + 75 °C (klasa 

œrodowiskowa 3) 
� czasu trwania 2 h 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-2:2009 

5 Odpornoœæ na uderzenie  spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� energii  uderzenia  

(0,5 ± 0,041) J 
� liczby uderzeñ na punkt - 3 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-75:2000 

6 Odpornoœæ na wibracje 
sinusoidalne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci 10 ÷ 150 Hz 
� amplitudy przyœpieszenia 0,981 ms-2 

(0,1 g) 
� liczby osi - 3 
� liczby cykli przemiatania na oœ - 1 dla 

ka¿dego stanu pracy 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-6:2008 

7 Wytrzyma³oœæ na wilgotne 
gor¹co sta³e  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� temperatury (40 ± 2) °C 
� wilgotnoœci wzglêdnej  

(93 + 2/ - 3) % 
� czasu trwania - 21 dób 

PN-EN 12101-10:2007 

PN-EN 60068-2-78:2007 

8 Wytrzyma³oœæ na wibracje 
sinusoidalne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci  

10 ÷ 150 Hz 
� amplitudy przyœpieszenia 4,905 ms-2 

(0,5 g) 
� liczby osi - 3 
� liczby cykli wibracji na oœ - 20 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-6:2008 

9 Odpornoœæ korozja SO2 spe³nienie kryteriów dla 3 i 4 klasy 
œrodowiskowej 

PN-EN 12101-10:2007 
PN-EN 60068-2-42:2004 

10 Ochrona przed wod¹ spe³nienie kryteriów dla: 
IPx5 

PN-EN 60529:2003 

11 Ochrona przed cia³ami sta³ymi spe³nienie kryteriów dla: 
IP6x 

PN-EN 60529:2003 
PN-EN 12101-10:2007 

12 Odpornoœæ na zmiany napiêcia 
zasilania 

spe³nienie kryteriów w zakresie napiêcia 
zasilania: 

Un + 10 % 
Un – 15 % 

(badania funkcjonalne po osi¹gniêciu 
stabilnoœci temperaturowej) 

PN-EN 50130-4:2012 

 



 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012

107wersja 5.2.3 w w w . s m a y . p l

13 Odpornoœæ na zapady napiêcia 
i krótkie przerwy napiêcia 
zasilania  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� liczby obni¿eñ - 3 
� czasu pomiêdzy obni¿eniami = 10 s 
� redukcji napiêcia:  

30 %, w czasie: 0,5; 1; 5; 10 okresów sieci 
60 %, w czasie: 0,5; 1; 5; 10 okresów sieci 
100 % w czasie: 0,5; 1; 5 okresów sieci 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-11:2007 

 

14 Odpornoœæ na wy³adowania 
elektrostatyczne  

spe³nienie kryteriów w zakresie poziomu 
nara¿eñ: 

� metoda stykowa - 2, 4, 6 kV 
� metoda iskrowa – 2, 4, 8 kV 
� polaryzacji: dodatniej/u jemnej 
� Iloœci wy³adowañ - 10 na punkt 

pomiarowy 
� wy³adowañ bezpoœrednich na wybrane 

punkty przycisku 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-
2:1999/A2:2003 

14 Odpornoœæ na wy³adowania 
elektrostatyczne  

� wy³adowania poœrednie na: HCP – 
odleg³oœæ  - 0,5 m,  
4 pozycje 
VCP – odleg³oœæ -  0,1 m 

� czêstotliwoœci wy³adowañ -  max 1/s 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-
2:1999/A2:2003 

15 Odpornoœæ na oddzia³ywanie 
pola elektromagnetycznego o 
czêstotliwoœci radiowej 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci 80 MHz ÷ 2 GHz 
� natê¿enie pola 10 V/m i modulacji  AM: 

80 %,  
1 kHz, sinusoidalnej i  PM: 1 Hz (0,5 s 
ON: 0,5 s OFF),  

� czêstotliwoœci 415 ÷ 466 MHz i 890 ÷ 
960 MHz 

� natê¿enia pola 30 V/m 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-3:2007 

PN-EN 61000-4-
20:2007+A1:2008  

16 Odpornoœæ na zaburzenia 
przewodzone indukowane 
przez pola 
elektromagnetyczne 

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� czêstotliwoœci  

150 kHz ÷ 1000 MHz 
� natê¿enie pola 10 V/m i modulacji  AM: 

80 %, 1 kHz, sinusoidalna i PM: 1Hz (0,5 
s ON: 0,5 s OFF) 

PN-EN 50130-4:2012 
PN-EN 61000-4-6:2007 

17 Odpornoœæ na serie szybkich 
elektrycznych stanów 
przejœciowych  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� poziomu nara¿eñ 2 kV (lin ie zasilania 

AC),  
1 kV (pozosta³e linie 
zasilania/sygna³owe) 

� polaryzacji dodatniej/ujemnej, po 
jednym teœcie 

� czasu nara¿enia 1 min 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-4:2010  

 

18 Odpornoœæ na powolne udary 
napiêciowe o wysokiej energii  

spe³nienie kryteriów w zakresie: 
� poziomu nara¿eñ 0,5; 1,0, 2,0 kV (linie 

zasilania AC- z iemia), 0,5; 1,0 kV (linia -
linia zasilania AC; pozosta³e linie 
zasilania/sygna³owe -ziemia) 

� polaryzacji dodatniej/ujemnej 
� Iloœci impulsów ka¿dej polaryzacji , 

wartoœci napiêcia, rodzaju sprzê¿enia:  
� linii zasilania AC - 20 pozosta³e linie 

zasilania/sygna³owe -  5 

PN-EN 50130-4:2012  
PN-EN 61000-4-5:2010  
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4.  PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

®Do ka¿dego urz¹dzenia iSWAY-FC  powinna byæ do³¹czona informacja podaj¹ca co najmniej nastêpuj¹ce dane:

- nazwê i adres Producenta,

- nazwê i typ urz¹dzenia,

- nr Aprobaty Technicznej AT-15-9020/2012,

- nr i datê wystawienia krajowej deklaracji zgodnoœci,

- nazwê jednostki certyfikuj¹cej, która bra³a udzia³ w ocenie zgodnoœci,

- znak budowlany.

Sposób oznaczania wyrobów znakiem budowlanym powinien byæ zgodny z rozporz¹dzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodnoœci wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 2041).

5.  OCENA ZGODNOŒCI

5.1. Zasady ogólne

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z póŸniejszymi zmianami) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata 

Techniczna, mo¿e byæ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadaj¹cym jego w³aœciwoœciom u¿ytkowym i przeznaczeniu, je¿eli producent dokona³ oceny zgodnoœci, 

wyda³ krajow¹ deklaracjê zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT-15-9020/2012 i oznakowa³ urz¹dzenie 
®iSWAY-FC  znakiem budowlanym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodnoœci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198/2004, poz. 

2041) oceny zgodnoœci zestawu wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania 
®dymu i ciep³a iSWAY-FC  z Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT15-9020/2012 dokonuje Producent, stosuj¹c system 1. 

W przypadku systemu 1 oceny zgodnoœci, Producent mo¿e wystawiæ krajow¹ deklaracjê zgodnoœci z Aprobat¹ 

Techniczn¹ ITB AT15-9020/2012, je¿eli akredytowana jednostka certyfikuj¹ca wyda³a certyfikat zgodnoœci 

wyrobu na podstawie:

a) zadania Producenta:

- zak³adowej kontroli produkcji,

- uzupe³niaj¹cych badañ gotowych wyrobów (próbek) pobranych w zak³adzie produkcyjnym, prowadzonych 

przez Producenta, zgodnie z ustalonym programem badañ, obejmuj¹cych badania wg p. 5.4.3,

b) zadania akredytowanej jednostki:

- wstêpnego badania typu,

- wstêpnej inspekcji zak³adu produkcyjnego i zak³adowej kontroli produkcji,

- ci¹g³ego nadzoru, oceny i akceptacji zak³adowej kontroli produkcji.
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5.2. Wstêpne badanie typu

Wstêpne badanie typu jest badaniem potwierdzaj¹cym wymagane w³aœciwoœci techniczno-u¿ytkowe, 

wykonywanym przed wprowadzeniem zestawu wyrobów do obrotu.

Wstêpne badanie typu kompletnego zestawu wyrobów obejmuje:

a) cykl zachowania dynamicznego (DBC),

b) funkcjonalnoœæ,

c) niezawodnoœæ,

d) trwa³oœæ,

e) test oscylacyjny,

f) w³aœciwoœci œrodowiskowe wg tablic 9 i 10.

Badania, które w procedurze aprobacyjnej by³y podstaw¹ do ustalenia w³aœciwoœci techniczno – u¿ytkowych 

wyrobów, stanowi¹ wstêpne badanie typu w ocenie zgodnoœci.

5.3. Zak³adowa kontrola produkcji

Zak³adowa kontrola produkcji obejmuje:

1. sprawdzenie surowców i sk³adników wyrobów oraz specyfikacjê wyrobów wchodz¹cych w sk³ad zestawu 

i sprawdzanie dokumentów potwierdzaj¹cych ich w³aœciwoœci techniczno-u¿ytkowe,

2. kontrolê i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów (p. 5.4.2), prowadzone przez 

producenta zgodnie z ustalonym planem badañ oraz wed³ug zasad i procedur okreœlonych w dokumentacji 

zak³adowej kontroli produkcji, dostosowanych do technologii produkcji i zmierzaj¹cych do uzyskania wyrobów 

o wymaganych w³aœciwoœciach.

Kontrola produkcji powinna zapewniæ, ¿e zestaw wyrobów jest zgodny z Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT-15-

9020/2012. Wyniki kontroli produkcji powinny byæ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny 

potwierdzaæ, ¿e wyroby wchodz¹ce w sk³ad zestawu spe³niaj¹ kryteria oceny zgodnoœci. Poszczególne wyroby 

lub partie wyrobów i zwi¹zane z nimi szczegó³y produkcyjne musz¹ byæ w pe³ni mo¿liwe do identyfikacji 

i odtworzenia.

5.4. Badania gotowych wyrobów

5.4.1. Program badañ. Program badañ obejmuje:

a) badania bie¿¹ce,

b) badania uzupe³niaj¹ce.

5.4.2. Badania bie¿¹ce. Badania bie¿¹ce obejmuj¹ sprawdzenie:

®a) wygl¹du urz¹dzenia iSWAY-FC ,

®b) oznakowania urz¹dzenia iSWAY-FC .
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5.4.3. Badania uzupe³niaj¹ce. Badania uzupe³niaj¹ce obejmuj¹ sprawdzenie: 

a) cyklu zachowania dynamicznego (DBC),

b) funkcjonalnoœci,

c) niezawodnoœci,

d) trwa³oœci,

e) testu oscylacyjnego.

5.5. Czêstotliwoœæ badañ 

®Badania bie¿¹ce zestawu iSWAY-FC  powinny byæ wykonywane dla ka¿dej partii wyrobów. Wielkoœæ partii 

wyrobów powinna byæ okreœlona w dokumentacji zak³adowej kontroli produkcji.

Badania uzupe³niaj¹ce powinny byæ wykonywane nie rzadziej ni¿ raz na 3 lata.

5.6. Metody badañ

5.6.1. Sprawdzenie wygl¹du. Sprawdzenie wygl¹du nale¿y wykonywaæ przez oglêdziny i porównanie z opisem 

podanym w p. 1 oraz rys. 1 i 2.

5.6.2. Sprawdzenie oznakowania. Sprawdzenie oznakowania nale¿y wykonaæ przez odczytanie informacji 

podanej na zewnêtrznej stronie drzwiczek i porównaniu z wymaganiami podanymi w p. 3.1.

5.6.3. Sprawdzenie wymagañ dynamiczno-hydraulicznych. W³aœciwoœci dynamiczno-hydrauliczne powinny 

byæ sprawdzane na stanowisku testowym, którego schemat podano poni¿ej.

W obudowie pomieszczenia testowego powinien byæ zlokalizowany otwór o wymiarach 1,5 x 2,0 m 

przeznaczony do zabudowy elementów s³u¿¹cych do kontroli ciœnienia. Minimalna wartoœæ przecieków 

z pomieszczenia testowego przy nadciœnieniu 50 Pa i szczelnym zamkniêciu wszystkich otworów powinna 
3wynosiæ 300 m /h. Maksymalny sumaryczny przeciek pomieszczenia testowego przy 50 Pa powinien wynosiæ 

341500 m /h. Wartoœæ przecieku powinna zmieniaæ siê w funkcji wartoœci ró¿nicy ciœnienia Äp . tr

Schemat stanowiska do badañ 
laboratoryjnych zestawów 
do ró¿nicowania ciœnienia
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Drzwi prowadz¹ce do przestrzeni objêtej po¿arem, powinny byæ symulowane przez dwie szczelne przepustnice 

wielop³aszczyznowe o ³¹cznej powierzchni 2,4 m2. Pióra przepustnic powinny byæ poruszane przez dwa szybkie 

serwomotory pod³¹czone do instalacji kontrolno-pomiarowej (komputer z oprzyrz¹dowaniem). Strumieñ 

powietrza przep³ywaj¹cego przez przepustnice powinien byæ okreœlany z zastosowaniem nastawnej kryzy 

o powierzchni przeœwitu regulowalnej w zakresie od 0,21 do 1,95 m2 i byæ wyliczany na podstawie zmierzonej 

wartoœci ciœnienia ró¿nicowego. Opory przep³ywu na drodze odprowadzenia powietrza przy za³o¿eniu otwarcia 

przepustnic pomiêdzy pomieszczeniami 1 i 2 mog¹ byæ nastawiane poprzez zmianê przeœwitu kryzy i zale¿¹ 

równie¿ od aktualnej wartoœci ró¿nicy ciœnienia.

5.7. Pobieranie próbek do badañ

Próbki do badañ nale¿y pobieraæ losowo, zgodnie z norm¹ PN-83/N-03010.

5.8. Ocena wyników badañ

Wyprodukowane wyroby i skompletowane zestawy nale¿y uznaæ za zgodne z wymaganiami niniejszej 

Aprobaty Technicznej ITB, je¿eli wyniki wszystkich badañ s¹ pozytywne.

6. USTALENIA FORMALNO – PRAWNE

6.1. Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012 jest dokumentem stwierdzaj¹cym przydatnoœæ zestawu 
®wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a iSWAY-FC  

do stosowania w budownictwie w zakresie wynikaj¹cym z postanowieñ Aprobaty. 

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1, pkt. 3 oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. nr 92/2004, poz. 881, z póŸniejszymi zmianami) zestaw wyrobów, którego dotyczy niniejsza Aprobata 

Techniczna, mo¿e byæ wprowadzany do obrotu i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych w zakresie 

odpowiadaj¹cym jego w³aœciwoœciom u¿ytkowym i przeznaczeniu, je¿eli producent dokona³ oceny zgodnoœci, 

wyda³ krajow¹ deklaracjê zgodnoœci z Aprobat¹ Techniczn¹ ITB AT-15-9020/2012 i oznakowa³ urz¹dzenie 
®iSWAY-FC  znakiem budowlanym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. 

6.2. Aprobata Techniczna ITB nie narusza uprawnieñ wynikaj¹cych z przepisów o ochronie w³asnoœci 

przemys³owej, a w szczególnoœci obwieszczenia Marsza³ka Sejmu RP z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie 

og³oszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz. U. Nr 119, 

poz. 1117). Zapewnienie tych uprawnieñ nale¿y do obowi¹zków korzystaj¹cych z niniejszej Aprobaty Technicznej. 

6.3. ITB wydaj¹c Aprobatê Techniczn¹ nie bierze odpowiedzialnoœci za ewentualne naruszenie praw 

wy³¹cznych i nabytych.

6.4. Aprobata Techniczna ITB nie zwalnia producentów od odpowiedzialnoœci za w³aœciw¹ jakoœæ wyrobów 

oraz wykonawców robót budowlanych od odpowiedzialnoœci za w³aœciwe ich zastosowanie.

6.5. W treœci wydawanych prospektów i og³oszeñ oraz innych dokumentów zwi¹zanych z wprowadzeniem 

do obrotu i stosowaniem w budownictwie zestawu wyrobów do ró¿nicowania ciœnienia w systemach kontroli 
®rozprzestrzeniania dymu i ciep³a iSWAY-FC  nale¿y zamieszczaæ informacjê o udzielonej temu zestawowi 

Aprobacie Technicznej ITB AT-15-9020/2012.



 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012

112 wersja 5.2.3w w w . s a f e t y w a y . p l

7. TERMIN  WA¯NOŒCI

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012 jest wa¿na do 21 grudnia 2017 r.

Wa¿noœæ Aprobaty Technicznej ITB mo¿e byæ przed³u¿ona na kolejne okresy, je¿eli jej Wnioskodawca 

lub formalny nastêpca wyst¹pi w tej sprawie do Instytutu Techniki Budowlanej, z odpowiednim wnioskiem, 

nie póŸniej ni¿ 3 miesi¹ce przed up³ywem terminu wa¿noœci tego dokumentu. 

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

Normy i dokumenty zwi¹zane 

PN-EN 12101-6:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. Czêœæ 6: Wymagania 

techniczne dotycz¹ce systemów ró¿nicowania ciœnieñ. Zestawy urz¹dzeñ 

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Wprowadzenie 

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji po¿arowej. Czêœæ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe 

dzia³aj¹ce z wykorzystaniem œwiat³a rozproszonego, œwiat³a przechodz¹cego 

lub jonizacji 

PN-EN 54-

4:2001+A2:2007 

Systemy sygnalizacji po¿arowej. Zasilacze 

PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe. Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Norma dla grupy 

wyrobów. Wymagania dotycz¹ce odpornoœci urz¹dzeñ systemów alarmowych 

po¿arowych, w³amaniowych i osobistych 

PN-EN 12101-10:2007 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciep³a. Czêœæ 10: Zasilacze 

PN-EN 573-3:2010 Aluminium i stopy aluminium. Sk³ad chemiczny i rodzaje wyrobów 

przerobionych plastycznie. Czêœæ 3: Sk³ad chemiczny i rodzaje wyrobów 

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozjê. Czêœæ 1: Gatunki stali odpornych na korozjê 

PN-EN 10346:2011 Wyroby p³askie stalowe powlekane ogniowo w sposób ci¹g³y Warunki 

techniczne dostawy 

PN-EN 55014-1:2012 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Wymagania dotycz¹ce przyrz¹dów 

powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych urz¹dzeñ. Czêœæ 1: 

Emisja 
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PN-EN 55014-2:1999 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC). Wymagania dotycz¹ce

przyrz¹dów powszechnego u¿ytku, narzêdzi elektrycznych i podobnych 

urz¹dzeñ. Odpornoœæ na zaburzenia elektromagnetyczne. Norma grupy 

wyrobów 

PN-EN 55022:2011 Urz¹dzenia informatyczne. Charakterystyki zaburzeñ radioelektrycznych. 

Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru  

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z we³ny mineralnej (WM) 

produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

PN-EN 61000-3-2:2007 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC). Czêœæ 3-2: Poziomy 

dopuszczalne. Poziomy dopuszczalne emisji harmonicznych pr¹du (fazowy 

pr¹d zasilaj¹cy odbiornika < lub = 16 A) 

PN-EN 61000-3-3:2011 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC). Czêœæ 3-3: Poziomy

dopuszczalne. Ograniczanie zmian napiêcia, wahañ napiêcia i migotania 

œwiat³a w publicznych sieciach zasilaj¹cych niskiego napiêcia, powodowanych 

przez odbiorniki o fazowym pr¹dzie znamionowym < lub = 16 A przy³¹czone 

bezwarunkowo 

PN-EN 61000-4-2: 

1999+A2:2011 

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Badanie 

odpornoœci na wy³adowania elektrostatyczne. Podstawowa publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-

3:2007+A1:2008 

Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Badanie 

odpornoœci na promieniowane pole elektromagnetyczne o czêstotliwoœci 

radiowej. Podstawowa publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-4:2010 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Badania 

odpornoœci na serie szybkich elektrycznych stanów przejœciowych. 

Podstawowa publikacja EMC 

PN-EN 61000-4-5:2010 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Badania 

odpornoœci na udary 

PN-EN 60355-1:2012 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego. Bezpieczeñstwo 

u¿ytkowania. Czêœæ 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 60355-2-30:2010 Elektryczny sprzêt do u¿ytku domowego i podobnego. Bezpieczeñstwo 

u¿ytkowania. Czêœæ 2-30: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce ogrzewaczy 

pomieszczeñ  
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PN-EN 60068-2-1:2009 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2-1: Próby. Próby A: Zimno. 

PN-EN 60068-2-2:2007 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2-2: Próby. Próby B: Suche gor¹co. 

PN-EN 60068-2-6:2008 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2-6: Próby. Próby Fc: Wibracje (sinusoidalne) 

PN-EN 60068-2-30:2008 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2-30: Próby. Próby Db: Wilgotne  gor¹co 

cykliczne 

PN-EN 60068-2-42:2004 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2 - 42: Próby. Próby Kc: Oddzia³ywanie 

dwutlenku siarki na styki i po³¹czenia 

PN-EN 60068-2-75:2000 Badania œrodowiskowe. Czêœæ 2-75: Próby. Próby Eh: Próby m³otami 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) 

PN-EN 61000-4-6:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Odpornoœæ 

na zaburzenia przewodzone indukowane przez pola o czêstotliwoœci radiowej 

PN-EN 61000-4-11:2004 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna. Metody badañ i pomiarów. Badania 

odpornoœci na zapady napiêcia, krótkie przerwy i zmiany napiêcia  

PN-EN 61000-6-2:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC). Czêœæ 6-2: Normy ogólne. 

Odpornoœæ w œrodowiskach przemys³owych 

PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilnoœæ elektromagnetyczna (EMC). Czêœæ 6-3: Normy ogólne. 

Norma emisji w œrodowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko 

uprzemys³owionym 

PN-EN 61800-5-1:2007 Elektryczne uk³ady napêdowe mocy o regulowanej prêdkoœci. Czêœæ 5-1: 

Wymagania dotycz¹ce bezpieczeñstwa. Elektryczne, cieplne i energetyczne  

PN-EN 61439-1 Rozdzielnice i sterownice niskonapiêciowe. Czêœæ 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 60670-1:2007 Puszki i obudowy do sprzêtu elektroinstalacyjnego do sta³ych instalacji 

elektrycznych domowych i podobnych. Czêœæ 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 60670-22:2009  Puszki i obudowy do sprzêtu elektroinstalacyjnego do sta³ych instalacji 

elektrycznych domowych i podobnych. Czêœæ 22: Wymagania szczegó³owe 

dotycz¹ce puszek ³¹czeniowych i obudów 

PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiêciowa. Czêœæ 1: Postanowienia 

ogólne 

PN-EN 60947-3:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapiêciowa. Czêœæ 3: Roz³¹czniki, 

od³¹czniki, roz³¹czniki izolacyjne i zestawy ³¹czników z bezpiecznikami 

topikowymi  

PN-EN 60730-1:2012 Automatyczne regulatory elektryczne do u¿ytku domowego i podobnego. 

Czêœæ 1: Wymagania ogólne  
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PN-EN 60730-2-14:2002 Automatyczne regulatory elektryczne do u¿ytku domowego i podobnego. 

Czêœæ 2-1: Wymagania szczegó³owe dotycz¹ce si³owników elektrycznych 

PN-EN 62208:2011  Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskonapiêciowych. Wymagania 

ogólne  

PN-83/N-03010 Statystyczna kontrola jakoœci. Losowy wybór jednostek produktu do próbki 

2006/95/WE dyrektywa niskonapiêciowa LVD 

2004/108/WE dyrektywa o kompatybilnoœci elektromagnetycznej (EMC) 

Instrukcja ITB nr 

378/2002 

Projektowanie instalacji wentylacji po¿arowej dróg ewakuacyjnych w 

budynkach wysokich i wysokoœciowych 

NFPA 92A Standard for Smoke-Control Systems Utilizing Barriers and Pressure 

Differences, 2012 Edition 

 

Raporty, sprawozdania z badañ, oceny, klasyfikacje

®1) 3000/12/R06NP. Ocena techniczna zestawów do ró¿nicowania ciœnienia typu iSWAY-FC . Zak³ad Badañ 

Ogniowych ITB, Warszawa 2012 r.

2) 3000/11/R06NP. Raport z badañ. Przetwornice czêstotliwoœci, wykorzystywane w tablicach sterowniczych 

do regulacji prêdkoœci obrotowej wentylatorów w systemach odprowadzania dymu i ciep³a oraz 

do ró¿nicowania ciœnieñ. Laboratorium Sygnalizacji, Automatyki Po¿arowej i Instalacji Elektrycznych ITB. 

Warszawa 2012 r.

3) 3000.11/11/R06NP. Raport z badañ. Okreœlenie przydatnoœci uk³adów sterowania i regulacji urz¹dzenia 
®iSWAY-FC  do ró¿nicowania ciœnienia, stanowi¹cej system zapobiegania przed zadymieniem dróg 

ewakuacyjnych w przypadku po¿aru. Laboratorium Sygnalizacji, Automatyki Po¿arowej i Instalacji 

Elektrycznych ITB. Warszawa 2012 r.

4) 1583/12/Z00NP. Raport z badañ. Tablica steruj¹ca systemu ró¿nicowania ciœnieñ, instalacji kontroli 

rozprzestrzeniania ognia i dymu, sk³adaj¹ca siê z nastêpuj¹cych urz¹dzeñ; regulatora MAC-FC/FCR, tablicy 

steruj¹co sygnalizuj¹cej typu TSS, przetwornika ró¿nicy ciœnieñ, typu P-MAC. Laboratorium Sygnalizacji, 

Automatyki Po¿arowej i Instalacji Elektrycznych ITB. Warszawa 2012 r.

®5) Nr. DDS12-01-1. Raport z badañ. Pressure Differential Kit iSWAY-FC . Institut für Industrieaerodynamik 

(Laboratorium Aerodynamiki Przemys³owej I.F.I. GmbH. Instytut Nauk Stosowanych). Aachen 2012 r.



 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012

116 wersja 5.2.3w w w . s a f e t y w a y . p l

RYSUNKI

®Rys. 1 Urz¹dzenie iSWAY-FC

®Rys. 2 Podstawowa wersja wykonania urz¹dzenia iSWAY-FC

®Rys. 3 Urz¹dzenie iSWAY-FC  do monta¿u poziomego w wersji z czerpni¹ powietrza

®Rys. 4 Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia iSWAY-FC  – daszek zamkniêty

®Rys. 5 Urz¹dzenie iSWAY-FC  do monta¿u pionowego w wersji z uchyln¹ czerpni¹ powietrza

®Rys. 6 Wymiary zewnêtrzne urz¹dzenia iSWAY-FC

®Rys. 7 Przyk³adowy schemat po³¹czenia urz¹dzenia iSWAY-FC  i przestrzeni chronionej

Rys. 9. Budowa iSWAY-FC®

15. Kana³ prowadz¹cy 
okablowanie

16. Termostat OPCJA SP
17. Czujnik ciœnienia 
18. Sterownik 
19. Zasilacz 24VDC
20. Punkty wprowadzania 

przewodów sterowniczych 
i magistrali 

1. Obudowa
2. Promiennik podczerwieni 

OPCJA SP
3. Listwa pomiarowa 

wydajnoœci objêtoœciowej
4. Wentylator  
5. Rezystor hamowania
6. Przepustnica odcinaj¹ca 

(zasilaj¹ca)
7. Panel rewizyjny

8. Czujnik dymu 
9. Przetwornica czêstotliwoœci 
10. Szafa steruj¹ca
11. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia  
       odniesienia
12. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia 

z przestrzeni chronionej
13. Wy³¹cznik g³ówny
14. Si³ownik przepustnicy

®Rysunek 1. Urz¹dzenie iSWAY-FC
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®Rysunek 2. Podstawowa wersja wykonania urz¹dzenia iSWAY-FC

®Rysunek 3. Urz¹dzenie iSWAY-FC  do monta¿u poziomego w wersji z czerpni¹ powietrza

®Rysunek 4. Wersja pionowa najmniejszego urz¹dzenia iSWAY-FC  – daszek zamkniêty

Szczegó³ A



 

 

Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2012

118 wersja 5.2.3w w w . s a f e t y w a y . p l

®Rysunek 5. Urz¹dzenie iSWAY-FC  do monta¿u pionowego w wersji z uchyln¹ czerpni¹ powietrza

®Rysunek 6. Wymiary zewnêtrzne urz¹dzenia iSWAY-FC

Urz¹dzenie iSWAY-FC miary ® - Podstawowe wy  

  

  

Wielkosc

jednostki

iSway-FC

0

1

2

A

[mm]

 
1500

1600

1700

 B

 [mm]

 
1050

1300
 1500

 C

 [mm]

 
850

1080
 1280

 D1

 [mm]

 
425

540
 640

 D2

 [mm]

 
380

510
 610

 W2

 [mm]

 
600x600

800x600
 1000x1000

 

 

 
770x770

1000x1000
 1200x1200

W1

[mm]
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®Rysunek 7. Przyk³adowy schemat po³¹czenia urz¹dzenia iSWAY-FC  i przestrzeni chronionej
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Notatki



?? Kompleks SKY TOWER, Wroc³aw

?? Centrum Biurowe VINCI, Kraków

?? Miejski Stadion Pi³karski im. H. Reymana, Kraków

?? Elektrownia Konin

?? Galeria Handlowa Nova Park, Gorzów Wielkopolski

?? Kompleks Mieszkaniowy Saska Kêpa, Warszawa

?? Szpital Wojewódzki, Poznañ

?? Szpital Wojewódzki, Wroc³aw

?? Urz¹d Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa

?? Izba Celna, Katowice

?? Park Biznesu Teofilów, £ódŸ

?? Hotel Marine, Ko³obrzeg

?? Politechnika Poznañska, Poznañ

obiekty referencyjne:
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