
 
 

System przepływowy oddymiania klatki schodowej 

System jest połączeniem systemu oddymiania naturalnego klatki schodowej oraz systemu 

nadciśnieniowego. Głównymi cechami tego systemu jest stały przepływ powietrza pomiędzy 

wentylatorem napowietrzającym a dachowym zespołem upustowym o powierzchni nie mniejszej niż 1 m2. 

System jest realizowany przy zachowaniu następujących kryteriów: 

- utrzymanie ciśnienia na klatce a ograniczenie siły otwarcia drzwi ewakuacyjnych do 100 N  

- przypływ przez klatkę nie mniejszy niż 15 000 m3/h 

- minimalne nadciśnienie na klatce schodowej przy zamkniętych drzwiach ewakuacyjnych ok. 20 Pa. 

 

Komponenty instalacji (przykład) 

1. Wentylator nawiewny (DV1, DV1-WSG, DV-RK1, DV2) 

2. Czerpnia zabezpieczająca przed wpływami atmosferycznymi z klapą (WG-JZL) 

3. Naturalna klapa dymowa i odprowadzania ciepła (Dach płaski: LK1, dach skośny: AF, ściana: JZI-PBV) 

4. Sterowanie (EKS-L) 

5. Ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP) 

6. Czujnik dymu (ST-P-DA-STB) lub sygnał z BMS 



 
 

System przepływowy oddymiania klatki schodowej 

Urządzenia 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

wentylatory nawiewne 

V = 15 000 m³/h, p całkowite = 600 Pa 

• typ DV1-630 / 4kW  cena netto z wyposażeniem: 4.400,- € 

 

• typ DV2w-560 / 4kW  cena netto z wyposażeniem: 1.790,- € 

 

Akcesoria obejmują: 

przełącznik naprawczy ze stykiem pomocniczym, kratkę osłonową, 

przepustnicę żaluzjową z siłownikiem, króciec elastyczny, 

wibroizolatory 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Zespół klapy dymowej do naturalnego odprowadzania dymu i ciepła (NKO) 

typ LK1-1250x1250 

> 1 m² wolnej powierzchni 

wysokość podstawy 300 mm  cena netto: 2.350,- € 

_____________________________________________________________________________________ 

Sterowanie systemu 

EKS-L     cena netto: 3.520,- € 

Pozwala podłączyć: 

1 x linia ręcznych ostrzegaczy pożaru, 1 x linia czujek dymu lub 

wejście z BMS, wentylator, przepustnica żaluzjowa, wyrzutnia (świetlik) 

obejmuje buforowanie baterii dla funkcji awaryjnej NKO  

Uruchomienie elektryczne w trybie wentylacji – opcjonalne 

_____________________________________________________________________________________ 

 
Funkcja wentylacji 

Typ SLS                   cena netto: 120,- € 

 

Przełącznik straży pożarnej  

do mechanicznych systemów oddymiania 

typ FWS-P4          cena netto: 755,- € 

 

Ręczny ostrzegacz pożarowy 

Typ DKM (ROP)   cena netto: 113,- € 

Czujnik wiatru i deszczu 

Typ WRM            cena netto: 328,- € 

 

Sygnalizator świetlny i dźwiękowy 

Typ BLS                cena netto: 232,- € 

 

Czujnik dymu 

Typ EVC-PY-DA   cena netto: 79,- €

 


