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Computersimulation (CFD)

“People feel better in Colt conditions”

Wentylacja - Parkingi i gara˝e podziemne

Rozwój wentylacji oddymiajàcej

Test po˝arowy gara˝u w Middlesbrough (W. Brytania)

Rozwój wentylacji oddymiajàcej
na parkingach zamkni´tych
i w gara˝ach podziemnnych
WENTYLACJA ODDYMIAJÑCA FIRMY
COLT NA PARKINGACH
ZAMKNI¢TYCH

SYSTEM KONTROLI
ROZPRZESTRZENIANIA SI¢ DYMU
FIRMY COLT
Firma Colt International zaprojektowa∏a
i wykona∏a pierwszà instalacj´ oddymiajàcà
w Vauxhall Motors w Luton (Wielka Brytania)
ju˝ w roku 1956.
Od tego momentu firma Colt prowadzi∏a przez
wiele lat zaawansowane programy badawcze
dotyczàce charakterystyk wyciàgu dymu
i ciep∏a. Badania te prowadzono w ró˝nych
warunkach (równie˝ po˝arowych) w Portsmouth
(Anglia) oraz Laurain la Neuve lub Gent
(Belgia).
Wtedy to powsta∏y, do dziÊ obowiàzujàce
zasady wyciàgu dymu i ciep∏a opisane przez
brytyjskich naukowców z bran˝y po˝arowej:
Thomas’a i Hinkley’a w Technical paper Nr 7
i 10.

Ta prawdziwie pionierska praca zrealizowana
w firmie Colt by∏a podstawà dla rozwoju
technologii oddymiania i odprowadzania ciep∏a.
Do dziÊ jest ona sta∏ym sk∏adnikiem ochrony
przeciwpo˝arowej na ca∏ym Êwiecie.

Broszura ta przedstawia i opisuje ró˝ne techniki
wentylacji gara˝owej, zaczynajàc od tradycyjnej
metody wentylacji kana∏owej z wentylatorami
wyciàgowymi, a koƒczàc na innowacyjnym systemie wentylacji strumieniowej. Wentylatory
o p∏askiej budowie wytwarzajà strumieƒ powietrza du˝ej pr´dkoÊci przy zaplanowanym rozk∏adzie przestrzennym. Sà one tak wysoko efektywne, ˝e dzi´ki profesjonalnie wykonanemu
projektowi liczba urzàdzeƒ mo˝e byç znacznie
zredukowana.

Test po˝arowy w centrum
testowym Gent (Belgia)

„Specjalistyczna wiedza jest efektem intensywnej
pracy badawczej w dziedzinie ochrony
przeciwpo˝arowej”

Oprócz testów wykonywanych przez firm´ Colt w warunkach rzeczywistych, przeprowadzane
sà symulacje mo˝liwych przep∏ywów powietrza i rozprzestrzeniania si´ dymu, za pomocà
najnowoczeÊniejszej technologii, takiej jak, np. CFD (Computational Fluid Dynamics)

Klasyczna wentylacja oddymiajàca
na parkingach zamkni´tych

KLASYCZNA WENTYLACJA
ODDYMIAJÑCA NA PRAKINGACH
ZAMKNI¢TYCH

1. NATURALNA WENTYLACJA
POMIESZCZE¡ PARKINGOWYCH

II. MECHANICZNA WENTYLACJA
POMIESZCZE¡ PARKINGOWYCH

Wymagania dotyczàce wentylacji zamkni´tych
pomieszczeƒ parkingowych zosta∏y zestawione
w nast´pujàcych dokumentach:

Zamkni´te pomieszczenie parkingowe o Êredniej intensywnoÊci ruchu wyposa˝one sà
w naturalnà wentylacj´ realizowanà za pomocà
otworów lub przewodów wentylacyjnych. Ich
wielkoÊç uzale˝niona jest od liczby miejsc
parkingowych. Muszà one byç otwarte
i rozmieszczone wokó∏ ca∏ego parkingu w taki
sposób, aby zapewniç ciàg∏à wentylacj´.

JeÊli nie jest mo˝liwa wentylacja naturalna,
wówczas stosowana jest wentylacja wyciàgowa.
Musi ona tak byç zaprojektowana i eksploatowana, aby podczas maksymalnego nat´˝enia ruchu
zawartoÊç tlenku w´gla nie przekroczy∏a 100
ppm. Wymaganie to uwa˝a si´ za spe∏nione, gdy
na 1 m2 powierzchni u˝ytkowej, system odprowadza 6m3 w przypadku parkingów o ma∏ym
nat´˝eniu ruchu, a w pozosta∏ych przypadkach
12 m3 powietrza na godzin´.

– PN-EN 12101:2005 Systemy kontroli i rozprzestrzeniania dymu i ciep∏a – cz´Êç 3: Wymagania techniczne dotyczàce wentylatorów oddymiajàcych.
– Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póê.
zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

Zamkni´te pomieszczenie parkingowe o ma∏ej
i du˝ej kubaturze mo˝e byç wietrzone w sposób
naturalny jedynie wtedy, gdy pomiary wyka˝à,
˝e zawartoÊç tlenku w´gla w powietrzu podczas
normalnego nat´˝enia ruchu, mierzona co pó∏
godziny, na wysokoÊci 1,5m nad pod∏ogà nie
przekroczy Êrednio 100 ppm.

Wentylacja mechaniczna musi posiadaç zainstalowane co najmniej dwa takie same wentylatory,
które podczas jednoczesnej pracy osiàgajà wymagany przep∏yw. Ka˝dy z tych wentylatorów
musi mieç niezale˝ny uk∏ad zasilania, aby podczas wentylowania jednym tylko wentylatorem,
w przypadku jego awarii uk∏ad sterowania automatycznie zaczà∏ prac´ drugiego wentylatora.

„Systemy wentylacji strumieniowej firmy COLT – dzi´ki
nim stra˝ po˝arna jest w stanie szybko ugasiç ogieƒ”

Zasada dzia∏ania systemu wentylacji strumieniowej
firmy COLT na parkingach zamkni´tych
i w gara˝ach podziemnych
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Kompleksowe rozwiàzania firmy COLT
przy zastosowaniu wentylatorów strumieniowych umo˝liwiajà codziennà wentylacj´, jak
równie˝ oddymianie mechaniczne parkingów
i gara˝y podziemnych. Odprowadzanie spalin
nast´puje za pomocà ciàg∏ej (lub dostosowanej
do parametrów) wymiany powietrza, w zale˝noÊci od zmierzonego poziomu st´˝enia CO,
ewentualnie zdefiniowanej wartoÊci granicznej.
W przypadku po˝aru system sygnalizacji po˝arowej przekazuje sygna∏ alarmowy do centrali,
co powoduje, ˝e wentylatory pracujà z maksymalnà wydajnoÊcià. System umo˝liwia sterowanie na wiele sposobów od najprostszego do najbardziej skomplikowanych.

Elementy sk∏adowe systemu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

czujka dymu
czujnik CO
czujniki gazu p∏ynnego
r´czny przycisk alarmowy do uruchomienia
systemu sygnalizacji po˝aru
syrena alarmowa z sygnalizatorem
optycznym
system sygnalizacji po˝aru
wentylatory Jetstream
wentylatory Cyclone
wentylatory oddymiajàce wyciàgowe
sygnalizacja Êwietlna ewakuacji strefy
zagro˝enia

2

„Jeden system – dwie funkcje
Codzienna wentylacja i oddymianie mechaniczne”
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Wentylatory strumieniowe Jetstream
firmy COLT
Dzi´ki wentylatorom strumieniowym indukowany jest ruch powietrza, który kieruje dym do wentylatora ssàcego. Umo˝liwia to ewakuacj´ ludzi z zagro˝onej strefy
oraz dost´p s∏u˝bom ratowniczym i stra˝y
po˝arnej.
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Wentylatory Cyclone firmy COLT

Liberator – wentylacja mechaniczna

Zastosowanie nowej generacji wentylatorów strumieniowych umo˝liwia wentylacj´, niskich pomieszczeƒ parkingowych
i gara˝y podziemnych. Pozostawia to równie˝ miejsce dla innych instalacji technicznych.

Wentylator mechaniczny taki, jak np. Liberator zasysa dym i produkty spalania do
przewodów wentylacyjnych i odprowadza
je na zewnàtrz budynku.
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Wentylator strumieniowy Jetstream
i wentylator Cyclone – informacje techniczne

WENTYLATOR STRUMIENIOWY
JETSTREAM – WENTYLACJA
IMPULSOWA

ZASADA DZIA¸ANIA

ZALETY

Poprzez wentylacj´ impulsowà wytwarzany zostaje przep∏yw powietrza o du˝ej pr´dkoÊci wyjÊciowej, który kieruje i przenosi dym w kierunku wentylatorów oddymiajàcych. W ten sposób
parking jest ca∏kowicie wietrzony w miejscu powstania po˝aru, dzi´ki czemu zarówno dym, jak
gazy powsta∏e podczas spalania, nie stojà
w miejscu i nie tworzà tzw. „martwych stref ”.

Wentylacja impulsowa zamkni´tych pomieszczeƒ parkingowych pochodzi od bardzo
dobrze sprawdzonego systemu wentylacji
tunelowej. Zasada wentylacji impulsowej jest
relatywnie nowa i szybko zdobywajàca uznanie.
Jej g∏ównà zaletà jest brak instalacji kana∏owej.
Pozostaje wi´cej przestrzeni dla miejsc
parkingowych, pomieszczenie jest bezpieczne,
a instalacja wentylatorów impulsowych jest
znacznie ∏atwiejsza i szybsza w monta˝u.

– nie potrzeba kana∏ów wentylacyjnych

Pod sufitem gara˝u instalowanych jest wiele
wentylatorów strumieniowych. Ich projektowaniem zajmujà si´ profesjonalni pracownicy
COLT’a, ˝eby system spe∏nia∏ wszystkie oczekiwania u˝ytkownika.

– wi´cej miejsca dla innych instalacji
– wi´cej miejsca pod sufitem
– wi´ksza przestrzeƒ parkingowa
– efektywna walka z po˝arem
– ∏atwy i szybki monta˝
– energooszcz´dnoÊç
– lepsza ochrona poprzez dobrà
widocznoÊç (CCTV)

W trakcie rozmieszczania wentylatorów
nale˝y wziàç pod uwag´ geometri´ sufitu,
szczególnie elementów konstrukcyjnych,
jak i innych mo˝liwych przeszkód dla
strumienia dymu.

WENTYLATOR CYCLONE FIRMY
COLT
Dla niskich parkingów i gara˝y podziemnych
firma Colt opracowa∏a nowoczesny wentylator,
który w jeszcze lepszy sposób powoduje
przemieszczanie masy powietrza w ˝àdanym
kierunku. Dzi´ki szerokiemu, p∏askiemu
wylotowi wentylatora znacznie wi´ksze iloÊci
powietrza przenoszone sà w pomieszczeniu
z du˝à pr´dkoÊcià. W ten sposób powietrze jest
równomierne przemieszczane w kierunku
wentylatorów wywiewnych.

ZALETY:

Wentylatory Cyclone poprzez specjalnà konstrukcj´ wirnika osiàgajà wy˝sze wydajnoÊci
ni˝ wi´kszoÊç innych wentylatorów gara˝owych.

– znaczàco zredukowane zaburzenia ruchu
powietrza

Odpowiednio wyprofilowana obudowa wykonana z podwójnej warstwy stali, wyposa˝ona jest
w uzbrojony na ca∏ej szerokoÊci wylot. Po wymontowaniu zw´˝ek Venturiego oraz cz´Êci
obudowy jest ∏atwy dost´p do silnika i wirnika.

– nie potrzeba instalacji kana∏owej

– potrzebna ma∏a iloÊç urzàdzeƒ

– wi´cej miejsca na inne instalacje
– bardzo p∏aska budowa
– wi´cej miejsca pod sufitem
– wi´ksze bezpieczeƒstwo dla stra˝y
po˝arnej
– ∏atwy i szybki monta˝
– energooszcz´dnoÊç
– wi´cej miejsc parkingowych

Wentylator Cyclone firmy COLT
zapewnia strefy wolne od dymu
dla stra˝y po˝arnej i ewakuacji.

Sterowanie

PRECYZYJNE STEROWANIE
OPTYMALIZUJE PRAC¢
WENTYLATORA
Sterowanie systemami wentylacji, w zale˝noÊci
od wymagaƒ projektowych, mo˝e byç proste lub
z∏o˝one. Systemy proste majà ni˝sze koszty poczàtkowe i sà ∏atwe w uruchomieniu i obs∏udze.
Jednak˝e zastosowanie prostego systemu sterowania mo˝e spowodowaç wy˝sze koszty u˝ytkowania.
Wentylacja ogólna: aby zredukowaç koszty
eksploatacyjne, mo˝na zainstalowaç czujnik zawartoÊci CO, który zwalnia prac´ wentylatorów
w okresach zmniejszonego ruchu samochodów.
Instaluje si´ sterownik prosty lub wielofunkcyjny, który automatycznie dopasowuje prac´ wentylatorów do bie˝àcych potrzeb.

Wentylacja oddymiajàca: w przypadku wentylacji oddymiajàcej system sygnalizacji po˝aru
musi wskazaç, w którym miejscu i na którym
pi´trze powsta∏ ogieƒ. Po w∏àczeniu si´ systemu
sygnalizacji po˝aru na danej kondygnacji, wentylatory gara˝owe na tym pi´trze i wszystkie
wentylatory wywiewne pracujà z pe∏nà mocà.
Pozosta∏e wentylatory gara˝owe w budynku sà
wy∏àczone. Wentylatory odprowadzajà powietrze wy∏àcznie z poziomu gara˝u, na którym
wystàpi∏ po˝ar. W niektórych przypadkach scenariusza przeciwpo˝arowego zak∏ada si´ powolne w∏àczanie wentylatorów tak, aby ludzie mogli opuÊciç gara˝.

System wentylacji oddymiajàcej funkcjonuje
optymalnie jedynie w po∏àczeniu z systemem
sygnalizacji po˝aru. Lokalizuje on êród∏o ognia
i w∏àcza selektywnie wentylatory najbli˝sze êród∏a ognia tak, aby usunàç dym. W tej koncepcji
oddymiana nie wyst´puje opóênienie w∏àczania
wentylatorów.
Ten i wiele innych czynników ustalany jest podczas projektowania systemu sterowania.
Bazujàc na indywidualnej analizie sytuacyjnej
COLT opracowuje kompleksowà koncepcje
wentylacji parkingu wraz z systemem sygnalizacji po˝aru i zawartoÊci CO, sterowaniem i zasilaniem w energi´ elektrycznà.

COLT OZNACZA O WIELE WI¢CEJ
COLT to nie tylko systemy przeciwpo˝arowe.
Mamy równie˝ wiele do zaoferowania w zakresie ochrony Êrodowiska, zarzàdzania energià
i systemami przeciws∏onecznymi. W tych bran˝ach mo˝emy równie˝ zaproponowaç w∏asne
rozwiàzania.

ZAUFAJCIE NAM!
Nasz cel to stworzenie i realizacja koncepcji ca∏kowicie zintegrowanych i wspó∏dzia∏ajàcych ze
sobà systemów.

JesteÊmy do Paƒstwa dyspozycji: od pomys∏u
poprzez doradztwo, projektowanie, produkcj´,
monta˝, uruchomienie, a˝ do serwisu i konserwacji.
Niezale˝nie od tego czy jest to ma∏y, czy du˝y
projekt, wentylacja, czy system przeciwpo˝arowy, rewitalizacja lub nowa budowa – COLT jest
zawsze blisko Paƒstwa.

„Od ponad 75 lat ekspert w dziedzinie zdrowego
i bezpiecznego otoczenia”

“People feel better in Colt conditions”

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
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