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Pla

Oddajemy w Państwa ręce
folder z naszymi realizacjami.
Są one dowodem największego
zaufania i zadowolenia Klienta
z zaprojektowanych, dostosowanych
i wdrożonych przez nas rozwiązań.

Zespół SMAY

01.

OBIEKTY
KULTURALNO-ROZRYWKOWE
Doskonały muzyk wykorzystuje moc powietrza do perfekcyjnego operowania głosem
czy instrumentem. Systemy firmy SMAY pozwalają na odpowiednie zarządzanie w przestrzeni
obiektu powietrzem – z taką samą precyzją, z jaką muzyk operuje nim, aby koncert był wart
oklasków.

TAURON
ARENA
KRAKÓW
KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Jedna z najnowocześniejszych na świecie hal
widowiskowo-sportowych wyposażona w innowacyjne
systemy zarządzania, które zapewniają komfort
uczestnikom wydarzeń poprzez utrzymanie właściwej
temperatury i wilgotności wewnątrz hali. Zamontowany
w obiekcie SAFETY WAY® to inteligentny system, który
w czasie pożaru oddymia pionowe drogi ewakuacyjne,
klatki schodowe oraz windy. Oferowane przez nas
kompleksowe rozwiązania przeciwpożarowe natychmiast
wykrywają zagrożenie, informują o niebezpieczeństwie oraz
uruchamiają wszystkie procedury alarmowe, ułatwiając
ludziom przebywającym w budynku ucieczkę przed
pożarem i gwarantując ich bezpieczną ewakuację.

Gwarancja
bezpiecznej ewakuacji
w czasie pożaru
Dla rzeczywistych potrzeb tej inwestycji proces implementacji
całego systemu SAFETY WAY® odbył się modułowo
z wykorzystaniem wielu dodatkowych akcesoriów. W skład systemu
weszły jednostki napowietrzające typu iSWAY-FC Adaptive
z przepustnicami PWIIS, prostokątnymi tłumikami akustycznymi
TAP, zestawem kompletnych kształtek oraz instalacją
pneumatyczną. W zakresie sterowania urządzeniami zastosowano
tablicę sygnalizująco-sterującą oraz monitoring stanu pracy
urządzeń. Komponenty zamontowano, okablowano i podłączono
elektrycznie. W końcowej fazie budowy przeprowadzono
kompleksowe uruchomienie wraz z kalibracją oraz pomiarami
elektrycznymi i hydraulicznymi. Urządzenia zostały umieszczone
bez jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcję i architekturę budynku.

iSWAY-FC Adaptive

przepustnice PWIIS

MOŻNA UZNAĆ, ŻE TAURON ARENA
KRAKÓW TO NAJLEPIEJ ZABEZPIECZONY
PRZECIWPOŻAROWO OBIEKT
SPORTOWY W POLSCE.

tłumiki akustyczne TAP
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Monitoring
przeciwpożarowy
obiektu w dowolnym
miejscu i czasie
Obiekt wyposażony jest w unikalną na światową skalę instalację
wentylacji pożarowej, opartą na systemie SAFETY WAY®, którego
zasadą działania jest zastosowanie w przestrzeni klatki schodowej
układu sterowanego przepływu powietrza, czyli automatycznie
regulowanego procesu nawiewu i usuwania powietrza. Ochrona
pionowych dróg ewakuacji zrealizowana została przez pracę
jednostek napowietrzających iSWAY-FC®. Są to kompaktowe
urządzenia o niewielkich gabarytach z bogatym wyborem
wentylatorów. System został zaprojektowany zgodnie z normą
PN-EN 12101-6 – system C „Systemy kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła. Część 6: Wymagania techniczne dotyczące
systemów różnicowania ciśnień – Zestawy urządzeń”.

iSWAY-FC
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NARODOWA
ORKIESTRA
SYMFONICZNA
POLSKIEGO
RADIA
KATOWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)

W miejscu, gdzie kilkanaście lat temu stała kopalnia
Katowice, dziś znajduje się wizytówka śląskiej kultury.
Ośrodek rozwoju i promocji muzyki klasycznej wyróżnia
się na mapie świata nie tylko ze względu na architekturę
budynku oraz dobrą akustykę w salach koncertowych,
ale również ze względu na autorskie rozwiązania
technologiczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

system SMAYLAB®

STREFA CZYSTA

SMAYLAB

®

Rozwiązania SMAYLAB® to uniwersalna propozycja nadająca się do pomieszczeń, gdzie wymagane jest utrzymanie
odpowiedniej gradacji ciśnienia (nadciśnienia lub podciśnienia). Dzięki połączeniu produktów SMAY służących
do regulacji przepływów powietrza (RVP-R, RVP-P, RPP-R, RPP-P, KVR, VRS i VRRK) oraz zaimplementowaniu
sprawdzonych technologii stosowanych w instalacjach laboratoryjnych opracowane zostało rozwiązanie, które
sprawdzi się niezależnie od tego, jaką koncepcję regulacji przepływów przyjmie projektant.

02.

PLACÓWKI
OŚWIATOWE
Człowiek od początku istnienia dąży do doskonalenia świata, w którym żyje. Skomplikowane
badania i eksperymenty przeprowadzano już w starożytności, jednak aby uzyskać dokładne
wyniki, potrzeba idealnych warunków. Systemy firmy SMAY, gwarantując czyste i zarazem
bezpieczne środowisko pracy, pozwalają na przeprowadzanie zaawansowanych badań, dzięki
czemu przełomowe odkrycia to tylko kwestia czasu.

Obniżone koszty zużycia
energii przy zachowaniu
kryteriów bezpieczeństwa
i komfortu wymiany
powietrza
W porównaniu z budynkami biurowymi laboratoria zużywają średnio
od 5 do 20 razy więcej energii w przeliczeniu na metr kwadratowy,
dlatego przy wyborze systemu wentylacji ważne są koszty
jego użytkowania, w tym zużycia energii. Zaprojektowany system
wentylacji SMAYLAB® składa się z dygestoriów z płynną regulacją
prędkości przepływu powietrza na oknie dygestorium oraz
wentylacją bytową kompensującą ilość odciąganego powietrza
na bazie rzeczywistych odczytów. Serce systemu stanowi
sterownik stworzony specjalnie do zastosowań laboratoryjnych,
wykonujący wszelkie operacje logiczne niezbędne do sterowania
procesem regulacji. Układ minimalizuje efekty powstawania
niekontrolowanych układów ciśnień w pomieszczeniach, nawet
w przypadku awarii któregokolwiek urządzenia. W ramach
realizowanego obiektu wykonano uruchomienie oraz pomiary
przepływów, zachowując wysoką precyzję regulacji, maksymalne
bezpieczeństwo użytkowników oraz niezawodność pracy układu.

3

3

7

14
regulatorów VAV
(RVP-R-SL)
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regulatory
CAV

systemy
automatyki do
dygestoriów

sterowników
SL-POLx01

WYDZIAŁ
BUDOWNICTWA
I ARCHITEKTURY
POLITECHNIKI
OPOLSKIEJ
OPOLE (WOJ. OPOLSKIE)

Obiekt dydaktyczno-wykładowy wraz z pionem
doświadczalnym z trzema specjalistycznymi laboratoriami,
w których czyste powietrze ma znaczenie. Projekt
wentylacji pomieszczeń laboratoryjnych wraz
z dygestoriami wymagał starannej i wnikliwej analizy
wszystkich procesów technologicznych, jakie będą
przeprowadzane w obsługiwanych pomieszczeniach
i jakie mogą mieć wpływ na poprawne działanie
systemu wentylacyjnego.

CENTRUM NOWYCH
TECHNOLOGII
POLITECHNIKI
ŚLĄSKIEJ
GLIWICE (WOJ. ŚLĄSKIE)

W ofercie firmy znajdują się również rozwiązania dla
wentylacji pomieszczeń w obiektach naukowo-dydaktycznych. W pomieszczeniach laboratoryjnych
podstawowym celem optymalnego systemu jest
zapewnienie bezpiecznego i komfortowego środowiska,
które umożliwi wykonanie określonych prac związanych
z prowadzeniem badań i eksperymentów naukowych lub
realizacją określonego procesu technologicznego.
W odniesieniu do tej kategorii pomieszczeń kluczowa
jest precyzyjna regulacja ciśnienia w poszczególnych
strefach - w celu ograniczenia migracji i rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń w miejscu przebywania ludzi.

Skuteczne
i energooszczędne
systemy wentylacyjne
do laboratoriów
W obiekcie zastosowano indywidualnie zaprojektowany SMAYLAB®
jako pełne rozwiązanie do kontroli przepływu powietrza
w pomieszczeniach laboratoryjnych, których łączna powierzchnia
wynosi około 7000 m². System wyposażono w układ sterowania
częstotliwością działania falowników wentylatorów wyciągowych
dygestoriów z wykorzystaniem regulacji prędkości przepływu
powietrza na oknie dygestorium poprzez przetwornik linkowy
oraz czujnik prędkości przepływu. Przeprowadzono uruchomienia
oraz pomiary wentylacji. Zespoły urządzeń spełniają wszystkie
wymagania normy PN-EN 1475 cz. 2 i 6 w wersji przeznaczonej
do stosowania zarówno w strefach zagrożenia wybuchem,
jak i pomieszczeniach zwykłych. Ponadto na wypadek pożaru
błyskawiczną reakcję oddymiania dróg ewakuacyjnych zapewni
system SAFETY WAY® wraz z elementami zakańczającymi
wentylację, takimi jak kratki, nawiewniki, klapy przeciwpożarowe.

87

35

102

116
regulatorów VAV
(RVP-R-SL)

regulatorów
CAV

systemów
automatyki do
dygestoriów

sterowniki
SL-POLx01
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Powietrze
o właściwym stopniu
oczyszczenia
W obiekcie zastosowano system SMAYLAB®, który
w kompleksowy sposób zapewnia komfort i bezpieczeństwo pracy
użytkowników oraz układów wentylacji. System dostosowuje się
w danym czasie do rzeczywistych potrzeb wentylacyjnych
pomieszczeń laboratoryjnych oraz daje użytkownikowi możliwość
pełnej kontroli nad warunkami panującymi w tym specyficznym
środowisku pracy. W pomieszczeniach zastosowano regulację
ciśnienia, co pozwoliło stworzyć kaskadę ciśnień niezbędną do
funkcjonowania pomieszczeń czystych (Clean Room). W ramach
realizacji dokonano uruchomienia systemu i pomiarów wentylacji
pomieszczeń laboratoryjnych. Dodatkowo w drugim obiekcie
IWC PAN w Celestynowie zastosowano regulację temperatury,
by utrzymać projektowe założenia komfortu cieplnego.

9

9

regulatorów
CAV

systemów
automatyki do
dygestoriów

16

26
regulatorów VAV
(RVP-R-SL)
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sterowników
SL-POLx01

INSTYTUT
WYSOKICH CIŚNIEŃ
POLSKIEJ AKADEMII
NAUK
WARSZAWA (WOJ. MAZOWIECKIE)
Instytut prowadzi prace badawcze przy wykorzystaniu
wysokiego ciśnienia jako narzędzia badawczego oraz jako
metody technologicznej. Zastosowana w pomieszczeniach
laboratoryjnych instalacja wentylacyjna musi więc
obejmować kompletne systemy pozwalające na regulację
strumieni powietrza nawiewanego, wywiewanego
i usuwanego poprzez odciągi miejscowe i dygestoria.
Dodatkowo często każde pomieszczenie ma indywidualne
wymagania w zakresie panujących w nim warunków,
dotyczy to głównie temperatury, ciśnienia bądź wilgotności.
Takie warunki wymuszają stosowanie, w każdym
z pomieszczeń lub grupie pomieszczeń o tych samych
parametrach, indywidualnych urządzeń obrabiających
powietrze (nagrzewnice, chłodnice, nawilżacze).

01

02
03

01. klapy odcinające KTS-O-S, 02. klapy odcinające KTM, 03. klapy odcinające KWP-O-E

STREFA

PRZECIWPOŻAROWA
Rozwiązania systemów przeciwpożarowych firmy SMAY to efekt dokładnie przemyślanych koncepcji, które
wynikają z połączenia wiedzy inżynierskiej i bogatych informacji bazujących na doświadczeniach z zakresu
zabezpieczeń przeciwpożarowych zebranych od projektantów, inwestorów i pozostałych użytkowników.

03.

OBIEKTY
BIUROWE
Bez względu na to, czy spędzamy każdego dnia osiem godzin w małym biurze, czy wielkim,
korporacyjnym biurowcu, ważne jest, aby warunki, w jakich pracujemy, były odpowiednie. Jednym
z najważniejszych czynników wpływających na naszą efektywną pracę i samopoczucie jest
stan powietrza. Dzięki systemom firmy SMAY powietrze w miejscach pracy zawsze ma idealne
parametry, przez co praca staje się samą przyjemnością.

PACIFIC
OFFICE
BUILDING
WARSZAWA (WOJ. MAZOWIECKIE)
Biurowiec cechuje się wyjątkową, współczesną
architekturą oraz wykończeniem najwyższej klasy.
Nowoczesne rozwiązania techniczne umożliwiają
efektywną pracę, a przestronne i funkcjonalne wnętrza
zapewniają maksymalny komfort pracownikom. To
kolejny obiekt kompleksowo wyposażony w elementy
zakańczające instalację wentylacyjną oraz zabezpieczony
na wypadek pożaru w samoczynny system oddymiania
klatek schodowych i dróg ewakuacji. Naszej produkcji
kratki, nawiewniki, przepustnice okrągłe i prostokątne
oraz przepustnice w funkcji regulacyjnej współpracujące
z nawiewnikami, kratkami wentylacyjnymi i skrzynkami
rozprężnymi, a także tłumiki zapewniają właściwą jakość
środowiska wewnętrznego, przy zachowaniu przepisów
i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji,
a zarazem warunków bezpieczeństwa pożarowego
i wymagań akustycznych.

Pionierskie rozwiązania
w zakresie napowietrzania
klatek schodowych
Budynek został systemowo przygotowany na wypadek pożaru.
Zabezpieczono klatki ewakuacyjne, przedsionki przeciwpożarowe,
windy oraz dźwigi ratownicze. Każda z klatek schodowych
wyposażona została w skuteczną i niezawodną instalację
nadciśnieniowego zapobiegania zadymieniu, składającą się
z kompaktowej jednostki napowietrzającej typu iSWAY®
z wielopunktowym doprowadzeniem powietrza do przestrzeni klatki
oraz ze zdalnym czujnikiem ciśnienia różnicowego (nadciśnienia)
P-MACF. Jednostki umieszczono na dachu budynku i wykonano
podłączenie elektryczne. Przeprowadzono uruchomienie
elektryczne systemu, pomiary sanitarne oraz próby odbiorowe,
których wyniki są najlepszą rekomendacją układu.

jednostka
napowietrzająca
iSWAY®
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Stabilność i kontrola
zasilania urządzeń
pożarowych
Zasilacze serii ŻUBR uwzględniają zasilanie wentylatorów
oddymiających i kompensacyjnych z wykorzystaniem przetwornic
częstotliwości. Podczas swojej pracy cały czas monitorują
parametry sieci zasilającej oraz linii zasilających poszczególne
komponenty systemu pożarowego. Po wykryciu nieprawidłowości
wysyłany jest sygnał awarii zbiorczej oraz zapala się odpowiednia
lampka LED na obudowie zasilacza. Za funkcję odprowadzania
dymu i ciepła w obiekcie odpowiadają jednostrefowe przewody
oddymiające typu SMAY DUCT SYSTEM (SDS). Stanowią one
samodzielną instalację lub mogą być łączone z instalacją
wielostrefową. Gwarantują zachowanie szczelności poprzez
kompensację wydłużeń termicznych w warunkach pożaru.

zasilacz urządzeń
pożarowych SMAY
ŻUBR
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jednostrefowe przewody
oddymiające typu SDS

BENACO
KRAKÓW
KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Kameralny pięciokondygnacyjny biurowiec
o nowoczesnej architekturze, doskonale wpisujący się
w istniejącą zabudowę okolicy. Odpowiedni dla najbardziej
wymagających najemców. Pełni funkcję salonu sprzedaży,
a kolejne piętra to doświetlone, wentylowane
i klimatyzowane wnętrza biurowe. Do obiektu dostarczono
komponenty systemu wentylacji pożarowej i bytowej,
wyposażonej w zasilacze urządzeń pożarowych oraz
w pierwsze na rynku kompletne zestawy wyrobów
do wykonywania przewodowych, stalowych instalacji
oddymiających.

CENTRUM
BIUROWE
VINCI
KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)

To czternastokondygnacyjny biurowiec, którego
nowoczesność przejawia się nie tylko w architekturze
i zastosowanych systemach telekomunikacyjnych oraz
systemach monitoringu, ale również w ultranowoczesnych
zabezpieczeniach na wypadek pożaru oraz efektywnych
i energooszczędnych instalacjach wentylacji ogólnej
i klimatyzacyjnej. Odpowiednio skonstruowane klapy
wentylacji pożarowej, przepustnice regulacyjne, kratki,
tłumiki oraz prefabrykaty do instalacji wentylacji podnoszą
jakość powietrza wentylacyjnego, zapewniają oszczędność
energii, a w związku z tym niższe koszty inwestycji.
Dokonano montażu, programowania i rozruchu systemów
różnicowania ciśnień oraz urządzeń oddymiających, a także
wykonano próby odbiorowe.

Energooszczędne
instalacje wentylacji
ogólnej
By zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia, ciepła i dymu
przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu pożaru
i odcięcia części strefy objętej pożarem od pozostałej części
budynku, zastosowano specjalnie skonstruowane klapy
przeciwpożarowe, pierwsze na rynku klaporegulatory
KTM-ME-VAV zwane DaVinci. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu
odpowiedniego układu pomiarowo-regulacyjnego, klaporegulator
ma pełną funkcjonalność regulatora VAV, dzięki czemu podczas
normalnej eksploatacji obiektu realizuje zadania regulacji
przepływu powietrza. Potrafi reagować na zmiany obciążenia
w poszczególnych strefach, co sprawia, że jest niezwykle elastyczny
i ma duże możliwości adaptacyjne związane z ewentualną
rozbudową/przebudową obsługiwanego budynku. W zakresie
zabezpieczeń przed zadymieniem wszystkich dróg ewakuacyjnych
na wypadek pożaru oraz szybu dźwigu dla ekip ratowniczych
zastosowano autorską metodę różnicowania ciśnień SAFETY WAY®
zgodną z normą PN-EN 12101-6.

jednostka
napowietrzająca
iSWAY®

klapy przeciwpożarowe
odcinające KTM-ME-VAV
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Właściwe
parametry komfortu
w pomieszczeniach
Z powodu bardzo dużej wysokości obiekt wymagał niezwodnego
rozwiązania polegającego na wytworzeniu ukierunkowanego
i kontrolowanego przepływu powietrza w przestrzeni klatki
schodowej. System SAFETY WAY® w szybki i skuteczny sposób
w czasie pożaru usuwa dym z dróg ewakuacyjnych. Utrzymywanie
nadciśnienia odbywa się za pomocą trzech jednostek
napowietrzających iSWAY-FC (dwie jednostki rewersyjne, jedna
tylko nawiewna). Doprowadzenie powietrza do klatki schodowej
zostało wykonane kanałem obudowanym w odporności ogniowej.
Druga jednostka rewersyjna została umieszczona na dachu
budynku z jednopunktowym doprowadzeniem powietrza do górnej
części klatki schodowej. Dodatkowe urządzenie zamontowane
jest na dachu i za pomocą szachtu instalacyjnego doprowadza
powietrze do środkowej części klatki schodowej. Odpowiedni
strumień powietrza wentylacyjnego, właściwe parametry komfortu
w pomieszczeniu dostarczają elementy zakańczające instalację
wentylacji, które firma SMAY również ma w ofercie.
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zasilacz urządzeń
pożarowych SMAY
ŻUBR

przepustnice
wielopłaszczyznowe
PWII

nawiewniki
szczelinowe
NSAL

przepustnice
wielopłaszczyznowe
PWII

tłumiki
akustyczne TAH

kratki rastrowe
sufitowe KRS

WARSAW
SPIRE
WARSZAWA (WOJ. MAZOWIECKIE)

W przypadku budynków wysokich i wysokościowych
obserwacja rynku oraz doświadczenie na przestrzeni
ostatnich kilku lat wskazują, że oprócz stosowania
uznanych powszechnie rozwiązań mechanicznych
opartych na klapach nadmiarowo-upustowych zasadne,
(a w niektórych przypadkach konieczne) jest uycie
systemów aktywnych pozwalających na bardziej precyzyjny
dobór parametrów pracy instalacji wentylacji pożarowej.
Przy projektowaniu systemów należy uwzględnić
kompensację niekorzystnego wpływu zmian temperatury
powietrza zewnętrznego oraz prędkości i kierunku
wiatru. System SAFETY WAY® jest właśnie uniwersalnym
rozwiązaniem, które można stosować we wszystkich
budynkach bez względu na lokalne uwarunkowania
techniczne.
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01. jednostka napowietrzająca iSWAY, 02. nawiewniki wirowe NS5, 03. zawory wentylacyjne KK
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STREFA

NAPOWIETRZANIA
I ODDYMIANIA
Systemy napowietrzania i oddymiania mają decydujący wpływ na komfort osób przebywających
w pomieszczeniach, jak również na ich bezpieczeństwo. Kompleksowe systemy firmy SMAY w tym zakresie to
najlepszy wybór podczas projektowania instalacji wentylacyjnej w nowoczesnym budownictwie.
Zaufały im już miliony Klientów.

04.

PARKI
TECHNOLOGICZNE
Człowiek od wielu lat pracuje nad stworzeniem sztucznej inteligencji, czyli istoty, robota czy po
prostu maszyny, która intelektem dorównywałaby człowiekowi. Bez innowacji niemożliwy jest
rozwój, dlatego firma SMAY, wykorzystując własną myśl technologiczną, stworzyła pierwsze na
świecie autorskie urządzenia wentylacyjne z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

NOBEL TOWER
CENTRUM
ZAAWANSOWANYCH
TECHNOLOGII
POZNAŃ (WOJ. WIELKOPOLSKIE)
Zaawansowany technologicznie wieżowiec, z ażurową
elewacją utrzymaną w chłodnych odcieniach bieli i stali.
Inteligentny „zielony” budynek zaprojektowany z myślą o
środowisku naturalnym. Komfortowy w użytkowaniu
i przygotowany do bezpiecznej ewakuacji ludzi w czasie
pożaru. Gdy powstaje pożar, zawsze pojawia się dym
stwarzający wiele różnych zagrożeń dla życia i zdrowia.
Wyznaczona droga ewakuacyjna, którą stanowi klatka
schodowa, to jedyna możliwość ucieczki, zanim przyjadą
jednostki straży pożarnej. Celem inteligentnego systemu
SAFETY WAY® jest zapewnienie szybkiego i bezpiecznego
pod względem widoczności opuszczenia strefy zagrożonej
lub objętej pożarem.

Inteligentne rozwiązania
służące bezpieczeństwu
ludzi
Obiekt wyposażono w system SAFETY WAY® w celu
zabezpieczenia przed zadymieniem pionowych i poziomych
dróg ewakuacyjnych (szybów dźwigów wind, klatek schodowych,
przedsionków przeciwpożarowych, korytarzy). Pełna kontrola
nad rozprzestrzenianiem się dymu i ciepła jest realizowana
przy wykorzystaniu różnicowania ciśnień metodą podwyższania
ciśnienia. Autorsko opracowany algorytm adaptacyjny steruje pracą
głównych wentylatorów zasilających w zależności od warunków
temperaturowych. Umożliwia on automatyczną pracę urządzeń,
wyrównując nadciśnienia na całej wysokości budynku. System
jest „powiadamiany” o aktualnych warunkach otoczenia
i potrafi samodzielnie dostosować do nich początkowe parametry
pracy. Sercem systemu są jednostki napowietrzające typu iSWAY,
skonstruowane w taki sposób, by można je było zaadaptować
do każdego rodzaju obiektu: od niskich i średniowysokich budynków
mieszkalnych do wielokondygnacyjnych budynków wysokościowych
wielofunkcyjnych.

jednostka
napowietrzająca
iSWAY®

jednostrefowe przewody
oddymiające SDS
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Właściwa wymiana
powietrza w laboratorium

W ramach realizacji dostarczono sterowalny i zbilansowany
system nawiewu i wywiewu powietrza z serii SMAYLAB®. Jest on
energooszczędny, adekwatny w skuteczności i funkcji do liczby
i wymogów prowadzonych analiz chemicznych. W stanach
zagrożenia, tj. jeżeli są przekroczone dopuszczalne stężenia
substancji szkodliwych lub palnych, reaguje automatycznie lub
na komendy wydane manualnie. Na potrzeby obiektu został
stworzony specjalny regulator VAV o budowie hybrydowej (EXH).
Jego unikatowa budowa pozwala na zminimalizowanie kosztów
inwestycji o około 40% na każdym regulatorze VAV hybrydowym.
Wykonano próby odbiorowe polegające na zadymianiu dygestoriów
i odciągów miejscowych oraz analizie wyników. System
uruchomiono zgodnie z wytycznymi projektowymi z uwzględnieniem
układów wentylacji bytowej, bezpieczeństwa i wentylacji awaryjnej
oraz połączono w jeden spójny układ z lokalnym systemem
BMS. Ma on również zdalny dostęp do celów diagnostycznych.
System usprawnia pracę wentylacji oraz klimatyzacji, zapewniając
maksymalne bezpieczeństwo użytkowników przy zachowaniu
optymalnych warunków ich pracy.
200

300

450
regulatorów VAV
(RVP-R-SL)
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regulatorów
CAV

sterowników
SL-POLx01

189

EX
zestawów do
regulacji prędkości
przepływu (EX)

PŁOCKI PARK
PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNY
(PPPT ORLEN
PŁOCK)
PŁOCK (WOJ. MAZOWIECKIE)
Największe i najnowocześniejsze laboratorium
analityczno-chemiczne w Polsce i szóste co do wielkości
wśród europejskich laboratoriów branżowych. Powstało
w ramach inwestycji Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Jest siedzibą pięciu dotychczasowych
laboratoriów terenowych skoncentrowanych w jednej
placówce, która wykonuje badania analityczne
kontrolujące procesy technologiczne w PKN ORLEN.
W tego typu miejscach sprawnie działająca wentylacja jest
jedną z podstawowych metod ochrony zdrowia personelu
oraz ochrony obiektu przed pożarem lub eksplozją.

01
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01. przepustnice wielopłaszczyznowe PWIIS-EX, 02. regulatory przepływu RVP-E-EX, 03. klapy przeciwpożarowe KWP-EX
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PRZECIWWYBUCHOWA
Urządzenia przeciwwybuchowe firmy SMAY to produkty przeznaczone do użycia w miejscach, w których
występuje prawdopodobieństwo pojawienia się atmosfer wybuchowych, spowodowanych przez gazy, pary lub
mieszaniny powietrzno-pyłowe. Zapewniają one wysoki poziom bezpieczeństwa i pewność ochrony zarówno
przeciwwybuchowej, jak i przeciwpożarowej.

05.

OBIEKTY
PRZEMYSŁOWE
Fabryki pracują codziennie z ogromną mocą po to, abyśmy mogli żyć komfortowo i bez obawy
o utratę zasilania czy dostępu do podstawowych mediów. Chociaż nie widzimy powietrza,
jego odpowiednia jakość jest ważniejsza niż dostęp do prądu, wody czy gazu. Produkty firmy
SMAY dbają o to, żeby powietrze, którym oddychamy, było czyste i świeże, tak w budynkach
mieszkalnych, biurowych czy laboratoriach, jak i obiektach przemysłowych.

ZAKŁAD
TERMICZNEGO
PRZEKSZTAŁCANIA
ODPADÓW
KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Nowoczesny system gospodarki odpadami ZTPO stanowi
dla Krakowa nowe źródło energii. Zastosowana instalacja
zapewnia odzysk energii zawartej w odpadach, co pozwala
na produkcję energii cieplnej i elektrycznej.
Ilość wyprodukowanej przez zakład energii elektrycznej
odpowiada rocznemu zużyciu energii przez krakowskie
tramwaje, a energii cieplnej - 10% rocznego
zapotrzebowania miasta. Przemysłowe przeznaczenie
inwestycji oraz zachodzące w niej procesy produkcyjne
i technologiczne powiązane z emisją dużych ilości
ciepła wymusiły zaprojektowanie indywidualnego
zestawu urządzeń wyrzutowych powietrza. Urządzenia
właściwie usuwają zużyte powietrze z pomieszczeń, ale
też zapewniąją prawidłowy nawiew świeżego powietrza.
Zaprojektowany system wentylacji jest efektywnym
i jednocześnie niskonakładowym rozwiązaniem.

Stabilne połączenie
wentylacji naturalnej
i mechanicznej
Dla największej i strategicznej w ostatnich latach inwestycji
Krakowa wykonaliśmy dostawy i montaż okablowania
systemu wentylacji, montaż centralnego ogrzewania, ciepła
technologicznego, klimatyzacji oraz pełną automatykę sterującą
tymi systemami. Na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie
rozwiązanie z zakresu wentylacji hybrydowej, która obejmuje
serię urządzeń UWG składających się z wentylatora osiowego
i urządzenia wyrzutowego powietrza. Urządzenia zamontowano
na dachu, gwarantując pełną ochronę przed przedostawaniem się
opadów atmosferycznych do pomieszczeń przy jednoczesnym
zapewnieniu regularnej pracy ciągu wentylacyjnego. To połączenie
prostoty i niskich kosztów użytkowania wentylacji grawitacyjnej
z niezawodnością wentylacji mechanicznej. Niezależnie od pory
dnia i warunków atmosferycznych w budynku została zapewniona
odpowiednia jakość powietrza. Ponadto w obiekcie zamontowaliśmy
jednostki napowietrzające iSWAY, kanały oddymiające SDS,
kratki, przepustnice, nawiewniki, czerpnie i wyrzutnie, zarówno
ścienne, jak i dachowe - regulatory VAV, tłumiki, anemostaty, klapy
przeciwpożarowe, króćce elastyczne, klapy zwrotne, podstawy
dachowe, czerpnie i wyrzutnie do dachów skośnych, czyli prawie
wszystkie produkty z naszego portfolio.

urządzenie
wyrzutowe powietrza
typu UWG

jednostrefowe przewody
oddymiające typu SDS

regulatory VAV
(RVP-R-SL)

jednostka
napowietrzająca
typu iSWAY
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06.

TRANSPORT
I MOTORYZACJA
Podróżując w pociągu, tramwaju czy samochodzie, oczekujemy komfortu i odpowiedniej jakości
powietrza, aby czas w nich spędzony nie sprawiał, że będziemy zmęczeni samą podróżą przed
dotarciem do szkoły, pracy czy innego miejsca, w którym powinniśmy trzeźwo myśleć. Gwarancją
czystego powietrza są zawsze systemy firmy SMAY, dzięki którym nawet oczekiwanie na dworcu
czy lotnisku może być komfortowe.

FABRYKA
VOLKSWAGENA
ZAKŁAD
CRAFTER
WRZEŚNIA (WOJ. WIELKOPOLSKIE)
Zakład we Wrześni stanie się obok VW Poznań drugim
ośrodkiem produkcyjnym marki Volkswagen Samochody
Użytkowe w Polsce. Będzie to zespół piętrowych
budynków obejmujący 220 ha. Możliwości produkcyjne
nowej fabryki będą wynosić 100 000 samochodów
rocznie. W zakładach przemysłowych występuje duża
różnorodność układów zasilania wynikająca głównie
z różnych wartości zapotrzebowania mocy, różnych
konfiguracji sieci elektroenergetycznej, odległości od stacji
energetyki zawodowej oraz technicznych i ekonomicznych
możliwości realizacji określonych rozwiązań. Szczególnie
istotna dla bezpieczeństwa zakładu i ludzi jest pewność
podtrzymywania napięcia dla urządzeń pożarowych.
Zasilacze urządzeń pożarowych marki SMAY pozwalają
uzyskać odpowiedni poziom niezawodności podtrzymania
zasilania.

Idealny sposób na
regularne podtrzymywanie
zasilania
Firma SMAY była jedynym producentem na rynku, który potrafił
nie tylko sprostać wysokim wymaganiom postawionym inżynierom
przez firmę Volkswagen, ale i zagwarantować szybką dostawę
urządzeń. Na potrzeby inwestycji dostarczono specjalnie
zaprojektowane zasilacze urządzeń pożarowych z serii ŻUBR
przeznaczone do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepła oraz do systemów sygnalizacji pożarowej, z niezależnymi,
monitorowanymi oddzielnie wyjściami zasilającymi. Urządzenia
te stosuje się również do zasilania elementów takich jak:
przeciwpożarowe klapy odcinające oraz klapy wentylacji pożarowej,
okna oddymiające, klapy dymowe, elektrozawory, elektrotrzymacze,
bramy. Zapewniono pełną zgodność z normami PN-EN 54-4
(Systemy sygnalizacji pożarowej. Zasilacze) i PN-EN 12101-10
(Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Zasilacze),
potwierdzoną Certyfikatem Stałości Właściwości Użytkowych
oraz Świadectwem Dopuszczenia na punkt 12.2 załącznika do
rozporządzenia MSWiA z 2010 roku (Dz. U. Nr 85, poz. 553).

zasilacz urządzeń
pożarowych SMAY
ŻUBR

przepustnice
soczewkowe
IRIS
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Przemyślana konfiguracja
zestawu przewodów
oddymiających
Firma SMAY jako pierwsza wprowadziła na rynek kompletne
zestawy wyrobów do wykonywania przewodowych, stalowych
instalacji oddymiających. Seria SMAY DUCT SYSTEM (SDS)
odpowiada za funkcję odprowadzania dymu i ciepła. Stanowi
samodzielną instalację lub może być łączona z instalacją
wielostrefową. Gwarantuje zachowanie szczelności poprzez
kompensację wydłużeń termicznych w warunkach pożaru.
SDS to system poziomych kanałów i kształtek prostokątnych
wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, uszczelnień
i zawieszeń, odznaczający się najwyższą jakością współpracy
z dodatkowym wyposażeniem, tj. kompensatorami, tłumikami,
kratkami nawiewnymi i wywiewnymi oraz klapami rewizyjnymi.
Ponadto lotnisko wyposażono w klapy przeciwpożarowe,
przepustnice, nawiewniki, kratki oraz wiele innych elementów
marki SMAY zakańczających instalację.

3800
2
m

jednostrefowych kanałów
oddymiających typu SDS
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MIĘDZYNARODOWY
PORT LOTNICZY
KRAKÓW BALICE
KRAKÓW (WOJ. MAŁOPOLSKIE)
Międzynarodowy port lotniczy z oryginalnym rozwiązaniem
funkcjonalno-przestrzennym i użytkowym. Po przebudowie
ma się stać jednym z najnowocześniejszych lotnisk
w naszej części Europy. Użyta instalacja oddymiająca
ma za zadanie skuteczne usunięcie gorących gazów
i dymu z obszaru objętego pożarem, by ułatwić ewakuację
ludzi oraz umożliwić akcję gaśniczą. Dla tej inwestycji
zastosowanie kompletnego zestawu wyrobów do wykonania
przewodowych, stalowych instalacji oddymiających SDS
to najlepsze rozwiązanie w zakresie wentylacji pożarowej.

DWORZEC
MULTIMODALNY
ŁÓDŹ
FABRYCZNA
ŁÓDŹ (WOJ. ŁÓDZKIE)
Najnowocześniejszy podziemny dworzec w kraju, który
dzięki szybkim pociągom połączy Łódź z największymi
miastami Polski i Europy. Węzeł komunikacyjny łączący
kolej aglomeracyjną i konwencjonalną, komunikację
autobusową i miejską oraz prywatny transport
samochodowy. To projekt, który zmieni oblicze nie tylko
miasta, ale także polskiej kolei. W takich miejscach zwykle
przebywa duża liczba osób i w razie zagrożenia pożarowego
istnieje realne niebezpieczeństwo utraty przez nie zdrowia
i życia. Konieczne jest więc zastosowanie odpowiednich
środków ochrony przeciwpożarowej i wymiany powietrza.

Kompleksowe zarządzanie
wentylacją pożarową
i bytową w tunelach
Realizacja dotyczy instalacji oddymiania i przewietrzania:
hali dworca kolejowego, dworca autobusowego, parkingu
wielopoziomowego, tunelu kolejowego o długości 2,2 km oraz
systemu różnicowania ciśnienia klatek schodowych. W zakresie
dostawy były systemy SAFETY WAY®, SAFETY CARPARK,
SAFETY TUNNEL, które wraz z innymi komponentami SMAY
tworzą wentylację pożarową całego obiektu. Przez cały okres
współpracy firma udzielała wsparcia technicznego, między innymi
wykonano obliczenia CFD w celu rozwiązania istotnych problemów
instalacyjnych oraz wykonano pomiary akustyczne. Dostarczone
systemy i komponenty wentylacji pożarowej mają możliwości
regulacyjne po to, aby dokładnie dostroić układ do warunków
panujących w tak skomplikowanym obiekcie. W skład systemów
oraz pozostałych komponentów weszły: wentylatory główne,
wentylatory strumieniowe SCF (SAFETY CARPARK) i tunelowe,
zasilacze urządzeń pożarowych ZUP (ŻUBR) urządzenia iSWAY,
klapy odcinające i klapy wentylacji pożarowej KWP, tłumiki SDS
(do oddymiania) oraz elementy zakańczające instalację (kratki,
przepustnice itd.). Wszystko to dla zapewnienia i podniesienia
komfortu oraz bezpieczeństwa ludzi.

zasilacz urządzeń
pożarowych SMAY
ŻUBR

jednostka
napowietrzająca
typu iSWAY

klapy
przeciwpożarowe
odcinajace KWP

wentylatory
strumieniowe
SCF
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REGULACJI
I DYSTRYBUCJI
Dzięki wieloletnim pracom konstrukcyjnym firmie SMAY udało się stworzyć szeroki wachlarz kompleksowych
rozwiązań z zakresu regulacji i dystrybucji powietrza. Portfolio produktowe SMAY – począwszy od najprostszych
elementów regulacyjnych, a skończywszy na wyszukanych rozwiązaniach łączących w sobie elementy regulacji
i ochrony przeciwpożarowej instalacji – zasłużyły sobie na uznanie Klientów w kraju oraz w całej Europie.

07.

OBIEKTY
HANDLOWO-USŁUGOWE
Wyobraźmy sobie spotkanie z przyjacielem w kawiarni. Klimatyczne światło, wygodny fotel,
zapach aromatycznej świeżo parzonej kawy unoszący się wkoło. Idealny scenariusz na spędzenie
miłego popołudnia po ciężkim dniu pracy. Sytuacja jakich wiele, jednak to dzięki systemom firmy
SMAY instalowanym w budynkach handlowo-usługowych możemy spędzać te miłe chwile z dala
od miejskiego hałasu, oddychając jednocześnie świeżym, czystym powietrzem.

SKY
TOWER
WROCŁAW (WOJ. DOLNOŚLĄSKIE)
Obiekty wysokościowe są wrażliwe na wpływ wiatru,
którego prędkość wzrasta wraz z wysokością, powodując
nierównomierny rozkład ciśnienia na poszczególnych
kondygnacjach budynku. W takich przypadkach
szczególnie ważne są zabezpieczenia przed zagrożeniem
pożarowym. W sytuacji pożaru jedyną drogą ewakuacji osób
przebywających na wyższych piętrach są korytarze i klatki
schodowe. SKY TOWER to najwyższy budynek mieszkalno-biurowy w Polsce, dlatego zastosowane w obiekcie układy
wentylacji pożarowej powinny zapewnić właściwy rozkład
ciśnienia na klatce schodowej, by umożliwić otwarcie drzwi
ewakuacyjnych na każdej kondygnacji przy równoczesnym
powstrzymaniu przedostawania się gazów pożarowych
z palącej się kondygnacji do przestrzeni klatki schodowej.

Technologie z myślą
o naszym bezpieczeństwie

Na pracę układu napowietrzania w obiektach wielokondygnacyjnych
ogromny wpływ wywiera ciąg termiczny, dlatego najlepsze
rozwiązanie techniczne w zakresie systemów oddymiania
przestrzeni dla tego obiektu to SAFETY WAY®. System ten zapewnia
ochronę przeciwpożarową pionowych dróg ewakuacyjnych na każdej
kondygnacji i w ciągu całego roku. System jest sterowany
z wykorzystaniem nowej generacji automatyki odpornej na oscylacje
oraz mającej szybki czas reakcji. W ramach projektu dokonano
montażu automatyki, sterowania, okablowania, uruchomienia
i kalibracji systemu różnicowania ciśnienia. Zapewniono również
dostawę i montaż baterii klap przeciwpożarowych na instalacji
wentylacji strumieniowej, dostawę elementów i montaż
instalacji wentylacji bytowej w części biurowej, dostawę
klap przeciwpożarowych do całego obiektu oraz elementów
wentylacyjnych (kratek, nawiewników, tłumików, elementów
nietypowych na zamówienie itp.). Inteligentne systemy
przeciwpożarowe to już nie utopia, ale technologia, w którą z myślą
o naszym bezpieczeństwie można wyposażyć każdy obiekt.

jednostka
napowietrzająca
typu iSWAY
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Niezawodna dynamika
usuwania dymu
i zanieczyszczeń
Układ architektury wewnętrznej obiektu i stan jego wyposażenia
technicznego oraz pewność oddymiania dróg ewakuacyjnych
w czasie pożaru to czynniki, które zadecydowały o wyborze
systemu SAFETY WAY® - skutecznie oddymiającego pionowe drogi
ewakuacji w galerii. System oddymiania w zależności od lokalizacji
pożaru w danej strefie detekcji dymu obsługiwany jest przez szachty
wentylacyjne, w których (zależnie od poziomu) przeprowadzono
bardzo skomplikowany montaż oraz zawieszenie wentylatorów.
System składa się z jednostek napowietrzających iSWAY®.
Po wykryciu przez system alarmu pożarowego pracą wentylatorów
steruje odpowiednio skonfigurowana automatyka. Strefę garaży
podziemnych wyposażono w system SAFETY CARPARK, który
przeznaczony jest do wentylacji dużych przestrzeni garaży
podziemnych, w tym tuneli. Instalację stanowią wentylatory
strumieniowe zlokalizowane pod stropem w hali garażowej oraz
rewersyjne wentylatory osiowe. Podczas normalnej eksploatacji
systemu pełnią one funkcję wentylacji, natomiast w sytuacji pożaru
przetłaczają dym i ciepło do punktów wyciągowych, aby
z niezawodną dynamiką usunąć je z zabezpieczonej przestrzeni.
Poza montażem systemu w garażu do obiektu dostarczono również
wentylatory osiowe w klasie F300 do oddymiania pasaży w galerii.
Wentylatory zostały odpowiednio rozmieszczone, co gwarantuje
ruch powietrza w całej przestrzeni garaży, dzięki czemu nie tworzą
się w niej tzw. strefy martwe, w których mogłyby tworzyć się
zanieczyszczenia.

jednostka
napowietrzająca
typu iSWAY
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CENTRUM
HANDLOWE
OGRODY
ELBLĄG
ELBLĄG (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)
Pierwszy i najnowocześniejszy w regionie pasaż handlowy
skupiający pod jednym dachem duży hipermarket, galerię
sklepów, kino i części restauracyjne. W trakcie ewakuacji
i działań ratowniczo-gaśniczych towarzysząca ludziom
panika często jest przyczyną niepotrzebnych i tragicznych
w skutkach wypadków. Dlatego w przypadku pożaru
korytarze (poziome drogi ewakuacji) i klatki schodowe
(pionowe drogi ewakuacyjne, z których istnieje możliwość
bezpośredniego wyjścia na zewnątrz) powinny zapewnić
wystarczającą widoczność. Odpowiednio opracowany oraz
zarządzany system wentylacyjny SMAY oprócz tego, że
zapewnia obieg powietrza o określonej intensywności,
to również gwarantuje sukcesywne usuwanie dymu,
ciepła i toksycznych gazów z pomieszczeń oraz dróg
ewakuacyjnych.

WIEŻOWIEC
BAŁTYK
ELBLĄG (WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE)
Do trójkondygnacyjnego podziemnego garażu biurowca
dostarczono system wentylacji pożarowej składający się
z jednostrefowych przewodów oddymiających
typu SDS. To pierwsze na rynku kompletne zestawy
wyrobów do wykonywania przewodowych, stalowych
instalacji oddymiających wraz z elementami składowymi.
Odpowiadają one za funkcję odprowadzenia dymu i ciepła.
Stanowią samodzielną instalację oraz mogą być łączone
z instalacją wielostrefową. Gwarantują zachowanie
szczelności poprzez kompensację wydłużeń termicznych w
warunkach pożaru. Zaletą tego systemu są łatwy montaż,
niski koszt wykonania instalacji, mniejsze wymiary
i ciężar w porównaniu z instalacją wykonaną w technologii
płyt ognioochronnych, możliwość tworzenia modułów
składających się z kilku pojedynczych elementów,
a w razie konieczności zastosowania większych
przekrojów/konfiguracji.

Kompleksowe
zabezpieczenia garaży
podziemnych
Ograniczona ilość przestrzeni pod inwestycje spowodowała, że
w naszym kraju coraz popularniejsze staje się budowanie pod
budynkami garaży podziemnych i wielopoziomowych. Jest to
szczególnie popularne w centrach dużych miast, w których
liczba miejsc postojowych przy ulicach jest znacznie mniejsza od
liczby kierowców szukających miejsc postojowych. Zastosowana
instalacja oddymiająca powinna zapewnić w przypadku wystąpienia
pożaru, że dym oraz gazowe produkty spalania zostaną usunięte.
Dzięki temu możliwe są szybsza ewakuacja ludzi oraz zmniejszenie
strat materialnych. Odprowadzenie dymu i ciepła z garażu
powoduje obniżenie temperatury oraz poprawę widoczności, dzięki
czemu straż łatwiej zlokalizuje miejsce pożaru i przystąpi do działań
ratowniczo-gaśniczych. Mając na uwadze powyższe potrzeby,
firma SMAY oferuje grupy produktów umożliwiające kompleksowe
zabezpieczenie przeciwpożarowe garaży. W części biurowej obiekt
zarządzany jest przez inteligentny system SAFETY WAY®, który
umożliwa drogom ewakuacyjnym spełnianie swojej właściwej
funkcji w ochronie przeciwpożarowej obiektu.

jednostka
napowietrzająca
typu iSWAY

jednostrefowe
kanały oddymiające
typu SDS
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08.

POZOSTAŁE
OBIEKTY
Urządzenia i systemy firmy SMAY są wybierane i instalowane w wielu innych prestiżowych
obiektach biurowych, mieszkalnych, centrach handlowych, ośrodkach biznesowych, hotelach,
szpitalach, a także w obiektach przemysłowych w całej Polsce i za granicą.
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01

HOTEL ORBIS
(Wrocław)

04

SILESIA BUSINESS PARK
(Katowice)

02

WEST GATE
(Wrocław)

05

GALERIA SUDECKA
(Jelenia Góra)

03

BIUROWIEC „SILESIA STAR”
(Katowice)

06

HOTEL MARRIOTT
(Warszawa)
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09

10

11
07

OPERA SZCZECIŃSKA
(Szczecin)

10

BIUROWIEC „K1”
(Kraków)

08

RIVERPARK
(Poznań)

11

BIUROWIEC NC3
(Warszawa)

09

WYDZIAŁ OGRODNICZY UR
(Kraków)

12

ALMA TOWER
(Kraków)
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Naszą misją jest zapewnianie
komfortu i bezpieczeństwa ludzi
we wszystkich rodzajach obiektów.
Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie wentylacji i ochrony
przeciwpożarowej. Produkujemy wysokiej jakości urządzenia i systemy
wentylacyjne, które spełniają najwyższe standardy obowiązujące na terenie
Unii Europejskiej. Stawiamy na ciągły, systematyczny rozwój, polegający na
wdrażaniu innowacyjnych produktów, technologii i procesów produkcyjnych.

KONTAKT
SMAY Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 29
31-587 Kraków
www.smay.eu

