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®Urz¹dzenie z serii iSWAY-FC  – wersja do zabudowy na zewn¹trz budynku
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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

w w w . s a f e t y w a y . p l



 

wersja 5.2.6

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Przeznaczenie cd.

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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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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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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Wyposa¿enie

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
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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.

ogólny
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wersja 5.2.6 63

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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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Budowa

Obudowa

Korpus urz¹dzenia stanowi konstrukcja z profili aluminiowych malowanych na kolor ciemnoszary (RAL7043 
mat), których wype³nienie stanowi¹ panele z blachy stalowej malowanej na kolor srebrny aluminiowy (RAL9006 ), 
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 

64 wersja 5.2.6w w w . s a f e t y w a y . p l



 

 

® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Budowa

dla urz¹dzeñ.

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 

Rys. 9. Budowa iSWAY-FC®
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15. Kana³ prowadz¹cy 
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17. Czujnik ciœnienia 
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19. Zasilacz 24VDC
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przewodów sterowniczych 
i magistrali 

1. Obudowa
2. Promiennik podczerwieni 

OPCJA AF
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6. Przepustnica odcinaj¹ca 
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8. Czujnik dymu 
9. Przetwornica czêstotliwoœci 
10. Szafa steruj¹ca
11. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia  
       odniesienia
12. Punkt przy³¹czeniowy ciœnienia 
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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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®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 
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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 dwóch przepustnic

Przepustnica czerpni rezerwowej

Przepustnica czerpni podstawowej

Kierunek przep³ywu powietrza

w w w . s m a y . p l

kierunek przep³ywu powietrza - iSWAY-FC nawiewny

kierunek przep³ywu powietrza - iSWAY-FC wywiewny
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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¿
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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.

Modu³ uk³adu dwóch przepustnic powietrza 

(podstawowej i rezerwowej, elementów sk³adowych uk³adu dwóch czerpni) 

WYMAGANIA DOTYCZ¥CE PRZEWODÓW DOPROWADZAJ¥CYCH POWIETRZE DO JEDNOSTKI (CZERPNYCH)
– UK£AD DWÓCH PRZEPUSTNIC

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.
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® iSWAY-FC - kompaktowa jednostka napowietrzaj¹ca z uk³adem regulacyjnym

Modu³ uk³adu dwóch przepustnic powietrza 

(podstawowej i rezerwowej, elementów sk³adowych uk³adu dwóch czerpni) 

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 Przepustnic. 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 przepustnic 

®oferowane s¹ standardowo o wymiarach króæców wlotowych urz¹dzeñ iSWAY-FC  i przeznaczone s¹ do monta¿u 
w przewodach wlotowych (czerpnych).

Rys. 30. Wymiary uk³adu dwóch przepustnic

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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Wielkoœæ
iSWAY-FC

0
1
2

B
[mm]
770

1000
1200

H
[mm]
770

1000
1200

Przepustnica PWIIS-FCD
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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
3

3  – wydajnoœæ  3000 m /h
3

12 – wydajnoœæ 12000 m /h
3

17 – wydajnoœæ 17000 m /h
3

20 – wydajnoœæ 20000 m /h
3

24 – wydajnoœæ 24000 m /h
3

31 – wydajnoœæ 31000 m /h
3

39 – wydajnoœæ 39000 m /h
3

47 – wydajnoœæ 47000 m /h
<X> – strona obs³ugi

brak = strona obs³ugi prawa
L – strona obs³ugi lewa

<T> – temperatura pracy
brak = od -5 do +50 °C
AF – od -25 do +50 °C - wyposa¿enie w system przeciwzamro¿eniowy Anty Frost

<ADD> – wyposa¿enie:
KE – króciec elastyczny od strony ssawnej
CP – czerpnia powietrza
UP – uk³ad dwóch przepustnic 

      DA – daszek automatyczny (dla W=0)
      SS – posadowienie na stopach spawanych - wersja pozioma 
      BF – posadowienie na BIG FOOT - wersja pozioma
      KM – mocowanie za pomoc¹ k¹towników mocuj¹cych - wersja pozioma 
      RS – posadowienie na ramie spawanej – wersja pozioma
      SW – posadowienie na stopie wahliwej - wersja pionowa z czerpaniem powietrza od góry
      PSW – posadowienie na platformie i stopie wahliwej 

          - wersja pionowa z czerpaniem powietrza od do³u

Przyk³ad zamówienia:

   iSWAY-FC-D-1.20 / KE, BF

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

W standardzie urz¹dzenie iSWAY-FC jest produkowane z króæcem elastycznym od strony ssawnej KE, 
posadowienie urz¹dzenia na stopach spawanych SS lub mocowanie za pomoc¹ k¹towników mocuj¹cych 
KM. Inne akcesoria s¹ dodatkowym wyposa¿eniem. Standardowo rama obudowy urz¹dzenia pomalowana 
jest w kolorze RAL 7043 mat (ciemnoszary), a wype³nieniem ramy s¹ panele pomalowane w kolorze 
RAL 9006 mat (srebrny aluminiowy). 

- FC - <A> < > < > - <X> - <T> < >

(dla W = 0)

(dla W = 1)

(dla W = 2)
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