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iSWAY-FC
® 

Zestaw wyrobów typu iSWAY-FC
®
 do różnicowania  

ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania  

dymu i ciepła  

 

 

ZASTOSOWANIE      
Wszystkie obiekty budowlane, dla których, ze względów formalna-prawnych, lub użytkowych, 

przewiduje się zastosowanie ochrony przed zadymieniem na drogach ewakuacyjnych w sytuacji 

wystąpienia zagrożenia pożarowego. 

Do obiektów takich nalezą budynki biurowe, mieszkalne, użyteczności publicznej, szkoły, przedszkola, 

galerie handlowe, biurowce przy halach produkcyjno-magazynowych, klatki schodowe oraz szyby 

wind tuneli kolejowych, drogowych i metra. 

 

PRZEZNACZENIE      
Wentylacja  

 

   

PRODUCENT       
Smay Sp. z o.o.  

 

ADRES       
Ul. Ciepłownicza 29 

31-587 Kraków 

Polska 

 

 

O PRODUKCIE  

   
Urządzenia z serii iSWAY-FC® stanowią kompleksowe rozwiązania służące do nadciśnieniowej 

ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach  w przypadku pożaru. Dzięki zwartej 

budowie i szerokiej gamie wersji może być zainstalowany niemal w dowolnym miejscu w obiekcie, a 

dzięki zróżnicowanej wydajności oferowanych wentylatorów jest w stanie zapewnić wymagany poziom 

gradacji ciśnienia oraz utrzymanie normatywnych prędkości wypływu powietrza z przestrzeni 

chronionych. 

Jednostki z serii iSWAY-FC® mają za zadanie wytworzyć zadaną wartość nadciśnienia  w przestrzeni 

klatki schodowej, szybie windy ratowniczej lub w układzie oddzielnych szybów wind (każdy z własnym 

punktem nawiewnym) w stosunku do przestrzeni objętej pożarem. Możliwe jest również zastosowanie 
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urządzeń iSWAY-FC® do  kontroli ciśnienia  w kanale napowietrzającym, doprowadzającym powietrze 

do przedsionków, z których każdy posiada własny czujnik różnicy ciśnienia. 

 

SCHEMAT SYSTEMU 
 

Urządzenia iSWAY-FC® mogą być wykorzystywane do ochrony pojedynczej przestrzeni, gdzie 
wystarczający jest układ regulacji, zabudowany w obudowie urządzenia. Wytworzenie zadanej 
wartości nadciśnienia zapobiega infiltracji dymu i gorących gazów pożarowych do przestrzeni 
chronionej zapewniając utrzymanie dróg ewakuacyjnych w stanie wolnym od dymu. Doprowadzenie 
powietrza do przestrzeni chronionej nadciśnieniowo może być realizowane z wykorzystaniem 
pojedynczego punktu nawiewnego jak również nawiewu wielopunktowego. Wytworzenie 
odpowiedniego nadciśnienia jest możliwe zarówno poprzez nawiew jedno- jak i wielopunktowy. 
Dzięki zastosowaniu regulatora z algorytmem predykcyjnym, kontrolującym pracę przetwornicy 
częstotliwości i siłownika przepustnicy regulacyjnej jednostki iSWAY-FC®, nie ma konieczności 
stosowania mechanicznych klap nadmiarowo-upustowych jako elementów służących do regulacji 
ciśnienia. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do instalacji, w których dla zapewnienia 
normatywnych kryteriów ciśnienia i przepływu do przestrzeni chronionej dostarczane są duże 
strumienie powietrza. W konsekwencji wymagane jest zastosowanie klap mechanicznych o dużych 
wymiarach co może być trudne lub niemożliwe do zrealizowania. 
W przypadku urządzenia iSWAY-FC® oraz regulatora MAC-FC lub MAC-FCR powyższa zmiana ilości 
dostarczanego powietrza jest realizowana poprzez zastosowanie przetwornicy częstotliwości 
(falownika), sterującej wydajnością wentylatora poprzez zmianę obrotów silnika wentylatora 
nawiewnego. W przypadku regulatora MAC-D-MIN zmiana ilości dostarczanego powietrza jest 
realizowana poprzez zastosowanie przepustnicy regulacyjnej z elektrycznym siłownikiem obrotowym. 
 
Schemat wizualny przeznaczenia urządzenia 
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Schemat wizualny przeznaczenia urządzenia zastosowaniem regulatora MAC-D Min i przepustnicy 

regulacyjnej SRC. 

 

MIEJSCE WYTWARZANIA 

Kraków, Polska 
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Zgodnie z wymaganiami certyfikacji wielokryterialnej LEED punkty za użycie produktów regionalnych 

można uzyskać w przypadku, gdy co najmniej 10% całkowitego kosztu materiałów użytych w projekcie 

stanowią materiały regionalne, czyli pozyskane, wytwarzane lub odzyskane w promieniu 500 mil  

(ok. 804 km) od miejsca budowy. Możliwe jest uzyskanie odpowiednio: 1 pkt – 10% oraz 2 pkt – 20%. 

 

W LEED v4 punkty mogą być pomnożone x2 jeżeli materiały regionalne są pozyskiwane, wytwarzane 

lub odzyskane w promieniu 100 mil (160 km). 

 

POCHODZENIE SKŁADOWYCH SYSTEMU 
 

 Stal - 45%    - Polska 

 Aluminium – 20%  - Polska  

 Pianka PIR – 15%  - Polska 

 Polipropylen PP – 5%  - Europa 

 Uszczelki z PCV – 5%  - Polska 

 Miedź – 5%   - Europa 

 Inne – 5%   - Europa 
 

 

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW POCHODZĄCYCH Z RECYKLINGU 

 

Zawartość w produkcie:  

50% stali z recyklingu 

 

Materiał pochodzący z recyklingu został określony zgodnie z definicją normy ISO 14021. Zawartość 

materiałów pochodzących z recyklingu podana jest w %. 

 

Zgodnie z wymogami LEED NC oraz LEED CS możliwe jest uzyskanie 1 lub 2 punktów w kredycie 

MR4 jeżeli zawartość produktów pochodzących z recyklingu post-konsumenckiego  

oraz pre-konsumenckiego wynosi odpowiednio 10% lub 20% całkowitego kosztu materiałów użytych  

w projekcie.   

 

 

ZAWARTOŚĆ MATERIAŁÓW NADAJĄCYCH SIĘ DO RECYKLINGU 
 

Zawartość w produkcie – 90%  

 

Procentowa zawartość materiału nadającego się do recyklingu w gotowym produkcie. Produkt może 

być poddany recyklingowi po uprzednim przygotowaniu.  

Produkt może być w sposób łatwy zdemontowany i poddany segregacji w celu recyklingu. 

 

ZUŻYCIE ENERGII PIERWOTNEJ I ENERGII ODNAWIALNEJ 
  

Produkt może przyczynić się pośrednio lub bezpośrednio do uzyskania punktów w kategorii ENE 09 

certyfikacji BREEAM.  

Produkt może się przyczynić do uzyskania punktów w procesie certyfikacji LLEED w  kategorii EAp2 - 

Minimum energy performance  
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WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA WE WNĘTRZACH 

 

Produkt ma wpływ pośredni lub bezpośredni na następujące kredyty LEED w kategorii IEQ: 

 

 EQ  - Wymagana minimalna jakość powietrza w pomieszczeniach (LEED v4) 

 
Produkt ma wpływ pośredni lub bezpośredni na następujące punkty certyfikacji BREEAM w zakresie 

jakości powietrza we wnętrzach:  

 HEA 02 – Planowanie jakości powietrza we wnętrzach i wentylacji 

 HEA 05 – Wentylacja  

 

 

INNOWACYJNOŚĆ 
 

Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego algorytmu predykcyjnego, jednostka napowietrzająca iSWAY-FC  

posiada automatyczną adaptację do zmieniających się warunków podczas eksploatacji obiektu, takich 

jak zmiana szczelności przestrzeni chronionych itp. Kompaktowość jednostek napowietrzających oraz 

ciągły monitoring stanu pracy poszczególnych urządzeń zestawu iSWAY-FC pozwoliło na znaczne 

ograniczenie elementów układu kontrolno-pomiarowego oraz okablowania. Dla najprostszego systemu 

napowietrzającego złożonego z jednostki napowietrzającej oraz tablicy sterująco-sygnalizacyjnej 

wystarczy doprowadzić po jednym przewodzie zasilającym oraz połączyć urządzenia dwoma 

przewodami magistralnymi. Dużym ułatwieniem dla użytkownika są automatyczne testy dobowe 

jednostek napowietrzających. Co 24 godziny każda jednostka napowietrzająca przeprowadza autotest 

wszystkich newralgicznych podzespołów, eliminując tym samym konieczność cotygodniowych 

przeglądów co w znacznym stopniu zmniejsza koszty eksploatacji. Dodatkowo w przypadku montażu 

jednostki iSWAY-FC na zewnątrz, może zostać ona wyposażona w system Anty Frost, który 

zabezpiecza przed zamarznięciem przepustnice odcinającą. Dzięki temu iSWAY-FC nawet w 

ekstremalnie niskich temperaturach działa niezawodnie.   

 

 

WPŁYW NA CYKL ŻYCIA BUDYNKU 

 

Produkt może przyczynić się do spełnienia wymagań certyfikacji BREEAM w zakresie kredytu  

MAT 1 – Wykorzystanie materiałów o niskim wpływie na środowisko. 

 

 

 

ASPEKT TECHNICZNY – DGNB 
 

Produkt może przyczynić się do spełnienia wymagań certyfikacji DGNB w zakresie kryterium 33 – Fire 

Safety w zakresie spełnienia lub przewyższenia norm przeciwpożarowych wymaganych prawem 

lokalnym. 
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CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ PRODUKT  

SPEŁNIANE NORMY 

 

 

•Aprobata Techniczna ITB AT-15-9020/2015+Aneks Nr1 
•Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych 001-B-2017 
•Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych Nr 020-UWB-2189/W 
 

 

CERTYFIKATY POSIADANE PRZEZ FIRMĘ 

 

 Certyfikat Jakości Usług w zakresie projektowania, montażu i konserwacji instalacji wentylacji 

pożarowej wydany przez  Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa Sp. z o.o. 

 

 Certyfikat Innowacyjności przyznany przez Sieć Naukową MSN i Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN 

 

 

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI 

 

 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa 

 Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń Przeciwpożarowych i Sprzętu 

Ratowniczego 

 Polski Związek Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych „Lewiatan” 

 Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Ogrzewnictwa Wentylacji i Klimatyzacji REHVA 

 

 

KWALIFIKACJA DOSTAWCÓW I ODPOWIEDZIALNE POZYSKIWANIE 

SUROWCÓW 

 
TAK  

 

RODZAJ OPAKOWAŃ I ICH ODBIÓR 

 

Folia strech, pudełka kartonowe, firma nie odbiera opakowań.  

 

 
 
 
Karta nie jest oficjalnym dokumentem w znaczeniu systemów wielokryterialnych LEED, BREEAM, DGNB ani innego systemu 
oceny. Zawarte informacje mają stanowić jedynie podstawę do wyboru produktu, jako składnika inwestycji ubiegającej się o 
certyfikat. Karta opracowana na podstawie informacji dostarczonych przez właściciela karty. Dane powinny zostać 
zweryfikowane przed użyciem w procesie certyfikacji. Karta stanowi własność firmy Smay Sp. z o.o.   


