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Projekt wentylacji pomieszczeñ laboratoryjnych wraz z dygestoriami 
wymaga starannej i wnikliwej analizy wszystkich procesów 
technologicznych jakie bêd¹ przeprowadzane w obs³ugiwanych 
pomieszczeniach i jaki mog¹ mieæ wp³yw na poprawne dzia³anie 
systemu wentylacyjnego.

Laboratoria zu¿ywaj¹ œrednio od 5 do 20 razy wiêcej energii 
w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni w porównaniu 
do pomieszczeñ biurowych.

Wentylacja laboratoriów zwykle opiera siê na 100 procentowej 
wymianie powietrza zu¿ytego na powietrze œwie¿e, co wi¹¿e siê 
ze znacznym zu¿yciem energii na odpowiednie przygotowanie 
dostarczanego powietrza. Dodatkowo czêsto ka¿de pomieszczenie 
posiada indywidualne wymagania w zakresie warunków panuj¹cych 
w nim, dotyczy to ciœnienia oraz temperatury i wilgotnoœci powietrza,
co wymusza stosowanie indywidualnych urz¹dzeñ do obróbki 
powietrza (nagrzewnice, ch³odnice, nawil¿acze) dostarczanego 
do ka¿dego z pomieszczeñ lub grupy pomieszczeñ o tych samych 
parametrach. Zdarza siê równie¿ ¿e laboratorium w czasie jego 
okresu u¿ytkowania zmienia charakter pracy co wi¹¿e siê ze zmian¹ 
warunków w pomieszczeniu.

Zastosowanie takich rozwi¹zañ umo¿liwia równie¿ szybk¹ zmianê 
parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczenia. Rozwi¹-

®zanie SMAYLAB  dosto-sowuje siê do rzeczywistych potrzeb 
wentylacyjnych pomieszczenia laboratoryjnego w danym czasie 
a dziêki zastosowanemu protoko³owi komunikacji LON (Local 
Operating Network) umo¿liwia u¿ytkownikowi pe³n¹ kontrolê  
nad  warunkami  panuj¹cymi  w  laboratorium.
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System SMAYLAB stanowi rozwi¹zanie modu³owe zaprojektowane, opracowane 
i oferowane z myœl¹ o pomieszczeniach laboratoryjnych jednak znajduje zastosowanie 
równie¿ w innych pomieszczeniach takich jak np. sale operacyjne, izolatki i innych, gdzie 
musz¹ byæ utrzymywane œciœle okreœlone wartoœci nadciœnienia i podciœnienia oraz 
krotnoœci wymian i temperatury powietrza. 

®Na system SMAYLAB  sk³ada siê szereg komponentów takich jak dedykowane wy³¹cznie 
do tych celów sterowniki, urz¹dzenia wykonawcze (regulatory zmiennego 
i sta³ego przep³ywu VAV/CAV) oraz urz¹dzenia zakoñczaj¹ce instalacje. System 

®SMAYLAB  spe³nia najwy¿sze kryteria komfortu i bezpieczeñstwa dziêki zastosowaniu 
wysokiej klasy urz¹dzeñ sk³adowych zapewniaj¹ce równie¿ wysok¹ niezawodnoœæ ca³ego 

®systemu. System SMAYLAB  mo¿e byæ stosowany do stref zagro¿onych wybuchem 
zgodnie z ATEX 94/9/EC grupa II strefy 1 i 2 oraz 21 i 22. 

Dodatkowo modu³owa budowa systemu daje mo¿liwoœæ zaspokojenia najwy¿szych 
wymagañ klienta zarówno dla prostego systemu obs³uguj¹cego np. jedno pomieszczenie 
jak równie¿ skomplikowanych aplikacji wymagaj¹cych regulacji i monitoringu prêdkoœci 
przep³ywu powietrza we wszystkich typach dygestoriów wraz z zarz¹dzaniem 
przep³ywami powietrza w obs³ugiwanych pomieszczeniach, regulacji ciœnienia 
i temperatury oraz utrzymywaniem za³o¿onej krotnoœci wymian powietrza. Tak szeroki 
zakres dzia³ania systemu stawia go w œcis³ej czo³ówce systemów wentylacji laboratoriów 
dostêpnych nie tylko w kraju ale i za granic¹. 

Komunikacja miêdzy sterownikami systemu odbywa siê poprzez lokaln¹ sieæ sterowania 
LON (Local Operating Network) co równoczeœnie zapewnia ³atw¹ integracjê 
z nadrzêdnym systemem BMS (Building Management System). Rozwi¹zanie to 
umo¿liwia ca³kowit¹ kontrolê nad parametrami pracy ca³ego laboratorium, 
odczytywanie alarmów, aktualnych stanów pracy, wydatków i innych parametrów które 
wp³ywaj¹ na stabilnoœæ pracy urz¹dzeñ.

® 

®Wentylacja laboratorium z wykorzystaniem systemu SMAYLAB

®Celem zastosowania systemu SMAYLAB  jest ochrona i zapewnienie odpowiednich warunków pracy personelu laboratorium 
podczas codziennej pracy. Podczas pracy z substancjami szkodliwymi czêsto zawieraj¹cymi substancje ¿r¹ce, które mog¹ siê 
wydzielaæ w postaci oparów i byæ wdychane przez pracowników laboratorium prowadz¹c do podra¿nienia dróg oddechowych i zatruæ. 
Najwa¿niejsza jest zatem skuteczna wentylacja zapewniaj¹ca usuwanie zanieczyszczeñ. Poniewa¿ prace takie nale¿y wykonywaæ 
wy³¹cznie pod wyci¹gami, dygestoria od lat stanowi¹ nieod³¹czn¹ czêœæ profesjonalnych laboratoriów chemicznych. 
Od ich prawid³owego funkcjonowania zale¿y zdrowie i ¿ycie personelu. Jak dowodz¹ badania œrednia ¿ycia pracownika laboratorium 
chemicznego mo¿e byæ nawet do 10 lat krótsza od przeciêtnej ze wzglêdu na wdychanie substancji szkodliwych i truj¹cych. 

Bezpieczeñstwo u¿ytkownika przede wszystkim

Laboratoria zu¿ywaj¹ œrednio od 5 do 20 razy wiêcej energii w przeliczeniu na metr  kwadratowy powierzchni w porównaniu 
do pomieszczeñ biurowych. Wentylacja laboratoriów zwykle opiera siê na 100 procentowej wymianie powietrza zu¿ytego 
na powietrze œwie¿e, co wi¹¿e siê ze znacznym zu¿yciem energii na odpowiednie przygotowanie dostarczanego powietrza. 

Zastosowanie regulatorów VAV po³¹czonych w jeden system pozwala na znaczne ograniczenie strat zwi¹zanych z usuwaniem 
przygotowanego wczeœniej powietrza. Dostosowanie iloœci powietrza usuwanego z pomieszczenia w zale¿noœci od stopnia 
wykorzystania zainstalowanych w nim urz¹dzeñ mo¿e znacznie ograniczyæ zu¿ycie energii. Przy wykorzystaniu nowoczesnych 
technik sterowania mo¿na kontrolowaæ zu¿ycie energii w zale¿noœci od aktualnego zapotrzebowania laboratorium. 

SMAYLAB  = oszczêdnoœæ energii®

Regulator wykonany z PPs (polipropylen) wykonany z zastosowaniem najnowo-
czeœniejszej technologii. Pomiar przep³ywu powietrza jest dokonywany 
za pomoc¹ zwê¿ki Venturiego (najdok³adniejsza metoda pomiaru przep³ywu 
p³ynu stosowana w bran¿y wentylacyjnej) wykonanej zgodnie z niemieck¹ 
norm¹ DIN EN ISO 5167-1.

Regulator (VAV do dygestorium)

£¹czy w sobie funkcjonalnoœæ oraz nowoczesny wygl¹d, informuj¹c 
o aktualnych stanach pracy dygestorium zgodnie z wymaganiami 
PN-EN 14175. Pozwala na wybór 5 trybów pracy, obs³ugi œwiat³a, 
za³¹czania i wy³¹czania wentylatora dachowego oraz wiele innych. 
Jest elementem sk³adowym certyfikowanego uk³adu do wyci¹gów 
laboratoryjnych o zmiennej objêtoœci powietrza zgodnego z norm¹ 
PN-EN 14175-6.

Panel operatora

Stacja monitoruj¹co-regulacyjna SMLS 2010 jest urz¹dzeniem u¿ywanym 
do monitoringu i kontroli ciœnienia, temperatury oraz wilgotnoœci powietrza 
w pokojach szpitalnych, laboratoriach i pomieszczeniach sterylnych. Jednostka 
ta jest w stanie mierzyc ró¿nicê ciœnieñ rzêdu 0,0249 Pa. SMLS 2010 jest 
wyposa¿ony w kolorowy ekran dotykowy o przek¹tnej ekranu 3.2” który 
w zale¿noœci od stanu pracy zmienia swoje t³o informuj¹c o alarmach, stanach 
ostrzegawczych lub prawid³owej pracy. Posiada mo¿liwoœæ generowania 
alarmów dŸwiêkowych. Stacja SMLS 2010 wystepuje w dwóch wersjach 
mota¿owych jako stacja podtynkowa lub natynkowa. Dziêki mo¿liwoœci 
wyposa¿enia w zewnêtrzny czujnik ciœnienia mo¿e byæ zamontowana poza 
chronionym pomieszczeniem np. w dy¿urce pielêgniarek. Oprogramowanie 
stacji monitoruj¹co-regulacyjnej umo¿liwia definiowanie poziomów dostêpu 
zabezpieczanych has³em oraz rodzaj wyœwietlanych informacji na ekranie 

®g³ównym. Dziêki wyposa¿eniu w protoko³y sieciowe BACnet MS/TP, Metasys  
®N2 Open i LonWorks  pozwala na integrowanie z praktycznie ka¿dym 

systemem BMS spotykanym na obiektach. Wiêcej informacji na temat produktu 
znajduje siê w instrukcji obs³ugi SMLS 2010.

®

SMLS 2010
Dygestoria i odci¹gi technologiczne
Projekt wentylacji pomieszczeñ laboratoryjnych wraz z dygestoriami wymaga starannej i wnikliwej analizy wszystkich procesów 
technologicznych jakie bêd¹ przeprowadzane w obs³ugiwanych w pomieszczeniach i jakie mog¹ mieæ wp³yw na poprawne 
dzia³anie systemu wentylacyjnego. Laboratoria zu¿ywaj¹ œrednio od 5 do 20 razy wiêcej energii w przeliczeniu na metr  
kwadratowy powierzchni w porównaniu do pomieszczeñ biurowych. Wentylacja laboratoriów zwykle opiera siê na 100 
procentowej wymianie powietrza zu¿ytego na powietrze œwie¿e, co wi¹¿e siê ze znacznym zu¿yciem energii na odpowiednie 
przygotowanie dostarczanego powietrza. 

Dodatkowo czêsto ka¿de pomieszczenie posiada indywidualne wymagania w zakresie warunków w nim panuj¹cych, dotyczy 
to ciœnienia oraz temperatury i wilgotnoœci powietrza co wymusza stosowanie indywidualnych urz¹dzeñ do obróbki powietrza 
(nagrzewnice, ch³odnice, nawil¿acze) dostarczanego do ka¿dego z pomieszczeñ lub grupy pomieszczeñ o tych samych 
parametrach. Zdarza siê równie¿, ¿e laboratorium w czasie  okresu jego u¿ytkowania zmienia charakter pracy, co wi¹¿e siê ze 
zmian¹ warunków w pomieszczeniu. 

Zastosowanie systemów zmienno-przep³ywowych VAV (Variable Air Volume) z dedykowanymi systemami sterowania pozwala 
na znaczne obni¿enie zu¿ycia energii przy jednoczesnym spe³nieniu wszystkich kryteriów bezpieczeñstwa i komfortu. 
Zastosowanie takich rozwi¹zañ umo¿liwia równie¿ szybk¹ zmianê parametrów powietrza nawiewanego do pomieszczenia. 

®Rozwi¹zanie SMAYLAB  dostosowuje siê automatycznie do bie¿¹cych potrzeb pomieszczenia  laboratoryjnego, a dziêki 
zastosowanemu protoko³owi komunikacji LON (Local Operating Network) umo¿liwia u¿ytkownikowi pe³n¹ kontrolê 
nad  warunkami  panuj¹cymi  w laboratorium. 

Regulator  VAV  
®dedykowany do systemu SMAYLAB
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