Klapy dymowe, świetliki dachowe, pasma świetlne,
wyłazy dachowe, instalacje sterujące, montaże.

Klapa dymowa dwuskrzydłowa
Zastosowanie:
Klapy dymowe montuje się na dachach obiektów
jednokondygnacyjnych, a także w stropodachach
nad ostatnią kondygnacją budynków
wielokondygnacyjnych.
Klapy dymowe mają za zadanie odprowadzenie dymu i
ciepła z pomieszczeni objętych pożarem.
Prawidłowo zaprojektowane i zainstalowane klapy dymowe
spełniają w czasie pożaru następujące funkcje:
• ułatwiają ewakuację poprzez utrzymywanie dolnej
części pomieszczenia wolnej od dymu,
• ułatwiają działania ekip ratowniczych,
• zapewniają ochronę konstrukcji budynku
oraz jego wyposażenia,
• zastosowanie klap dymowych pozwala między innymi
obniżyć klasę odporności ogniowej budynku,
powiększyć dopuszczalne strefy pożarowe, wydłużyć
drogi ewakuacyjne,
• zmniejszają pośrednie straty pożarowe wywołane przez
wydzielający się dym i gorące gazy pożarowe.

Poza tym klapy dymowej mogą posiadać następujące funkcje dodatkowe:
•

W warunkach normalnej eksploatacji obiektów, klapy spełniają funkcję przewietrzania i naświetli w połaciach
dachowych.

•

Wypełnienie klapy dymowej klasyfikujące je do klasy rozprzestrzeniania ognia Broof(t1)/NRO

•

Dodatkowa funkcja wyłazu dachowego poprzez asymetryczne umiejscowienie stelaża z siłownikiem (dostępna
tylko przy napędzie elektrycznym)

•

Możliwość wyposażenia klapy dymowej w: kratę antyupadkową, kratę antywłamaniową, siatkę antyupadkową,
siatkę przeciw owadom.

•

Możliwość doposażenia klapy dymowej w uchwyt antyupadkowy (asekurant).

PBM Angelika Szelejewska, Kościołków 70, 62-410 Zagórów
NIP: 7891699783 REGON: 381941871
siedziba: ul. Kaliska 38, 62-300 Września
www.pbm-as.pl, tel. +48 607 321 362
Konto: PKO Bank Polski SA 79 1020 2746 0000 3602 0240 7872

Typy:
Rodzaj podstawy

Wymiary
(szer. x dług.), wys.

Rodzaj pokrycia

Rodzaj napędu

Poliwęglan komorowy
Prosta wykonana ze stali
ocynkowanej, przygotowana
pod docieplenie o gr. 40mm z
możliwością malowania od
wewnątrz na dowolny RAL.

(120-300) x (150-300),

Grubości pokryć:

Elektryczny 24V

H=50-75 cm

10mm – Uk=2,5W/m2k
16mm – Uk=1,8W/m2k
20mm – Uk=1,5W/ m2k
25mm – Uk=1,3W/m2k
21NRO – Uk=1,5W/m2k
27NRO – Uk=1,3W/m2k

Pneumatyczny

Funkcja
przewietrzania
Przy napędzie
elektrycznym
uzyskana za
pomocą
głównego
siłownika 24V
Przy napędzie
pneumatyczny
m uzyskana za
pomocą
dodatkowego
siłownika 230V

Dane techniczne:
Klasy

Opis

B300/B600

Wykazują odporność na działanie temperatury do 300 ᵒC lub 600 ᵒC

SL250/SL550/SL900

Wykazują pewność działania pod obciążeniem do 250 N/m2, 550 N/m2 lub 900 N/m2

Re1000

Wykazują niezawodność działania podczas 10000 cykli otwierania i zamykania skrzydła klapy do położenia
wentylacyjnego oraz 1000 krotne uruchomienie układ wyzwalającego bez utraty sprawności, oraz
skuteczność otwierania w czasie nie dłuższym niż 60s

WL1500

Wykazują odporność na obciążenie wiatrem równe 1500 Pa oraz otwierają się w czasie nie dłuższym niż
60s

Zestawienie powierzchni czynnych dla poszczególnych wymiarów znajduję się
w Certyfikacie Stałości Właściwości Użytkowych
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Rys.1. Przykładowe zestawienie klapy dymowej (klapa dymowa dwuskrzydłowa na podstawie prostej, pokrycie
poliwęglan komorowy, napęd elektryczny 24V)
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