Okienny system oddymiania

Systemy oddymiania

Okienny system oddymiania
Euro-SHEV

Rozwiązanie Euro-SHEV:
– przebadane zgodnie z normą PN-EN 12101-2, certyﬁkaty wydane przez VdS – notyﬁkowaną jednostkę certyﬁkującą,
– na systemach aluminiowych wiodących producentów proﬁli (m.in. Schüco, Aluprof, Reynaers,
Heroal, Sapa, Wicona, Raico),
– z uwagi na występujące różnice w systemach aluminiowych, do każdego systemu projektowane
są specjalne konsole do montażu napędów,
– zgodnie z normą każde wyprodukowane okno
oddymiające przechodzi przez zakładową kontrolę produkcji,
– klapy dymowe montowane w dachu oraz w ścianie, zwane oknami oddymiającymi,
– wyposażone w odpowiednio dobrany napęd
elektryczny (łańcuchowy lub zębatkowy),
– dobór rozmiarów i typów okien oddymiających
uzależniony od parametrów i charakterystyki danego budynku, obliczany indywidualnie.
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Korzyści z zastosowania Euro-SHEV:
– kompletna dokumentacja (oznakowanie CE, deklaracja właściwości użytkowych)*,
– największy wybór dostępnych rozwiązań okien
oddymiających na rynku,
– możliwość zastosowania na terenie krajów UE,
gdzie norma PN–EN 12101-2 jest obligatoryjna,
bez dodatkowych testów i certyﬁkatów,
– powierzchnia czynna oddymiania określona dla
każdego okna indywidualnie.
* obecnie warunkiem wprowadzenia okien oddymiających na rynek jest oznakowanie ich znakiem CE

Do okien oddymiających najczęściej stosowane
są napędy łańcuchowe typ KA, CDC, napędy zębatkowe ZA oraz okuć okiennych VLD i FRA.
Dokumenty wymagane podczas odbioru
końcowego, okiennego systemu oddymiania:
 oznakowanie CE na oknie (etykieta CE
powinna posiadać szczegółowe informacje dotyczące danego okna, m.in. powierzchnię czynną oddymiania oraz klasyﬁkację w świetle normy (PN-EN
12101-2),

W programie szacuje się m.in.:
– wymiar geometryczny okna,
– wymiary skrzydła,
– system, z którego ma zostać wykonane okno,
– typ ramy oraz skrzydła,
– rodzaj szyby,
– rodzaj napędu,
– miejsce i sposób montażu napędu.

deklaracja właściwości użytkowych wystawiona przez ﬁrmę D+H Polska sp. z o.o.,

W specyﬁkacji okna oddymiającego znajduje się
klasyﬁkacja w świetle normy PN-EN 12101-2:
– klasyﬁkacja niezawodności,
– klasyﬁkacja obciążenia śniegiem,
– klasyﬁkacja działania w niskiej temperaturze,
– klasyﬁkacja obciążenia wiatrem,
– klasyﬁkacja odporności na wysoką temperaturę.

elementy sterowania systemem oddymiania – dokumenty zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oznakowanie CE
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Specyﬁkacja okna z programu myCalc

6SHF\ILNDFMD16+(9

&]áRQHN

1DSĊG

.RQVROD

2]QDF]HQLH&'&3/3%59
1UDUW\NXáX
,ORĞüQDSĊGyZQD16+(9
7RWDO

2]QDF]HQLH&'&%69),
1UDUW\NXáX$)-.6
,ORĞüNRQVRODQD16+(9
7RWDO

1DOHĪ\EH]Z]JOĊGQLHSU]HVWU]HJDüZVND]yZHNEH]SLHF]HĔVWZDQDVWURQLH



:HUVMD15:*B'2&BB7;7B3/B5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB

2EOLF]HQLHWR]RVWDáRSU]\JRWRZDQHSU]H]ILUPĊ'+3ROVND6S]RRXO3RODQRZLFND3/:URFODZ
:\PLHQLRQHSURILOHLQDSĊG\QDOHĪ\VSUDZG]LüSRGZ]JOĊGHPSU]\VWRVRZDQLD16+(9GREU\á\EXG\QNXL]JRGQRĞFL]U\VXQNDPLSURMHNWRZ\PLL
'+6HUYLFH7RROE\'+0HFKDWURQLF$*:V]\VWNLHGDQHEH]JZDUDQFML'+0HFKDWURQLF$*
)LUPD'+0HFKDWURQLF$*QLHSU]HMPXMHRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DSRSUDZQRĞüREOLF]RQ\FKZDUWRĞFL
Z\NRQDZF]\PLDUFKLWHNWD]DNáDGXPHWDORZHJRLRNLHQQLF]HJRRUD]Z\NRQDOQRĞFLWHFKQLF]QHM1DOHĪ\XZ]JOĊGQLüLQVWUXNFMHXĪ\WNRZDQLDL
LQVWDODFMLRUD]U\VXQNLVWRVRZDQLDNRQVROLLQDSĊGyZILUP\'+0HFKDWURQLF$*LSU]HVWU]HJDüLFK
=DáąF]QLN
6WURQD
:\ĪHM]HVWDZLRQHSDUDPHWU\ED]XMąQDSU]HSURZDG]RQ\FKLSRP\ĞOQLH]DOLF]RQ\FKNRQWURODFKILUP\'+0HFKDWURQLF$*ZSRV]F]HJyOQ\FK

NODV\ILNDFMDFK',1(11DOHĪ\NRQLHF]QLHXZ]JOĊGQLDüG\UHNW\Z\REUyENLUyĪQ\FKSURGXFHQWyZV\VWHPyZSURILOLRNXüLV]NáDL
SU]HVWU]HJDüLFK





7 


'HNODUDFMDZáDĞFLZRĞFLXĪ\WNRZ\FK
'HFODUDWLRQRISHUIRUPDQFH

3U]HZLG]LDQHPLHMVFH]DVWRVRZDQLD
,QWHQGHGSODFHRILQVWDOODWLRQ

2GG\PLDQLHIDVDGRZH3RáRĪHQLHPRQWDĪRZH

1D]ZDSURGXFHQWD
1DPHRIWKHSURGXFHU

'+3ROVND6S]RR

$GUHVSURGXFHQWD
$GGUHVVRIWKHSURGXFHU

XO3RODQRZLFND
3/:URFODZ

=DSLVDQDLQVW\WXFMDQXPHULGHQW\ILNDF\MQ\
7KHQRWLILHGERG\LGHQWLILFDWLRQQXPEHU

9G66FKDGHQYHUKWXQJ*PE+





%H]SLHF]HĔVWZRG]LDáDQLD5H
5HOLDELOLW\

5H/H

(1

15:*]SRGZyMQąIXQNFMą
'XDOSXUSRVH16+(9

WDN
\HV

(1

.ODVDREFLąĪHQLDĞQLHJRZHJR6/>3D@
6QRZORDG6/>3D@

6/ 

(1

1LVNLHWHPSHUDWXU\7>&@
/RZDPELHQWWHPSHUDWXUH7>&@

7 

(1

2EFLąĪHQLHZLDWURZH:/>3D@
:LQGORDG:/>3D@

:/ 

(1

3RZLHU]FKQLDF]\QQDDHURG\QDPLF]QLH $D
>Pð@
$HURG\QDPLFIUHHDUHD $D >Pð@
2GSRUQRĞüFLHSOQD]]DFKRZDQLHPSRGF]DV
SDOHQLD
+HDWDQGILUHUHVLVWDQFH

$D 

(1

%(

(1



2GSRZLHG]LDOQ\]DZ\VWDZLHQLHWHMGHNODUDFMLZ\GDMQRĞFLMHVWVDPSURGXFHQW]JRGQLH]QXPHUHP 
7KLVGHFODUDWLRQRISHUIRUPDQFHLVLVVXHGXQGHUWKHVROHUHVSRQVLELOLW\RIWKHPDQXIDFWXUHULGHQWLILHGLQSRLQW






0LHMVFRZRĞüLGDWDZ\VWDZLHQLD
3ODFHDQGGDWHRILVVXH
6WURQD

)(66$.$9


:\GDMQRĞüRNUHĞORQHJR SRQLĪHMSURGXNWXRGSRZLDGDGHNODURZDQHMZ\GDMQRĞFL]JRGQLH]QXPHUHP 
7KHSHUIRUPDQFHRIWKHSURGXFWLGHQWLILHGLQSRLQW LVLQFRQIRUPLW\ZLWKWKHGHFODUHGSHUIRUPDQFHLQSRLQW



=DáąF]QLN



1XPHUW\SXOXEVHU\MQ\
7\SHRUVHULDOQXPEHU

'HNODURZDQDZ\GDMQRĞü
'HFODUHGSHUIRUPDQFH

:HUVMD15:*B'2&BB7;7B3/B5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB

2EOLF]HQLHWR]RVWDáRSU]\JRWRZDQHSU]H]ILUPĊ'+3ROVND6S]RRXO3RODQRZLFND3/:URFODZ
'+6HUYLFH7RROE\'+0HFKDWURQLF$*:V]\VWNLHGDQHEH]JZDUDQFML'+0HFKDWURQLF$*
)LUPD'+0HFKDWURQLF$*QLHSU]HMPXMHRGSRZLHG]LDOQRĞFL]DSRSUDZQRĞüREOLF]RQ\FKZDUWRĞFL

1D]ZDW\SX15:*
7\SHGHVLJQDWLRQRI16+(9

Z\VWDZLáD]JRGQLH]V\VWHPHP]DĞZLDGF]HQLHSRWZLHUG]DMąFH&3'Z\GDMQRĞü
KDVLVVXHGWKHFHUWLILFDWHRIFRQVWDQF\RISHUIRUPDQFH&3'DFFRUGLQJWRWKH6\VWHP

Kod: FES SA 1116 1756 - KA 24 V



:/

1U

*UXSD6\VWHP

3R]\FMD/9
,ORĞüV]WXN
0DWHULDá16+(9$OXPLQLXP
6\VWHP6DSD%(
2SUDFRZDá/XNDV]0DN
1U]OHFHQLD
=DNUHVVWRVRZDQLD(OHZDFMD
6HULD$YDQWLV
1XPHU&3'&3'
'DWD
3R]\FMDPRQWDĪX
3URILORĞFLHĪQLF\$.

:DULDQWPRQWDĪX2NQRIDVDGRZHU]ąGRNLHQ JáĊERNRĞü 3URILOSRGVWDZRZ\.HLQ*UXQGSURILO
RĞFLHĪ\!PP
3URILO]PLHQQ\.HLQ:HFKVHOSURILO
:\PLDURZDQLHLRSUDFRZDQLHSURMHNWX16+(9RGE\ZDVLĊ]JRGQLH]Z\PDJDQLDPLNUDMRZ\PL QS1LHPF\',1F]ĊĞü 
0HFKDQL]P]DP\NDMąF\16+(9]PHFKDQL]PHP
3URILOVNU]\GáD$9
]DP\NDMąF\P)5$
.LHUXQHNRWZDUFLDRWZLHUDQLHGRZHZQąWU]
:\QLNREOLF]HĔ
:\QLNREOLF]HQLDDHURG\QDPLF]QHJR
5RG]DMRWZDUFLD2NQRXFK\OQH
6]HURNRĞüVNU]\GáDPP 6]HURNRĞüPP
6]HURNRĞüZĞZLHWOH VZĞ PP
:\VRNRĞüVNU]\GáDPP
:\VRNRĞüPP
:\VRNRĞüZĞZLHWOH ZZĞ PP
&LĊĪDUVNU]\GáDNJ
*HRPHWU\F]QDSRZLHU]FKQLDRGQLHVLHQLDZJ(1
6NRNPP
6WUXNWXUDV]NáDPP
 $Y Pð
.ąWZEXGRZDQLD
.ąWRWZDUFLDEUDNZ\ERUX
6WRVXQHN VZĞZZĞ 
2GOHJáRĞüRG]DZLDVyZPP
:DUWRĞü&9 SU]\NąFLH 
&LĊĪDUNJ
3U]HNUyMDHURG\QDPLF]Q\ $D Pð
1DSyUZLDWUXN1Pð
&DáNRZLW\SU]HNUyMDHURG\QDPLF]Q\ [$D Pð
PDNVVLáDQDFLVNX1
PDNVVLáDQDFLVNXSU]\VNRNXPP
PDNVVLáDFLąJQąFD1
*UXSD1DSĊG
*UXSD1RUPD(1
PDNVVLáDFLąJQąFDSU]\VNRNXPP
.ąWRWZDUFLD
3RZLHU]FKQLDRWZDUFLDHIHNW\ZQDSRGZ]JOĊGHP
7\S1DSĊGáDĔFXFKRZ\
6LáDWU]\PDQLDLSU]\WU]\PDQLD1
DHURG\QDPLF]Q\P ]DáąF]QLN% EH]ZLDWUXERF]QHJR
/LF]EDQDSĊGyZ
6WHURZDQLH]DOHĪQHRGNLHUXQNXZLDWUXMHVWNRQLHF]QH
1DSLĊFLH9
.ODV\ILNDFMDQLH]DZRGQRĞFL ]DáąF]QLN& 
3R]\FMDPRQWDĪX URG]DM 0RQWDĪQDUDPLH
5H/H
3R]\FMDPRQWDĪX SR]\FMD 6WURQDSU]HFLZQDGR
1LVNDWHPSHUDWXUDRWRF]HQLD ]DáąF]QLN( 7 
]DZLDVyZ


.ODV\ILNDFMDQDSRUXZLDWUX ]DáąF]QLN)
3D
2GOHJáRĞüRG]DZLDVyZ
.ODV\ILNDFMDREFLąĪHQLDĞQLHJLHP ]DáąF]QLN' 3D
6NRNPP
.ODV\ILNDFMDZ\WU]\PDáRĞFLWHUPLF]QHM ]DáąF]QLN* 
%(

6SHF\ILNDFMD16+(9

(1

3URMHNW
2]QDF]HQLHRNQD2NQR6$8:[

*UXSD2NQR



5H/H

Deklaracja właściwości użytkowych

,ORĞüV]WXN
1U]OHFHQLD
'DWD

:\PLDURZDQLHLRSUDFRZDQLHSURMHNWX16+(9RGE\ZDVLĊ]JRGQLH]Z\PDJDQLDPLNUDMRZ\PL QS1LHPF\',1F]ĊĞü 

Kod: FES SA 1116 1756 - KA 24 V

%(

'+3ROVND6S]RR

3URMHNW
2]QDF]HQLHRNQD2NQR6$8:[


6SHF\ILNDFMD16+(9ED]XMHQD

$D

&3'

6SHF\ILNDFMD16+(9


3R]\FMD/9
2SUDFRZDá/XNDV]0DN
1XPHU&3'&3'


6/

Systemy oddymiania

Firma D+H Polska na podstawie wartości uzyskanych od klienta, przeprowadza w programie „myCalc” obliczenia czynnej powierzchni oddymiania,
pozwalające na odpowiednią i przede wszystkim
indywidualną specyﬁkację okien oddymiających.
Program korzysta z bezwymiarowych współczynników Cv określonych w sposób doświadczalny,
w zależności od kąta otwarcia i sposobu otwierania okna oraz stosunku wymiarów w świetle
okna.

Z uwagi na występujące różnice w systemach
aluminiowych, dla każdego systemu dostępne
są specjalne konsole do montażu napędów, co
pozwala na kompleksową i szybką obsługę oraz
szeroki wachlarz zastosowań.

Okienny system oddymiania

Sposób kalkulowania parametrów okien:

1D]ZLVNRLIXQNFMD
1DPHDQGSRVLWLRQ



3RGSLV
6LJQDWXUH

9HUVLRQ/(B'2&BB7;7B3/B(1B5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB5HOHDVHB)DVVDGHBYBBB
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Okienny system oddymiania

Systemy oddymiania

Dostępne rozwiązania dla okien oddymiających:
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Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 urządzenie NSHEV
musi spełniać wymagania i być odpowiednio sklasyﬁkowane, co określa wstępna kontrola systemu.

Klasyﬁkacja niezawodności

Wyznaczenie efektywnej powierzchni aerodynamicznej

Wytrzymałość na wysoką temperaturę

Klasyﬁkacja obciążenia śniegiem

Klasyﬁkacja działania na niską temperaturę

Klasyﬁkacja obciążenia wiatrem

Okienny system oddymiania

Powyższe wymagania w stosunku do okien oddymiających wykluczają stosowanie do oddymiania
błędnych, nieaktualnych rozwiązań: okien niesklasyﬁkowanych, wyposażonych jedynie w napęd.

Badania, jakimi poddawane są okna:
– klasyﬁkacja obciążenia śniegiem (okna dachowe) SL,
– klasyﬁkacja niezawodności RE,
– klasyﬁkacja obciążenia wiatrem WL,
– klasyﬁkacja działania w niskiej temperaturze T,
– wytrzymałość na wysoką temperaturę B,
– wyznaczenie efektywnej powierzchni
aerodynamicznej.

Systemy oddymiania

Klasyﬁkacja okien:
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Parametry okna wpływające na powierzchnię czynną:

Systemy oddymiania

Podczas doboru okien oddymiających pod uwagę bierze się następujące parametry: sposób
i kierunek otwierania, stosunek szerokości
do wysokość oraz kąt otwarcia. Parametry

te oraz zastosowane systemy aluminiowe mają
istotny wpływ na powierzchnię czynną oddymiania, co widać na przykładowych specyﬁkacjach
w tabeli poniżej.

Okienny system oddymiania

Sposoby i kierunki otwierania okien:

Przykładowe wymiary okien oddymiających:

Wymiar zewnętrzny okna

Nr
Zastosowane Współczynnik
Sposób otwarcia
Lp. Szerokość Wysokość Kąt otwarcia
specyfikacji
napędy
przepływu
[mm]
[mm]
[°C]

Czynna powierzchnia Pobór
oddymiania
prądu
[m2]
[A]

1.

37

42008

uchylne zewn.

0,375

0,285

1

2.

37

42009

odchylne zewn.

0,375

0,285

1

3.

39

42010

odchylne wewn. KA 34/600

0,381

0,273

1

39

42012

uchylne wewn.

0,381

0,273

1

5.

39

42013

rozwierne wewn.

0,487

0,343

1

6.

80

28738

0,528

0,398

2

7.

84

34334

2×
KA 34/800uchylne wewn. BSY+SM*

0,548

0,392

2

4.

1000

1000

uchylne zewn.

* Montaż boczny napędów

UWAGA: Firma D+H Polska wykonuje obliczenia indywidualne dla dowolnego wymiaru okna
z dokładnością do 1 mm.
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Przykłady montażu konsol dla napędów łańcuchowych:

Systemy oddymiania

KA-BS050-VFO (RA-KA)

Okienny system oddymiania

KA-BS046-VFI (RE-KA)

KA-BS040-VSI (F-KA)

Montaż boczny

Okno wychylne na zewnątrz

Okno uchylne do wewnątrz
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Okna dachowe

Systemy oddymiania

Okna dachowe Euro-SHEV

Okna dachowe:
Przy projektowaniu i doborze dachowych urządzeń oddymiających i przewietrzających, należy uwzględnić kierunek wiatru bocznego, strefę
klimatyczną, kąt nachylenia dachu lub świetlika,
w którym umiejscowione będą dachowe okienne
systemy oddymiania. Rozwiązania D+H Polska są
zgodne z PN-EN 12101-2.
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Okna i klapy oddymiające:

Okna dachowe

Pojedyncza klapa D+H jako dachowe skrzydło odchylne z deﬂektorami wiatrowymi (owiewkami).
Dach, montaż przy nachyleniu [A] od 2 do 50°.

Systemy oddymiania

Pojedyncza klapa D+H Polska jako dachowe skrzydło uchylne z deﬂektorami wiatrowymi (owiewkami).
Dach, montaż przy nachyleniu [A] od 2 do 30°.

Pojedyncza klapa D+H jako dachowe skrzydło uchylne z deﬂektorami wiatrowymi (owiewkami).
Dach, montaż przy nachyleniu [A] od 25 do 60°.

Legenda:
A - odległość klapy od kalenicy
F - odległość górnej krawędzi klapy od kalenicy
TA - odległość pomiędzy dolną krawędzią dachu, a klapą
HFR - wysokość skrzydła

BFR - szerokość skrzydła
FRA - odległość pomiędzy krawędziami skrzydeł
HFR ZK - wysokość dwuczęściowej klapy pojedynczej
B - kąt otwarcia skrzydła
A - kąt pochylenia połaci dachu
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Okna dachowe

Systemy oddymiania

Pojedyncza klapa D+H jako dachowe skrzydło uchylne bez deﬂektorów wiatrowych (owiewek).
Dach, montaż przy nachyleniu [A] od 30 do 60°.
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Okna dachowe

Systemy oddymiania

Dwuczęściowa klapa pojedyncza D+H jako dachowe skrzydło uchylne i odchylne z deﬂektorami
wiatrowymi (owiewkami).
Dach, również kolebkowy, montaż przy nachyleniu [A] od 0 do 15°.

Bezwzględnie przestrzegać danej odległości [min. HFR ZK]!

Dwuczęściowa klapa pojedyncza D+H jako dachowe skrzydło uchylne i odchylne z deﬂektorami
wiatrowymi (owiewkami).
Dach, montaż przy nachyleniu [A] od 0 do 20°.
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Systemy oddymiania

Dwuczęściowa klapa pojedyncza D+H jako dachowe skrzydło uchylne i odchylne z deﬂektorami
wiatrowymi (owiewkami).
Dach, montaż również kolebkowy, montaż przy nachyleniu [A] od 0 do 30°.

Okna dachowe

Dwuczęściowa klapa pojedyncza D+H w postaci dachowego skrzydła uchylnego z deﬂektorami
wiatrowymi (owiewkami).
Dach dwuspadowy, montaż przy nachyleniu [A] od 2 do 30°.

Bezwzględnie przestrzegać danej odległości [min. HFR]!

Dwuczęściowa klapa pojedyncza D+H jako dachowe skrzydło uchylne i odchylne z deﬂektorami
wiatrowymi (owiewkami).
Dach, również kolebkowy, montaż przy nachyleniu
[A] od 16 do 30°.

Bezwzględnie przestrzegać danej odległości [min. HFR ZK]!

UWAGA: Parametry okien uzależnione są ściśle od zastosowanego systemu.
W sprawie szczegółów prosimy o kontakt z działem okien oddymiających D+H Polska (tel. 71/323 52 43).
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Owiewki

Owiewki

Systemy oddymiania

Owiewki szklane – przykładowy montaż:

Owiewki szklane – wizualizacja:

Owiewki metalowe – wizualizacja:

Informacje o produktach:
Najwięcej kłopotów przy obliczeniu czynnej powierzchni oddymiania przysparza określenie bezwymiarowego współczynnika przepływu dymu
przez okno. Zgodnie z normą PN-EN 12101-2 bezwymiarowy współczynnik przepływu dymu przez
okno musi uwzględniać wpływ wiatru bocznego w
oknach dachowych.
Pracownicy działu okien oddymiających ﬁrmy D+H
Polska, na podstawie przeprowadzonych badań, są
w stanie określić rzeczywisty współczynnik przepływu dymu, z uwzględnieniem wpływu wiatru
bocznego, dla okien dachowych.

dają okna wyposażone w owiewki. Owiewki mogą
zostać wykonane z metalu lub szkła, do których
ﬁrma D+H posiada szczegółowe instrukcje wykonania. W przypadku owiewek szklanych niezbędne
jest wykorzystanie specjalnych uchwytów umożliwiających ich montaż.
Stosując okna dachowe z owiewkami nie ma potrzeby dublowania ich ilości i montowania okien
z rożnych stron budynku. Takie rozwiązanie pozwala również obniżyć koszty całej instalacji systemu oddymiania.
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