wentylator strumieniowy Smay

SCF

Wentylatory strumieniowe Smay SCF

Wentylatory strumieniowe SCF jako urz¹dzenia dedykowane do tworzenia
bezprzewodowych systemów wentylacyjnych spe³niaj¹ trzy funkcje:
1. funkcja wentylacji: jest realizowana podczas normalnej eksploatacji systemu i jej
zadaniem jest usuwanie pojawiaj¹cych siê szkodliwych zanieczyszczeñ
(np. aldehydów, tlenków itp.);
2. funkcja oddymiania: jest realizowana podczas po¿aru i jej zadaniem jest
skuteczne usuwanie gor¹cych dymów i gazów po¿arowych a przez to umo¿liwienie
skutecznej ewakuacji ludzi oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej;
3. funkcja nawiewu kompensacyjnego: jej zadaniem jest zapewnienie nawiewu
kompensacyjnego œwie¿ego powietrza.
Wentylatory strumieniowe SCF s¹ podstawowym elementem systemów wentylacji
bezprzewodowych, przez co ich stosowanie pozwala na osi¹gniêcie (w zale¿noœci
od zaawansowania pod wzglêdem automatyki) szeregu istotnych zalet w porównaniu
do konwencjonalnej instalacji przewodowej:
• skuteczna wentylacja – wymiana powietrza nastêpuje nie tylko w zasiêgu kratek
wentylacyjnych lecz w ca³ej kubaturze pomieszczenia,
• krótki czas reakcji na sygnalizacjê po¿aru,
• wysoka, osi¹gana w krótkim czasie skutecznoœæ oddymiania w ca³ej kubaturze
pomieszczenia,
• ³atwy monta¿ instalacji,
• ³atwa regulacja systemu,
• skrócenie czasu wykonania projektu i monta¿u instalacji systemu,
• ni¿sze opory przep³ywu powietrza, mniejsze zapotrzebowanie mocy wentylatorów,
• ni¿sze koszty wykonania systemu,
• ni¿sze koszty eksploatacyjne,
• powiêkszenie kubatury pomieszczenia wolnej od instalacji przewodowej,
• mo¿liwoœæ obni¿enia pomieszczenia,
• poprawa estetyki wizerunku pomieszczenia.
Wentylatory strumieniowe SCF produkowane s¹ wy³¹cznie w wariancie rewersyjnym
w trzech wielkoœciach: 315, 355 oraz 400.

Firma Smay œwiadczy kompleksowe us³ugi oraz wsparcie techniczne na ka¿dym etapie
realizacji inwestycji, pocz¹wszy od projektowania instalacji kana³owej wentylacji bytowej
i oddymiaj¹cej, jak równie¿ wentylacji strumieniowej gara¿y, poprzez kompletne systemy
detekcji LPG i CO, wykonanie us³ug komputerowych CFD (FDS, Ansys Fluent®),
na monta¿u i próbach odbiorowych koñcz¹c.

wyposa¿enie:
•
? silniki dwubiegowe, trójfazowe 400V/ 50Hz. Klasa ochronnoœci IP55, Metoda ch³odzenia IC418.
Klasa izolacji H dla wentylatorów dwufunkcyjnych i F dla wentylatorów jednofunkcyjnych.
•

t³umiki eliptyczne L=800 na wlocie i wylocie – standard,
•? siatka zabezpieczaj¹ca na wlocie i wylocie – standard,

?

•

deflektor – wyposa¿enie opcjonalne.

zastosowanie:
•? wentylatory jednofunkcyjne: przeznaczone do wentylacji lub do nawiewów
kompensacyjnych, przy temperaturze przet³aczanego powietrza do 40°C.
•? wentylatory dwufunkcyjne certyfikowane na zgodnoœæ z norm¹ PN-EN 12101-3:2010:
– przeznaczone do wentylacji i oddymiania o temperaturze przet³aczanego powietrza
do 300°C w czasie do 60 minut - Klasa F300,
– przeznaczone do wentylacji i oddymiania o temperaturze przet³aczanego powietrza
do 400°C w czasie do 120 minut - Klasa F400.

budowa:
Wentylator SCF posiada stalow¹, cynkowan¹ galwanicznie obudowê, do której przykrêcone
s¹ dwie stopy monta¿owe. Wirnik jest spawany ze stali stopowej. Na obudowie wentylatora
zamontowana jest puszka instalacyjna .
Standardowe wykonanie dla wszystkich wersji wentylatora strumieniowego SCF,
ma na wlocie i wylocie zamontowane t³umiki o d³ugoœci 800 mm. T³umiki maj¹ eliptyczny
kszta³t obudowy, co pozwala na maksymalne zmniejszenie odleg³oœci wentylatora od sufitu
pomieszczenia.
Standardowo wentylatory jednofunkcyjne jak i dwufunkcyjne maj¹ na t³umiku wlotowym
i wylotowym zamontowan¹ siatkê zabezpieczaj¹c¹. Jako wyposa¿enie dodatkowe mog¹ byæ
dostarczone deflektory.
W przypadku monta¿u wentylatora pod stropem istnieje prawdopodobieñstwo wyst¹pienia
efektu Coanda, polegaj¹cego na przyklejeniu strumienia powietrza do sufitu. Deflektor
pozwala, poprzez odpowiednie ukierunkowanie strumienia powietrza, wyeliminowaæ
to niekorzystne zjawisko.
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