Innowacyjne rozwiàzania od jednego dostawcy

Ochrona przeciwpo˝arowa

Koncepcja ochrony przeciwpo˝arowej firmy Colt

MyÊl globalnie. Dzia∏aj lokalnie

COLT – FIRMA MI¢DZYNARODOWA
W CA¸YM TEGO S¸OWA ZNACZENIU

COLT – INTERNATIONAL GROUP OF
COMPANIES

SPEKTRUM US¸UG FIRMY COLT

Historia naszej firmy zaczyna si´ w roku
1931. Jack O’Hea po∏o˝y∏ „kamieƒ w´gielny” pod COLT Ventilation Limited. Cz∏owiek ten, posiadajàcy nowatorskà, twórczà
wyobraêni´ by∏ jednym z pierwszych
przedsi´biorców, którzy podeszli do wentylacji w sposób naukowy.

DziÊ firma COLT posiada przedstawicielstwa w ponad 50 krajach ca∏ego Êwiata.
JesteÊmy mi´dzynarodowym przedsi´biorstwem, wyspecjalizowanym w nowoczesnej technologii. Ka˝dy budynek budowany z firmà COLT b´dzie bezpieczniejszy,
przyjemniejszy, pi´kniejszy i bardziej ekonomiczny. Nasze zak∏ady produkcyjne
znajdujà si´ w Holandii, Singapurze
i w Wielkiej Brytanii, posiadamy w∏asne
laboratoria badawczo-rozwojowe w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

– Naturalne systemy wentylacji
i oddymiania

O’Hea za∏o˝y∏ laboratorium badaƒ aerodynamicznych, zaprojektowa∏ wiele wywietrzników naturalnych i wentylatorów
mechanicznych. Z ma∏ego, rodzinnego zak∏adu stworzy∏ znaczàce, jak na ówczesne
czasy, przedsi´biorstwo wentylacji przemys∏owej.

– Mechaniczne systemy wentylacji
i oddymiania
– Kurtyny dymowe, przegrody dymowe
i ogniowe
– Ogrzewanie ciep∏ym powietrzem
i ogrzewanie promiennikami
– Urzàdzenia do odzyskiwania ciep∏a
– Systemy klimatyzacji
– Pasma Êwietlne i piramidy Êwietlne
– Systemy oczyszczania i nawil˝ania
powietrza
– Systemy ˝aluzji ze szk∏a, metalu lub
tworzyw sztucznych
– Systemy ˝aluzji z ogniwami
fotoelektrycznymi
– Technika sterowania i regulacji

„Dewiza firmy COLT: wi´ksze bezpieczeƒstwo ludzi,
mienia i Êrodowiska”

1930 – Jack O’Hea zak∏ada laboratorium
badaƒ aerodynamicznych, a nast´pnie projektuje ca∏à seri´ urzàdzeƒ do wentylacji
naturalnej i mechanicznej.

1960 – Firma COLT jako pionier w dziedzinie ochrony przeciwpo˝arowej przeprowadza pierwsze pouczajàce i ciekawe,
prawdziwe wielkie po˝ary doÊwiadczalne
w budynkach testowych w Portsmouth
(Anglia).

NARODZINY AUTOMATYCZNEJ
WENTYLACJI PRZECIWPO˚AROWEJ

˚ADNEGO KOMPROMISU W TEMACIE
BEZPIECZE¡STWA

W firmie COLT u˝ywa si´ ch´tnie okreÊlenia „ujarzmienie przesz∏oÊci”. To my, jako
prekursorzy, pionierzy i propagatorzy tworzyliÊmy histori´. Najwi´ksze sukcesy odnieÊli nasi eksperci w dziedzinie ochrony
przeciwpo˝arowej w po∏owie lat 50-tych.
Po katastrofalnym po˝arze w firmie General Motors w USA, firma COLT wraz ze
Êwiatowej s∏awy Instytutem Badawczym
Po˝arnictwa Borehamwood rozwin´∏a
technologi´ odprowadzania dymu i ciep∏a,
obowiàzujàcà obecnie w ka˝dym wi´kszym obiekcie budowlanym. Na wypracowanych wtedy obliczeniach bazujà wszystkie obowiàzujàce niemieckie normy DIN
oraz wytyczne VdS.

JeÊli chodzi o realne oszacowanie ryzyka
po˝aru, to w firmie COLT nic nie jest dzie∏em przypadku. Dotyczy to zarówno budynków ju˝ istniejàcych, jak i nowo projektowanych. Tam, gdzie inni snujà przypuszczenia, dotyczàce przebiegu potencjalnego
po˝aru i rozprzestrzeniania si´ dymu, my
stawiamy na obliczenia komputerowe, precyzyjnie okreÊlajàce wykonanie systemu
oddymiania i odprowadzania ciep∏a oraz
rozmieszczania kurtyn dymowych.
Odsy∏amy równie˝ do wyników naszych
licznych testów po˝arowych przeprowadzanych na ca∏ym Êwiecie w kooperacji
z Instytutami Badawczymi Po˝arnictwa.
Czy automatyczna wentylacja po˝arowa
jest naprawd´ tak wa˝na? To oczywiÊcie
pytanie retoryczne.

1970 – Próba po˝aru w centrum testowym w Kleve. Na tym zdj´ciu uchwycono
moment, w którym zmierzona temperatura wynosi∏a 680 oC.

Faktem jest, ˝e gdy si´ pali, to nawet hala
o kubaturze 10 000 m3 mo˝e wype∏niç si´
dymem w ciàgu kilku minut. Ludzie znajdujàcy si´ wewnàtrz majà zapas powietrza
na ok. 6 min., stra˝ak wyposa˝ony w aparat tlenowy – na ok. 30 minut. To trujàce
gazy, a nie p∏omienie sà najcz´stszà przyczynà Êmierci.
Inaczej wyglàda scenariusz, gdy istnieje
wentylacja po˝arowa. Wtedy, przy pierwszych oznakach goràca i dymu, opadajà
nasze kurtyny dymowe, ograniczajàc rozprzestrzenianie si´ dymu. JednoczeÊnie
otwierajà si´ systemy oddymiania firmy
COLT i powodujà odprowadzenie ÊmiercionoÊnych dymów oraz produktów spalania na zewnàtrz. Dzi´ki strefie wolnej
od dymu mo˝na szybko ewakuowaç ludzi,
a stra˝ po˝arna mo˝e ugasiç po˝ar.

1980 – Próby przebiegu wielkiego po˝aru
w centrum testowym w Gent przeprowadzone przez firm´ COLT. 10 000m3 zadymionych w kilka minut.

1990 – Klapa firmy COLT w teÊcie po˝arowym w MPA. Klapy by∏y poddane dzia∏aniu temperatury powy˝ej 300 oC przez
30 minut.

DziÊ – Oprócz rzeczywistych testów po˝arowych symuluje si´ przebieg po˝arów, stosujàc nowoczesne technologie, jak na przyk∏ad CFD.

„Gruntowna wiedza to rezultat wieloletnich
prac badawczo-rozwojowych.
Firma COLT jest tego gwarantem”

Zasada odprowadzania dymu i ciep∏a
– oddymianie naturalne, oddymianie mechaniczne,
systemy nawiewu i kurtyny dymowe
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Oddymianie naturalne – Powstajàca warstwa
dymu jest odprowadzana z budynku dzi´ki zastosowanym klapom dymowym. Oprócz funkcji przeciwpo˝arowej, urzàdzenia te mogà s∏u˝yç do codziennej wentylacji.
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Kurtyny dymowe –S∏u˝à do tworzenia stref
gromadzenia si´ dymu albo do tworzenia kana∏ów
dymowych, a wi´c wspomagajà dzia∏anie systemu
oddymiania i odprowadzania ciep∏a.

Nawiew – Przy odprowadzaniu dymu i gazów,
nale˝y doprowadzaç odpowiednià iloÊç powietrza.
Zawsze konieczne jest zastosowanie otworów
nawiewnych w Êcianach zewn´trznych budynku.
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„Tylko jednolita koncepcja, dok∏adnie do siebie
dopasowanych kolejnych stopni ochrony
przeciwpo˝arowej, mo˝e zapobiec przekszta∏ceniu
si´ drobnego ognia w wielki po˝ar”
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Oddymianie mechaniczne – Zawsze wtedy,
gdy w budynku nie da si´ zastosowaç systemu naturalnego oddymiania – na przyk∏ad w budynkach wielopi´trowych, w pomieszczeniach piwnicznych, w pomieszczeniach po∏o˝onych w Êrodkowej cz´Êci
budynku – konieczny jest mechaniczny wyciàg dymu
i ciep∏a.

Systemy Colt – Innowacja, a nie imitacja

MY NIE NAÂLADUJEMY
Projektanci i u˝ytkownicy budynków zawsze ponoszà wspó∏odpowiedzialnoÊç
w sprawach dotyczàcych zapobiegania
po˝arom, bowiem majà one ogromny
wp∏yw na bezpieczeƒstwo ludzi, mienia
i ochron´ Êrodowiska.

Zanim podejmiemy seryjnà produkcj´
naszych systemów wentylacji oraz odprowadzania dymu i ciep∏a, sprawdzamy je
„od stóp do g∏ów” poddajàc testom po˝arowym, szczelnoÊci, akustycznym i wytrzyma∏oÊciowym, stosujàc ponad 10 000-krotne obcià˝enia zmiennymi parametrami.

Inwestowanie w ochron´ przeciwpo˝arowà
zawsze si´ zwraca. Wed∏ug statystyk ˝adne
przedsi´biorstwo w okresie swego istnienia nie uniknie po˝aru. W Niemczech pali
si´ ponad 300 razy dziennie, w Austrii
oko∏o 20 razy, a w Szwajcarii oko∏o 50.

Klapa dymowa i wentylacyjna – Typ Firelight

Klapa dymowa i wentylacyjna – Typ Meteor MLS

Klapa dymowa – Typ MF

System redukcji ciÊnienia – Typ Securex

Okno ˝aluzjowe nawiewne – ColtLite

Klapy ˝aluzjowe nawiewne – Typ FCO

„ JakoÊç produktu mo˝na oceniç po szczegó∏ach
i podczas po˝aru”

Klapa ˝aluzjowa dymowa i wentylacyjna
– Typ EuroCO

Klapa skrzyd∏owa dymowa i wentylacyjna
– Typ Meteor

Klapa ˝aluzjowa dymowa i wentylacyjna
– Typ WCO

System wentylacji odporny na opady deszczu
– Typ Weatherlite (na zdj´ciu po∏àczony z EuroCO)

Mechaniczny wentylator oddymiajàcy
– Typ Liberator

Mechaniczny wentylator oddymiajàcy
–Typ Liberator Êcienny

Kurtyna ogniowa –Typ FSV

Kurtyna dymowa – Typ Smokemaster

Przy okreÊlonych za∏o˝eniach
ryzyko po˝aru mo˝na skalkulowaç

ZA¸O˚ENIE NR 1

ZA¸O˚ENIE NR 2

ZA¸O˚ENIE NR 3

PROFESJONALNY SYSTEM
ODPROWADZANIA DYMU I CIEP¸A
FIRMY COLT

KURTYNY DYMOWE FIRMY COLT

SZCZELNE PRZEGRODY DYMOWE
FIRMY COLT

Nie ma przesady w wyra˝eniu: po˝ar to
sytuacja dos∏ownie bez wyjÊcia. Dym,
wsz´dzie dym. Ewakuowani ludzie w panice szukajà wyjÊç awaryjnych. Cz´sto
bezskutecznie. Ca∏kiem inaczej wyglàda
sytuacja w przypadku zastosowania systemów oddymiania firmy COLT.

Aby dym, p∏omienie i gazy po˝arowe
nie rozprzestrzenia∏y si´ swobodnie
w pomieszczeniach o powierzchni przekraczajàcej 1600 m2 firma COLT stosuje
swoje kurtyny dymowe, ograniczajàce
przep∏yw dymu i gazów po˝arowych.
Sta∏e bàdê sterowane elementy wykonano
z niepalnych w∏ókien szklanych i mogà
one dzia∏aç w stanie niezniszczonym
w temperaturze 600oC przez 30 minut.
Uruchamiane sà przez urzàdzenia sygnalizacji alarmu po˝arowego i spe∏niajà warunki normy EN 121001-1.

Przegrody majà nieco inne dzia∏anie.
Umo˝liwiajà szczelne odgrodzenie bram,
drzwi i otworów Êciennych w wypadku po˝aru. W tym celu zosta∏y sprawdzone zgodnie z DIN 18095 i DIN EN 1634-3 w temperaturze 200oC przy ciÊnieniu 50 Pa.
Oznacza to, ˝e zapobiegajà one lub ograniczajà wypalenie przez ogieƒ, wzgl´dnie tlàcy si´ ˝ar. Zastosowanie specjalnych
uszczelek, skutecznie zapobiega przenikaniu dymu, zgodnie z DIN 18095-3.

Naturalne lub mechaniczne wentylatory
dymowe – otwory odprowadzajàce ciep∏o
i dym – ratujà ˝ycie ludzkie. Klapy dymowe firmy COLT stosuje si´ przede wszystkim w jednokondygnacyjnych halach produkcyjnych, centrach handlowych, atriach;
oddymianie mechaniczne firmy COLT,
o wymuszonym dzia∏aniu, stosuje si´
w budynkach wielokondygnacyjnych,
w strefach wewn´trznych lub pomieszczeniach piwnicznych.

„Software i Hardware techniki przeciwpo˝arowej
znamy doskonale”

ZA¸O˚ENIE NR 4

ZA¸O˚ENIE NR 5

KURTYNY OGNIOWE FIRMY COLT

SYSTEMY NATURALNEGO NAWIEWU
OPTYMALIZUJÑCE DZIA¸ANIE
SYSTEMU ODDYMIANIA
I ODPROWADZANIA CIEP¸A

Spe∏niajà one warunki norm DIN EN1634-1
i stosuje si´ je zamiast ci´˝kich bram przeciwpo˝arowych do szczelnego odgrodzenia
du˝ych otworów. Gwarantujà one przegrod´
efektywnie zabezpieczajàcà przed ogniem,
przez co najmniej 120 minut. Minimalizuje
to niebezpieczeƒstwo rozprzestrzeniania
si´ po˝aru i jest jednoczeÊnie bardzo korzystnym cenowo rozwiàzaniem zabezpieczajàcym.

Nie ma systemu oddymiania i odprowadzania ciep∏a bez nawiewu. Wynika to ze
zrozumia∏ej zasady zachowania energii. JeÊli w przypadku po˝aru w danym budynku,
dzi´ki dzia∏aniu urzàdzeƒ oddymiajàcych,
odprowadzimy spod dachu mieszanin´
resztek powietrza i produktów spalania
(dymu i trujàcych gazów) o pewnej energii, to musimy pod warstw´ dymu doprowadziç do pomieszczenia energi´ w postaci Êwie˝ego powietrza. W przeciwnym razie dochodzi do powstania podciÊnienia,
które mo˝e zniszczyç efekty dzia∏ania
urzàdzeƒ oddymiajàcych. W celu doprowadzenia powietrza mogà byç u˝yte bramy, okna bàdê zainstalowane w Êcianach
bocznych klapy napowietrzajàce.

Jakie parametry dotyczàce techniki przeciwpo˝arowej nale˝y ponadto uwzgl´dniç
przy projektowaniu systemu oddymiania
i odprowadzania ciep∏a, powie Paƒstwu
specjalista do spraw przeciwpo˝arowych
z firmy COLT.

Automatyka firmy COLT…
˝eby zabezpieczenia przeciwpo˝arowe
zadzia∏a∏y natychmiast!

AUTOMATYKA KONTROLUJE
I KOORDYNUJE

Do sterowania naturalnymi lub mechanicznymi systemami odprowadzania dymu
i ciep∏a, czy te˝ urzàdzeniami napowietrzajàcymi, kurtynami dymowymi, przegrodami ogniowymi i dymowymi wymagana jest kompletna koncepcja wzajemnie
do siebie dostosowanych i wspó∏pracujàcych ze sobà urzàdzeƒ.

Z jakim obcià˝eniem po˝arowym nale˝y
si´ liczyç? Jak intensywnie rozprzestrzeni
si´ dym i ciep∏o? Czy urzàdzenia odprowadzajàce dym i ciep∏o powinny si´ w∏àczaç
przed uruchomieniem, czy po uruchomieniu tryskaczy? Kiedy wymagana jest instalacja czujek termicznych, kiedy dymowych, a kiedy po˝arowych?

Te i inne czynniki powinny zostaç wyjaÊnione przez specjalist´ ds. przeciwpo˝arowych przed opracowaniem koncepcji
sterowania. Firma COLT nie ma z tym problemu. Nasze doÊwiadczenie w dziedzinie
ochrony przeciwpo˝arowej wynika z kilkudziesi´cioletniej praktyki.
Ilustracja po prawej obrazuje mo˝liwoÊci
wspó∏pracy elementów sk∏adowych systemu
przy zastosowaniu urzàdzeƒ sterujàcych.

„Dopiero profesjonalne sterowanie systemem
gwarantuje optimum bezpieczeƒstwa”

COLT swobodnie porusza si´ w gàszczu przepisów

IINDYWIDUALNE DORADZTWO
I POMOC W PROJEKTOWANIU
Je˝eli przy rozwiàzywaniu problemów
zwiàzanych z ochronà przeciwpo˝arowà
b´dà Paƒstwo wspó∏pracowaç z firmà Colt,
to nie muszà Paƒstwo ∏amaç sobie g∏owy
studiowaniem norm i przepisów takich jak
DIN 18232, VdS, czy wytyczne EN.

Nie muszà si´ Paƒstwo tak˝e martwiç
takimi problemami w krajach poza Europà.
Dzia∏amy globalnie. Z tego powodu wsz´dzie jesteÊmy ch´tnie widzianym partnerem
wÊród inwestorów, architektów i in˝ynierów
z bran˝y ochrony przeciwpo˝arowej.

Ponadto COLT jest uznanà firmà wykonujàcà urzàdzenia odprowadzania dymu i ciep∏a, zarejestrowanà pod numerem E 58801.
Jest tak˝e cz∏onkiem Stowarzyszenia
Bran˝owego Producentów Kopu∏ i Pasm
Âwietlnych, a tak˝e wielu innych mi´dzynarodowych organizacji i stowarzyszeƒ
bran˝owych.

„Od ponad 75 lat specjalista w dziedzinie zdrowego,
ekonomicznego i bezpiecznego Êrodowiska”

COLT TO O WIELE WI¢CEJ
Kto myÊli, ˝e firma COLT jest pionierem
wy∏àcznie
w
dziedzinie
ochrony
przeciwpo˝arowej, ten si´ myli. Mamy
tak˝e wiele do powiedzenia na temat os∏on
przeciws∏onecznych, ochrony Êrodowiska
i zarzàdzania energià. Równie˝ tam wyznaczamy horyzonty.

TRZYMAJCIE NAS ZA S¸OWO!
Naszym przes∏aniem jest oferowanie
kompleksowej koncepcji budynku, jako
integralnego rozwiàzania obejmujàcego
wszelkie mechanizmy. Gwarantujà one
maksymalnà efektywnoÊç i dajàcy si´
zauwa˝yç efekt synergiczny. To z kolei
przyczynia si´ do dobrego samopoczucia
ludzi oraz ich poczucia bezpieczeƒstwa
w budynkach projektowanych z udzia∏em
firmy COLT.

Firma Colt to jeden silny partner, który
wprowadzi innowacyjne rozwiàzania.
Poczàwszy od badaƒ, porad, projektowania, wykonawstwa, monta˝u, uruchomienia, a˝ po serwis i konserwacj´, jesteÊmy
z Paƒstwem.
Ma∏e, czy du˝e przedsi´wzi´cia, klimatyzacja, ochrona przeciwpo˝arowa w restaurowanych lub nowych budynkach, w kraju,
czy za granicà – firma COLT jest zawsze
w pobli˝u.

COLT INTERNATIONAL Spó∏ka z o.o.
JEST FIRMÑ NALE˚ÑCÑ DO
COLT INETRNATIONAL GROUP
OF COMPANIES.
Od nas otrzymajà Paƒstwo innowacyjne
rozwiàzania problemów z dziedziny wentylacji naturalnej, ochrony przeciwpo˝arowej,
systemów elewacyjnych i doÊwietlajàcych
oraz klimatyzacji i gospodarki cieplnej w budynkach.
W ramach tych bran˝ Colt dysponuje kilkudziesi´cioletnim doÊwiadczeniem pozyskanym w wyniku prowadzonych prac naukowo-badawczych oraz doÊwiadczenia z codziennej praktyki.
Mo˝e w∏aÊnie te przes∏anki sk∏onià Paƒstwa
do nawiàzania wspó∏pracy z naszà firmà.

Colt International Spó∏ka z o.o.
ul. Smoleƒskiego 4 lokal 5
01-698 Warszawa
Tel. 0-22 639 35 55
Fax: 0-22 833 45 76
e-mail: info@pl.coltgroup.com
www.coltgroup.com

“People feel better in Colt conditions”

