D+H LUMEX

A/S

Naturlig termisk brandventilations systemer

Hvorfor er brandventilation nødvendigt
De fleste ofre ved en brand er ikke omkommet pga. selv ilden, men af røgen. Røgen som opstår
ved en brand, kan fylde lokaler og hele områder af en bygning indenfor få minutter og bliver
hurtigt en dødelig fælde. Personer i disse situationer lider ikke blot under seriøs inhalering af
røg, men også at røgen reducerer sigtbarheden betydeligt, som gør det sværere for dem at
flygte ud af det farlige område i tide. Udover tabt orienteringsevne pga. manglende sigtbarhed
kommer tabet af sanserne forårsaget af giftige dampe.
For at undgå dette, kanaliserer det naturlige termiske brandventilations system røgen ud
gennem taget før det kan køle ned og bevæge sig tilbage mod gulvet. Den resulterende røgfrie zone giver ikke kun den luft som er nødvendigt for at personer kan trække vejret, men gør
det også muligt for dem at orientere sig og hjælper med til at undgå panik. Ydermere er det
også lettere for beredskabet at lokalisere og slukke brandkilden.

Testede og certificerede systemer
Som et naturligt termisk brandventilationsanlæg (NSHEVs) er dette påtænkt at redde liv i
nødsituationer, der kan ikke indgås kompromisser m.h.t operationel pålidelighed. E.M.B.
Products AG leverer høj-kvalitets certificerede brandventilationssystemer, som garanteres at
være i god driftstilstand selv efter mange års brug. Når det kommer til de vigtigste krav såsom
pålidelighed under stærk vind og snelast, sætter vores systemer nye standarder, som takket
være deres høje kvalitet også kan anvendes til daglig ventilation.
Alle vore brandventilationssystemer er i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS 2159.

Vore brandventilationssystemer er testede og certificerede for:
•

Funktionel pålidelighed op til Re 1000 (VdS godkendelse min. Re 50)

•

Funktionel pålidelighed ved en vindlast op til WL 3000* (VdS godkendelse min. 1500 N/m²)

•

Funktionel pålidelighed ved en snelast på op til SL 1500* (VdS godkendelse min. 500 N/m²)

•

Funktionel pålidelighed ved lav omgivelsestemperatur ned til T(-15)* (VdS godkendelse min. -5°C)

•

Lydisolering i.h.t vore specifikationer

•

Funktionel pålidelighed for varme-påvirkning på B 300-E (300 °C / brand-beskyttelsesklasse E)

•

Testet af Material Testing Authorities of North Rhine-Westphalia*

•

Testet af andre uafhængige test institutter*

•

Godkendt af VdS*
* afhængig af system størrelse og model

Brandventilationssystemer er også testet for:
•

Korrekt drift under træthedsprøvning (10.000 åbnings cykler)

•

Aerodynamisk effektivt areal

•

Modstand mod rust og aldring

Brandventilationssystemer fra roda
Vi lægger stor vægt på høj kvalitet af alle vore produkter. Alle vore brandventilations systemer
kan også anvendes for daglig ventilation og skiller sig ud på grund af følgende egenskaber:
•

Individuel tilpasning til alle typer af bygninger

•

Energi-sparende naturligt lysindfald, som er blændfri såfremt man anvender opal
polycarbonat eller Lumira™-fyldte paneler (lysindfald fra oven er 5 gange mere effektivt
end gennem facadevinduer)

•

Alle konsoller er fremstillet af støbegods med høj styrke

•

Hagl-og gennemtrædnings sikker afhængig af specifikation

•

Pulver lakering giver mulighed for individuelt valg af farver

•

Sokkelmontering med spændingslås – ingen boring er nødvendig

•

Lemme med brandklasse A1 (afhængig af specifikation)

•

Lav vedligeholdelse

•

Produktet indeholder ingen farlige stoffer og kan genanvendes

Afhængig af placering og krav, kan den bedst egnede version vælges med hensyn til:
•

Størrelse

•

Sokkelmontering (EUROZARGE (ramme) / EUROSOCKEL (sokkel))

•

Flange version

I tilfælde af brand, åbner alle brandventilationslemme med pneumatik:
•

Automatisk via en termisk proritetsventil tilkoblet en CO2 patron

•

Via et kontrolpanel med en CO2 patron

•

Via et kontrolpanel aktiveret af en røgdetektor eller betjeningspanel (optional)

I tilfælde af brandventilations system med kontrolpanel med backup batterier aktiverer 24 V
versioner med servomotorer:
•

Via røgdetektorer eller betjeningspanel (optional)

•

Via signal fra ABA-anlæg (optional)

Daglig ventilation via bygningens trykluftssystem, et ventilations kontrolpanel (pneumatisk
styring), eller ABV-systemets kontrolpanel (24 V motorer):
•

Ventilations kontrolpanel

•

Komforttryk

•

Timer for natkøling (optional)

•

Vind og regnsensor for beskyttelse mod dårligt vejr (optional)

Billede: MULTIJET og EUROLIGHT monteret sammen i rygningen på et saddeltag.

PHOENIX
Udover funktionen som brandventilationslem, kan PHOENIX anvendes for daglig ventilation;
selv under ekstrem vejr betingelser. På kundeforespørgsel kan PHÖNIX leveres i en isoleret eller
ikke-isoleret version, eller i the 33 versionen som et kuldebro isoleret system. Lemmene kan
leveres med enten 16 mm polycarbonat kanalplader eller aluminium sandwich konstruktion.
Afhængig af indglasningen er lydreduktion op til 33 dB RW mulig.
Afhængig af design, åbner lemmene via trykluftcylindre med fastlåsning i endeposition eller
via elektriske motorer. Vejrtætheden opnås v.h.a EPDM profil bånd. På forespørgsel kan
PHOENIX leveres med et faldsikringsgitter, og dermed bidrage til at garantere det krævede
faldsikringsbeskyttelse. Systemets moduler er færdigmonterede og testet klar til drift.

Fordele:
•

Fleksible størrelser gør systemet ideelt for anvendelse på flade tage for alle tagåbninger op
til 2,5 x 3 m

•

Anvendelig for daglig ventilation (fuld ventilation ved 90° ventilations position)

•

Levetids test med 10.000 åbninger har bekræftet det robuste, funktionelle design og

•

Den høje kvalitet af de brugte materialer

•

Den kuldebros isolerede version reducerer kondens problemer

•

God aerodynamisk effektivitet

•

God U-værdi og minimale utætheder i samlingerne

•

Kan fås med uigennemsigtige lemme

•

Effektivt drænsystem for regnvand via centrale drænkanaler

•

Vedligeholdelsesfri hængsler af støbt aluminium med teflon-belagte bronze bøsninger og
rustfrie stål aksler

•

Nem at montere i alle tag og facadekonstruktioner op til en hældning på 90°

PHOENIX er i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS 2159 (afhængig af specifikation).
I tillæg er de pneumatisk kontrollerede PX1 og PX2 enheder testet for eksplosions sikkerhed
(ATEX) i.h.t EU Direktiv 94/9/EC med reference til EN 1127-1, EN13463-1 og EN 134635 (afhængig af system størrelse og model). Ydeevnedeklarationen (DOP) for produktet og
eksplosions beviset leveres sammen med produktet.
Montage steder:
•

Flade tage

•

Nordlys

•

Ovenlys systemer

•

Rytterlys systemer

Billede: En PHOENIX brandventilationslem på et stort varehus i Meco, Spain.

PHOENIX
Versioner:

PHOENIX PX1

PHOENIX PX2

PHOENIX PX2 MKII

PX1G

– Enkelt- klap i en åbningsbar eller ikke-åbningsbar version (kun for ovenlys/nordlys)

PX2D

– Dobbelt klap i en åbningsbar eller ikke-åbningsbar version

PX2MKII – Dobbelt klap med korte cylindre

Design karakteristika:
Enheden er fremstillet af AlMg3 aluminiumslegering med enkelt- eller dobbelt-lags isolering.
I 33 versionen opnås kuldebro isoleringen vha. indrullede polyamidstænger for både de
øverste klappe og basen. Varmetabet reduceres til et minimum v.h.a EPDM tætninger. De
vedligeholdelsesfrie drejepunkter på cylindrene eller motorerne består af teflon-belagte
bronzebøsninger med rustfrie stålstifter. Montering på soklen foretages vha. spændingslås eller
skrueforbindelser med tætningsskiver.
Lemme versioner:
•

K2 - 16 mm klare polycarbonat paneler (på forespørgsel med LumiraTM isolering) eller
i opal, uigennemsigtige eller softlite

•

K3 - 25 mm klare polycarbonat paneler (på forespørgsel med LumiraTM isolering) eller
i opal (kun for 33 versionen)

•

A1 – Enkelt-lags aluminium version

•

A2 – Dobbelt-lags aluminium version (isoleret)

•

A3 – Dobbelt-lags aluminium version (kuldebroisoleret)

Rammen for lemmene er fremstillet af aluminiumslegering (AlMgSi05). De er skrånende til 6°
vandret. Lemmene er fastgjort vha. 3 hængsler med vognbolte. Alle versioner er tilgængelige
op til den maximale rammestørrelse.
Størrelser:
Systemet er ordreproduceret og kan fremstilles i alle længder og bredder op til 2.500 x 3.000 mm.
Stort billede: PHOENIX brandventilationslem monteret i enden af et EUROLIGHT ovenlys.

Kuldebros isoleret PHOENIX K33

Enkelt-klap PHOENIX i et DELTALIGHT

PHOENIX på et fladt tage

PHOENIX monteret på et EUROLIGHT

MEGAPHOENIX
af dobbelt klappe. Regn sikker ventilation opnås via pneumatiske eller elektrisk styrede side
lemme. Top lemmene styres af pneumatiske cylindre med ende-positions lås og et fjernbetjent
op låsnings system eller af elektriske motorer. En automatisk (uafhængig fra andre styresystemer)
termisk udløsnings mekanisme er integreret for at åbne de øverste lemme i tilfælde af brand.
De aerodynamiske formede top lemme og de indre side lemme er udstyret med gummibånd.
MEGAPHOENIX er i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS 2159 (afhængig af
specifikationen). Ydeevnedeklarationen (DOP) leveres sammen med produktet.

Montage steder:
•

Flade tage

•

Buede ovenlys

•

Nordlys

Top lemme versioner:
Top-lemme modellerne som kan fås for the PHOENIX versionen kan også fås for MEGAPHOENIX.

Top lem

Sidelem
Sokkel
Folie
Termisk isolering
Trapezformet tagpanel
Adaptor
Dæmpningshus
Lyddæmpnings spalter

Stort billede: MEGAPHOENIX som en stand-alone enhed på en fabrik.

MEGAPHOENIX med spalte dæmpere og tagmontering.
Størrelser:
MEGAPHOENIX kan fremstilles i alle længder og bredder op til 1.900 x 3.000 mm.

MEGAPHOENIX i et tag med hældning

Flange-monteret på et ovenlys

MEGAPHOENIX på et ovenlys

Indersiden af en MEGAPHOENIX

VenturiSmoke VS2
VenturiSmoke VS2 er en dobbelt klappet enhed, der størrelsesmæssigt kan produceres i
dimensioner op til 2,5 x 3,5 meter. Både i tilfælde af brand og ved naturlig ventilation, åbner
VS2 i en vinkel på 90°.
Afhængig af modellen, åbner og lukker panelerne via pneumatiske cylindre med endepositionsstop i begge positioner eller via elektriske motorer. Paneler er forsynet med EPDM
gummiprofiler, der sørger for vand- og lufttæthed. På forespørgsel, kan VS2 leveres med
faldsikrings gitter, som opfylder reglerne herom. Det er også muligt, at tilkøbe insekt- og
fuglenet.
Fordele:
•

Ideelt for montage på fladt tag, med fleksible størrelser.

•

Egnet til daglig naturlig ventilation (fuld ventilation ved 90° ventilations vinkel)

•

Test med 10.000 dobbeltvandringer bekræfter pålidelighed og funktionalitet såvel som
den høje kvalitet af anvendte materialer.

•

Når enheden monteres på en konisk karm, er det muligt, at opnå et geometrisk
åbningsareal på 10 m². Der kan opnås et aerodynamisk effektivt areal på 6,7 m².

•

U-værdier op til 0,85 W/m²K, ved paneler med helt op til 65 mm polycarbonat. Fås også
med mørke paneler, uden lysindfald.

•

Effektivt dræn af vand, via indbyggede render.

•

Alle hængsler er lavet i ekstruderet materiale, som er fastgjort med rustfrie stål bolte, og
er derfor vedligeholdelsesfrie.

•

For model med pneumatiske cylindre, er al tilslutning af cylindre udført med teflonbelagt
bronze bøsninger, så derfor er de også vedligeholdelsesfrie.

•

Enhederne kan leveres fuldstændig færdigmonterede eller i mindre moduler.

•

Enheden med EPDM tætninger er fuldstændig fri for silicone.

•
VenturiSmoke VS2 opfylder kravene til DS/EN 12101-2 (afhængig af model).

Anvendelsesområde:
•

Fladt tag (op til maks. taghældning på 15°)

Billede: VenturiSmoke VS2 monteret på taget af en industri bygning.

VenturiSmoke VS2

Enhedens karm:
Karmen er en del af VS2 systemet og er testet sådan. Traversen med motor er monteret direkte
på kanten af karmen. Karmen er udført i et enkelt lag AIMg Si05 legeret aluminium, med
en smal ramme, der har indbygget dræn for regnvand. EPDM pakninger reducerer lækager
af varm luft til et absolut minimum. Motorernes fastgørelses punkter er udført i teflonbelagt
bronze, fastgjort med rustfrie stål bolte, og er helt vedligeholdelsesfrie.
Versioner af åbnings paneler:
•

K2 - 16 mm klar, opal, sort eller softlite polycarbonat (fås med Lumira™- isolering på
forespørgsel)

•

K3 - 16 eller 25 mm klar / opal polycarbonat

•

K3 - 16 eller 25 mm + 40 mm polycarbonat (U-værdi for hele systemet, op til 0,85 W/m²K)

•

A1 – enkelt lag aluminium

•

A2 – dobbelt lag isoleret aluminium

•

A3 – termisk isoleret aluminium med 20- eller 30-mm isolering

Rammerne på åbningspaneler er udført i AlMg Si05 legeret aluminium. De er fastgjort med
tre hængsler, ved hjælp af låseskruer. Rammerne på åbningspaneler, på version 33 er termisk
brudt via en bro af polyamid. Alle versioner af åbningspaneler er godkendt op til maksimal
størrelse på enheden.
Motorer:
Åbningspaneler er drevet efter valg, med enten elektriske motorer eller pneumatiske motorer
med endepositionsstop i begge positioner.
Karm typer:
Enhederne er testet og godkendt med både lige og konisk karm, med højder på 350- og 450mm. Andre karm typer er tilladt, så længe de overholder de aerodynamiske krav med hensyn til:
•
•

Stort billede: VenturiSmoke VS2 i dagkig natulig ventilations tilstand.

Design (i overensstemmelse med de geometriske specifikationer)
Størrelser

Størrelser:
Enhederne kan produceres i alle tænkelige bredder og længder, helt op til en størrelse på 2.500 x
3.500 mm, da de er fremstillet efter kundens bestilling.

90° åbningsposition for ventilation

Hængsler er designet for daglig naturlig
ventilation

Plug-in karm inden isolering og tagpap

Travers monteret direkte på karm

FIREFIGHTER
FIREFIGHTER naturlig termisk brandventilations system opfylder standarderne for forebyggende
brandbeskyttelse i.h.t DS/EN 12101-2 og VdS 2159. Ventilatoren lever op til meget høje
standarder m.h.t stabilitet og lydisolering. Enhedsbasen og top lem konstruktionen er lavet
af AlMgSi05F22 med integreret termisk adskillelse. Der er tre lemme versioner til rådighed:
Aluminium sandwich paneler, termo glas eller polycarbonat. Versionerne A33 / G33 er
kuldebrosisolerede i.h.t DIN 4108.
Udstyret med vejrbestandige profilerede tætninger mellem enhedens base og top lemme,
fremstilles enheden med en integreret regnvands drænsystem. For højere sikkerheds standarder
er base rammen og top lemmene fremstillet af ikke brændbare materialer i.h.t DIN 4102.
Hvis ønsket, kan FIREFIGHTER leveres med faldsikrings gitter for at garantere den krævede
faldsikrings beskyttelse. Enhederne leveres testede og klar til anvendelse.

Fordele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexible størrelser gør systemet ideel for anvendelse på flade tage for alle tagåbninger op til
4,75 m² (Duo version) eller 3,75 m² (Delta version)
Egnet for daglig ventilation (fuld ventilation ved 90° ventilations position)
Høj lydabsorptionsegenskaber op til 56 dB
Kuldebros isoleret i.h.t DIN 4108 (afhængig af specifikation)
Levetidstest med 10.000 åbninger har bekræftet det robuste design og den høje kvalitet af de
anvendte materialer
God aerodynamisk effektivitet
God U-værdi og minimale utætheder i samlinger
Kan leveres med uigennemsigtige lemme
Vedligeholdelsesfri hængsler af støbt aluminium med teflon-belagte bronze bøsninger og rustfrie
stål aksler
Effektivt drænsystem for regnvand via centrale drænkanaler

FIREFIGHTER er i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS 2159 (afhængig af
specifikationer). Ydeevnedeklarationen (DOP) leveres sammen med produktet.

MPA-geprüft nach:
DIN EN 12101-2
Bauproduktenrichtlinie
89 / 106 / EWG

Montage steder:
•

Flade tage

•

Saddeltage

•

Opdæmmet tag

•

Opdæmmet-tag ovenlys

•

Rytterlys

•

Nordlys

Billede: FIREFIGHTER monteret på et glas atrium.

FIREFIGHTER
FIREFIGHTER DUO med horisontale lemme kan leveres i to modeller; model 22 (ingen kuldebro)
eller model 33 (kuldebros isoleret). FIREFIGHTER DELTA med hældende top lemme op til 30°
hældning kan kun fås i den kuldebros isolerede version.

FIREFIGHTER DUO

FIREFIGHTER DELTA

Top-lem version for model 22:
•

16 mm polycarbonat kanalplader, klar (Lumira™ isolering på forespørgsel) eller opal

•

Ethvert sikkerhedsglas eller glas for specielle krav kan fås på forespørgsel (brandklasse A1)

•

A2 – dobbelt-lags aluminium (50 mm isoleret)

Top-lem version for model 33:
•

16 mm polycarbonat kanalplader, klar (Lumira™ isolering på forespørgsel) eller opal

•

Ethvert sikkerhedsglas eller glas for specielle krav kan fås på forespørgsel (brandklasse A1)

•

A2 dobbelt-lags aluminum (50 mm eller 70 mm isolering)

Design karakteristika:
De vedligeholdelsesfrie pneumatiske cylindre låser i åben og lukket position for at modstå
tryk > 500 N/m² og sug >1500 N/m². I tilfælde af en brand, ved opnåelse af en temperatur
på 68 °C, bliver den termisk prioritetsventil aktiveret via en CO2 patron og de pneumatiske
cylindre åbner toplemmene. Alternativt kan toplemmen åbnes af elektriske motorer. Systemet
kan fjernaktiveres via et kontrolpanel. Udstyret leveres på stedet, færdigsamlet og kvalitetstestet
af producenten, klar til installation. Konstruktionen er forbundet med metal monteringsrammen
med tyverisikre spændingslåse. Alle drejepunkter er forsynet med (vedligeholdelsesfrie) teflonbelagte bronzebøsninger og rustfrie stålaksler.
Størrelser:
Da FIREFIGHTER systemet er ordreproduceret, kan det produceres i alle længer og bredder op til
1.900 x 2.500 mm (Duo version) og 1.500 x 2.500 mm (Delta version).
Stort billede: FIREFIGHTER DUO som naturlig termisk brandventilation for stueetagen.

Monteret på en skrånende sokkel

Stand-alone enhed med aluminium top lemme FIREFIGHTER DELTA med termo glas

Kombineret med et glas ovenlys

SMOKEJET
SMOKEJET er en lamelventilation for naturlig- og brandventilation. Det er en vedligeholdelsesfri,
kompakt og letvægts enhed som kan fås med et udvalg af styrings optioner og finish som
passer til alle industrielle og mest kommercielle anvendelser. Ventilatorens side paneler
er forstærket af indre langsgående sektioner. Enheden er lavet af korrosions-bestandig
aluminium støbning, AlMg3. Lamellerne styres af en pneumatisk cylinderudstyret med speciel
permanent smøremiddel eller af en elektrisk motor. I tilfælde af en brand aktiveres det termiske
frigivelsessystem automatisk og uafhængigt af andre styringsmekanismer. Lamellerne kan laves
af glas, polycarbonat eller aluminium. Grundet de variable enheds dimensioner og mange
adaptor flanger, kan SMOKEJET let installeres i alle sædvanlige tag- og vægkonstruktioner,
også som naturlig- og brandventilations system.
Fordele:
•

Ideelt for brug i nordlys og tage med en hældning på 30° til 90°, såvel som i vægge

•

Individuel tilpasning for alle tagåbninger op til 5.71 m²

•

Anvendelig for daglig ventilation (fuld ventilation ved en lamelposition på 90°)

•

Kun nødvendigt med en motor pr. enhed

•

Den pneumatisk eller elektriske motor er helt skjult inden i rammen

•

Kun nødvendigt med et styrings kabel

•

God aerodynamisk effektivitet

•

Kanaler i lamellerne leder regnvand ind i en side drænkanal og forhindrer indtrængning
i bygningen

SMOKEJET er i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS 2159 (afhængig ag
specifikationen). Ydeevnedeklarationen DOP leveres sammen med produktet.

Montage steder:
•

Flade tage

•

Ovenlys systemer

•

Nordlys

Billede: SMOKEJET med polycarbonat lameller integreret i et glas ovenlys.

SMOKEJET
Forseglingsbørster eller EPDM-tætninger reducerer lækage af varm luft til et minimum. Lamel
hængslerne er lavet af aluminium og pivot i UV bestandig nylon beslag.

Lameller
Montage flange

Styrings tværstang
Motor eller pneumatisk cylinder
med aflåsning i ende-position

Omkransende
ramme sektion

Termisk udløser (TAG)

Lameller:

A1 – Enkelt-lags aluminium lameller

GL – Enkelt-lags LSG glas lameller

A2 – Dobbelt-lags aluminium lameller

PC – lameller i varianterne 8 mm
og 8 + 8 mm (her er vist 8 mm)

Størrelser:
Enhederne kan leveres i alle bredder og definerede længder op til 2.226 x 2.966 mm. Længden
afhænger af bredden af de individuelle lameller: 133 mm
(Længde = antal af lameller x 133 mm + 40 mm for rammen).

Stort billede: SMOKEJET som luft tilskud i væggen.

SMOKEJET for erstatningsluft

Installeret i en EUROLIGHT

SMOKEJET i vertikalt glasparti

Tilsluttet et trapezplade saddeltag

MULTIJET
MULTIJET er en alt-vejrs version af SMOKEJET, forskellen er den modificerede ramme med side
lemme (til sammenligning med MEGAPHOENIX og MEGASTAR), som yder god ventilation selv
i dårligt vejr. Side lemmen åbnes også pneumatisk eller elektrisk så snart de øverste lameller
lukker pga. regn. Lukkemekanismen består af to fjedre. MULTIJET anvendes også som naturlig
termisk brandventilationslem. Det er den eneste officielle godkendte multi-funktions ventilator
for brug ikke kun i horisontale tage, men også i tage med hældning såsom nordlys.
Som for alle andre systemer, er MULTIJET i overensstemmelse med DS/EN 12101-2 og VdS
2159 (afhængig af specifikation). Ydeevnedeklarationen DOP leveres sammen med produktet.

Montage steder:
•

Flade tage

•

Hvælvede ovenlys

•

Nordlys

Model versioner:
De samme lameller er til rådighed for MULTIJET som for SMOKEJET. De inderste lemme er
generelt 160 mm høje og 120 mm lange.

Layout for lamelventilator som for SMOKEJET

+ hævet base med sideventilations lemme

Størrelser:
MULTIJET kan produceres i bredder og definerede længder op til 1.926 x 2.966 mm. Det
samme som for SMOKEJET, længden er afhængig af lamellernes bredde på 133 mm.
(Længde = antal af lameller x 133 mm + 40 mm for rammen).

Stort billede: MULTIJET med polycarbonat lameller monteret i et DELTALIGHT ovenlys system.

Stand-alone enhed i et fabriks tag

MULTIJET monteret på en EUROLIGHT

MULTIJET monteret i et DELTALIGHT

På rygningen i et saddeltag

VenturiSmoke
VenturiSmoke er et naturligt brandventilations system (NSHEV), som er i overensstemmelse
med de Europæiske standarder. Det har en oplukkelig del, som åbner til en vinkel på 165° i
tilfælde af brand. Drevteknologien kan enten være pneumatisk (cylinder) eller elektrisk (48V
motor). Begge funktioner, ÅBEN og ÅBEN/LUK kan tildeles til trykluftscylinderen. For daglig
ventilation kan den pneumatiske version udstyres yderligere med en 230V elektrisk motor,
med en åbningslængde op til 300 mm. 48V version’s motoren kan også anvendes for daglig
ventilation.

VenturiSmoke med pneumatisk drev

Fordele:
•

Ideelt for flade tage med fleksible konstruktions størrelser op til en tagåbning på 2 x 2 m

•

Anvendelig for daglig ventilation i henhold til model

•

Levetidstest med 10.000 åbne/lukke bekræfter stabiliteten og funktionaliteten og den høje
kvalitet af de anvendte materialer

•

God aerodynamisk effektivitet

•

For daglig ventilation tillader 48V motoren en justering af den individuelle åbningsvinkel
op til et maksimum på 165°

•

Kan også fås med mørke lemme

•

Kan fås som en kuldebros isoleret variant

•

Energi sparende, naturlig belysning, der bliver blændfri, når opal, softlite eller Lumirafyldte polycarbonat kanalplader anvendes som indglasning i den åbningsbare del.
(Belysning ovenfra er fem gange mere effektiv end fra siderne)

•

Faldsikker, afhængig af model

•

Brandklassifikation A1, afhængig af model

•

Levering af systemet enten som færdigmonteret eller klar-til-brug i modulart design

Systemer i overensstemmelse med DS/EN 12101-2.
Billede: VenturiSmoke åbnet 165° for brandventilation.

VenturiSmoke
Montage steder:
• flade tage (op til en max. taghældning på 15°)
Varianter:

Pneumatisk drev med 230 V motor for ventilation

Elektrisk motor for justering af individuelle
ventilations præferencer

Konstruktions egenskaber:
VenturiSmoke er lavet af aluminiums støbning AlMg3, AlMgSi05F22 og stål dele. EPDM
tætninger reducerer varmetabet til et minimum. Alle drejepunkter er vedligeholdelsesfrie.
Optionelt kan alle VenturiSmoke udstyres med faldsikringsgitter, som overholder de krævede
sikkerheds standarder for faldsikring. Alle systemer kan leveres enten færdigmonterede eller
klar-til-brug i modular design.
Indglasning af den oplukkelige del:
•

A1- enkelt-lags aluminium

•

A2- dobbelt-lags aluminium (isoleret)

•

A3- dobbelt-lags aluminium 20 eller 30 mm (isoleret eller kuldebros isoleret)

•

K2- 16 mm polycarbonat

•

K3- 16 mm / 25 mm polycarbonat (kuldebros isoleret)

Konstruktions størrelser:
Afhængig af størrelsen på traversen, er tagåbningens bredde begrænset til følgende størrelser:
1000, 1200, 1250, 1400, 1500, 1800 og 2000 mm. Tagåbningens længde kan bygges i alle
tænkelige størrelser mellem 1000 og 2000 mm.

Billede: Åben VenturiSmoke på taget af en fødevarevirksomhed.

Kraftfuld 48V åbnings system

Pneumatisk åbnings system ...

... brug kun en cylinder til at åbne

Elektrisk motor for daglig ventilation

Tag montering (ramme/sokkel)
Sammen med kunden vælger vi det korrekte materiale, montage systemet og enhedens højde
afhængig af tagets design og åbnings betingelser. På f.eks et fladt tag skal stand-alone enheder
monteres på en sokkel. Ovenlys monteres også på en ramme, som grundet dets længde skal
forstærkes af afstivnings stænger med en bestemt afstand. Enheder som f.eks monteres på et
nordlys eller i rygningen på et saddeltag skal monteres ved hjælp af kundespecifikke flanger.
Installation vha. EUROSOCKEL (sokkel) / EUROZARGE (ramme)
Principielt, er der to hoved versioner; EUROSOCKEL for montering på flade tage og
EUROZARGE for montage i kontinuerlige ovenlys systemer eller integrerede systemer. Soklerne
og rammerne er fremstillet for at tillade et ekstra 80 mm eksternt isolerings lag, som kan
tilføjes af tagdækkeren vha. folie, bituminøse plader eller metalplader. Standardhøjden på
EUROSOCKEL og EUROZARGE enheder er 350 mm. Dog er, afhængig af montagetype og
karakteristika på dræning af taget, er sokkelhøjder mellem 150 og 500 mm mulige.
Fordele:
•

Tilpasning til alle typer tag

•

Ikke-brændbar som led i forebyggende brandforanstaltninger

•

Kan fås i forskellige højder

•

Kan fås i forskellig materiale tykkelse afhængig af kravene til strukturen

•

Fås i en skrue eller en lås version

•

Termisk isoleret eller kuldebros isoleret afhængig af version

•

Direkte montage på spær og lægteopbygning

•

Enkel montage, da der ikke er brug for yderligere omgivende rammer

•

Pulverlakering tillader individuelt farvevalg

Montage vha. en flange:
Ved montage på nordlys, saddeltage eller i vertikal position, kan enhederne fastgøres direkte
til taget uden problemer pga. af den gunstige installationssituation. Fem forskellige flange
versioner er til rådighed. Hvis ingen af disse versioner er passende, kan en kundespecifik
realiseres.
Faldsikring:
Alle brandventilationslemme, sokler og ramme konstruktioner kan udstyres med faldsikring.
Disse faldsikringsgitre er enten klar til montage eller er monteret på EUROSOCKEL.
Yderligere informationer om disse emner kan findes i vor brochure „Tagmontering & faldsikrings
systemer“!

Billede: Phoenix NSHEV med integreret falsikringsgitter.
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