WSPARCIE OD DZIAŁU TECHNICZNEGO
POŻAROWEGO FLAKTGROUP
STRUMIENIOWA WENTYLACJA GARAŻY
1. KONCEPCJA WENTYLACJI I ODDYMIANIA STRUMIENIOWEGO:

- weryfikacja założeń projektowych (pod kątem architektury i instalacji);
- dobór najkorzystniejszego systemu (jednokierunkowy, rewersyjny);
- podział na Strefy Pożarowe;
- podział na Strefy Detekcji Dymu;
- lokalizacja przegród dymowych/ścian pełnych;
- dobór wydajności oddymiania oraz wentylacji bytowej;
- propozycja lokalizacji szachtów oddymiających (wyciągowych,
wyciągowo-nawiewnych) oraz bytowych;
- propozycja lokalizacji nawiewów kompensacyjnych;
- rozmieszczenie wentylatorów strumieniowych;
- dobory wentylatorów głównych oddymiajacych, bytowych
oraz wentylatorów strumieniowych;
- przekazanie wytycznych do montażu wentylatorów.

2. WYTYCZNE AUTOMATYKI:

- dobór certyfikowanych central zasilajaco-sterujących;
- propozycja lokalizacji central zasilająco-sterujących;
- bilans mocy;
- rozmieszczenie detektorów CO/LPG oraz Tablic Ostrzegawczych;
- lista sygnałów do SSP;
- wytczne dla branż.

3. DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA:

- raportu CFD wentylacji oddymiającej oraz bytowej;
- projektu wentylacji mechanicznej;
- projektu automatyki wentylacji mechanicznej;
- uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.
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WSPARCIE OD DZIAŁU TECHNICZNEGO
POŻAROWEGO FLAKTGROUP
OCHRONA PIONOWYCH I POZIOMYCH
DRÓG EWAKUACYJNYCH
1. RÓŻNICOWANIE CIŚNIENIA/ODDYMIANIE KLATEK
SCHODOWYCH:

- koncepcje instalacji;
- weryfikacja założeń projektowych;
- wybór optymalnej metody ochrony (oddymianie lub różnicowanie ciśnienia);
- wykonanie obliczeń dla ochrony nadciśnieniowej i oddymiania
korytarzy lub oddymiania;
- propozycja lokalizacji i wielkości szachtów;
- dobory urządzeń;
- przygotowanie schematu ideowego instalacji;
- rozmieszczenie przetworników, czujników temperatury, czujników magnetycznych;
- rozmieszczenie punktów nawiewnych;
- opis działania instalacji.

2. WYTYCZNE AUTOMATYKI:

- dobór certyfikowanych central zasilajaco-sterujących;
- propozycja lokalizacji central zasilająco-sterujących;
- bilans mocy;
- lista sygnałów do SSP;
- wytyczne dla branż.

3. DODATKOWO MOŻLIWOŚĆ WYKONANIA:

- raportu CFD potwierdzającej poprawność działania systemu;
- projektu wentylacji mechanicznej;
- projektu automatyki wentylacji mechanicznej;
- uzgodnienia z rzeczoznawcą p.poż.
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