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1.

INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Dokumentacja Techniczno-Ruchowa jest przeznaczona dla instalatorów, elektryków oraz użytkowników zestawu wyrobów do różnicowania ciśnienia AXIS.ZZ, produkcji
firmy AERECO.
Wszystkie wyroby przed wysłaniem do klienta podlegają procedurze sprawdzania. Jeśli
wyrób nosi widoczne ślady uszkodzenia należy niezwłocznie zawiadomić dostawcę.
W żadnym przypadku nie należy podłączać uszkodzonego wyrobu.
Montaż, podłączenie, uruchomienie oraz serwis wyrobu muszą być wykonywane przez
wykwalifikowany personel, posiadający aktualne certyfikaty potwierdzające odpowiednie
przygotowanie i wiedzę techniczną, wydane przez firmę AERECO oraz uprawnienia wymagane przepisami prawa. W trakcie montażu należy przestrzegać wymagań związanych
z przepisami BHP oraz niniejszej DTR.
Zestawy wyrobów do różnicowania ciśnienia AXIS.ZZ nie są produktami seryjnymi
i są produkowane wyłącznie na zamówienie, jako wyroby specjalnie dostosowane
do indywidualnego rozwiązania projektowego i wchodzące w skład systemu kontroli
rozprzestrzeniania dymu i ciepła danego budynku. Integralną częścią dokumentacji
zestawu AXIS.ZZ jest jego indywidualny projekt. Wersja papierowa projektu dołączana
jest do każdego zestawu i znajduje się na wewnętrznej stronie drzwi centrali ACC.
GPF, w specjalnej kieszeni na dokumentację. Projekt zawiera istotne informacje
dotyczące montażu, podłączenia i funkcjonalności, i należy z nim zapoznać się
przed przystąpieniem do prac związanych z montażem, instalacją, uruchomieniem
lub przeglądem centrali.

UWAGA!
Z chwilą wydania nowej wersji
DTR poprzednie tracą ważność.
DTR nie dotyczy wyrobów
wyprodukowanych przed datą
jej publikacji.

UWAGA!
Zapoznaj się z dokumentacją
projektową zestawu AXIS.ZZ

2. ZASTOSOWANIE
Pełna nazwa wyrobu tj. zestaw wyrobów do różnicowania ciśnienia AXIS.ZZ stosowany
w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, w dalszej części DTR jest skrótowo
określana jako zestaw wyrobów AXIS.ZZ.
AXIS.ZZ jest przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych i spełnia funkcję
zestawu do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
Jest wyrobem budowlanym zgodnie z wykazem wg załącznika nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości
użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. Ust. z 2016 r. poz. 1966 z późn. zmian.).
AXIS.ZZ jest wyrobem objętym rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Ust. Nr 85 poz. 553) w sprawie wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia.
Zestaw wyrobów AXIS.ZZ do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania
dymu i ciepła wprowadzono do obrotu na podstawie dokumentów:
1.

Krajowa ocena techniczna ITB-KOT-2018/0478

2.

Krajowy certyfikat stałości użytkowych Nr 020-UWB-2692/W

3.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP Nr 3478/2018
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AXIS.ZZ jest zestawem urządzeń, które ze względu na funkcję jaką pełnią można podzielić
na urządzenia wykonawcze (wentylatory nawiewne) oraz urządzenia sterownicze i pomiarowe (centrale sterujące, przetworniki ciśnienia i inne elementy dodatkowe wymienione
w roz. 5). Zadaniem wentylatorów nawiewnych jest dostarczanie do wnętrza przestrzeni
chronionej odpowiedniego strumienia powietrza zewnętrznego co zapobiegnie jej zadymieniu. Zadaniem urządzeń sterowniczych i pomiarowych jest pomiar różnicy ciśnienia
pomiędzy strefą chronioną a strefą zewnętrzną oraz zasilenie i regulacja pracy wentylatora.

3. OPIS DZIAŁANIA
AXIS.ZZ służy do zabezpieczenia przed zadymieniem dowolnej przestrzeni chronionej
(klatek schodowych, szybów windowych, korytarzy ewakuacyjnych) poprzez wytworzenie
nadciśnienia uniemożliwiającego jej zadymienie (dopuszczalne jest niewielkie zadymienie
strefy chronionej, przy którym możliwe jest prowadzenie działań ewakuacyjnych oraz
ratowniczo-gaśniczych). Ograniczenie przedostawania się dymu do strefy chronionej
poprawia warunki prowadzenia działań ewakuacyjnych oraz akcji ratowniczo-gaśniczej.
Podwyższenie ciśnienia realizowane jest poprzez nawiew powietrza za pomocą wentylatora nawiewnego. W zależności od potrzeb, doprowadzanie powietrza do przestrzeni
chronionej może odbywać się przy udziale pojedynczego punktu nawiewnego, jak również
nawiewu wielopunktowego.
Ze względu na dynamicznie zamieniające się w czasie pożaru warunki pracy, związane
z otwieraniem i zamykaniem drzwi oraz zmianami nieszczelności strefy chronionej, wydajność wentylatora nawiewnego (lub wentylatorów) jest zmieniana poprzez układ regulacji.
Układ regulacji wentylatora nawiewnego składa się z przetwornika (lub przetworników)
ciśnienia C.PC, który przekazuje sygnał proporcjonalny do różnicy ciśnienia pomiędzy strefą
chronioną, a strefą zewnętrzną (odniesienia) bezpośrednio do centrali sterującej ACC.GPF.
Scenariusz w czasie pożaru określa dwa podstawowe stany pracy układu, w zależności
od położenia drzwi ewakuacyjnych prowadzących do strefy:
∙ gdy drzwi dzielące strefę chronioną od niechronionej są zamknięte, wentylator
nawiewny ma zadanie utrzymać nadciśnienie w przestrzeni chronionej,
∙

w przypadku, w gdy nastąpi otwarcie drzwi, nadciśnienie w przestrzeni chronionej
gwałtownie spada, co powoduje natychmiastowy wzrost obrotów silnika wentylatora
i zwiększenie strumienia dostarczanego powietrza, do wartości odpowiadającej
wymaganej prędkości przepływu powietrza przez otwarte drzwi, dzielące strefę
chronioną od niechronionej.

Aby wymagana prędkość przepływu powietrza przez otwarte drzwi osiągnęła żądaną
wartość konieczne jest zapewnienie upustu/upustów powietrza do otoczenia zewnętrznego
za pomocą jednego lub kombinacji kilku poniższych rozwiązań:
∙ otworu w ścianie zewnętrznej (np. automatycznie otwierane okna),
∙

pionowego szybu do odprowadzania powietrza,

∙

wyciągu mechanicznego.

AXIS.ZZ powinien być stosowany zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla
określonego budynku, z uwzględnieniem wymagań:
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∙

normy PN-EN 12101-6:2007 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.
Część 6: „Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień.
Zestawy urządzeń”,

∙

normy NFPA 92 “Standard for Smoke-Control Systems”, 2015 Edition,

∙

instrukcji ITB Nr 378/2002 „Projektowanie instalacji wentylacji pożarowej dróg
ewakuacyjnych w budynkach wysokich i wysokościowych.

oraz:
∙ rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późniejszymi zmianami),
∙

postanowień Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2018/0478.
Obok. Przykładowy schemat
instalacji systemu nadciśnienia
z wykorzystaniem systemu AXIS.ZZ
50 Pa

50 Pa

Poniżej. Przykładowy sposób
realizacji nawiewu

45 Pa

– przetwornik ciśnienia
– czujnik dymu
Szyb windy Klatka schodowa Przedsionek

Klatka schodowa

Korytarz

– centrala sterująca

Korytarz

Klatka schodowa

Korytarz

Klatka schodowa

Korytarz

Klatka schodowa

Korytarz
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4. ZASADA DOBORU SYSTEMU
Oznaczenie zestawu jest określone w następujący sposób:

AXIS.ZZ. [2].[3].[4].[5]
[2] – typ obudowy wentylatora wg listy
[3] - typ wentylatora EGP.AS, według listy,
[4] – typ centrali sterującej ACC.GPF według listy;
[5] – liczba przetworników ciśnienia zastosowanych w zestawie

5. BUDOWA I ELEMENTY SYSTEMU
AXIS.ZZ wykorzystuje centralę sterującą ACC.GPF współpracującą z jednym lub wieloma
przetwornikami różnicy ciśnienia. Sygnał analogowy, proporcjonalny do różnicy ciśnienia
pomiędzy strefą chronioną a strefą zewnętrzną (odniesienia), pochodzący z przetwornika
różnicy ciśnienia stanowi sygnał sprzężenia zwrotnego w układzie sterowania pracą
przemiennika częstotliwości. Algorytm sterowania jest realizowany przy pomocy sterownika programowalnego PLC. Przemiennik częstotliwości, umieszczony wewnątrz centrali
sterującej ACC.GPF, umożliwia płynne zmiany wydajności wentylatora nawiewnego.
W skład zestawu wyrobów AXIS.ZZ wchodzą następujące podstawowe urządzenia
(podzespoły), które ze względu na funkcję jaką pełnią można podzielić na urządzenia
podstawowe wykonawcze (wentylatory nawiewne) oraz urządzenia podstawowe sterownicze
i pomiarowe (centrale sterujące i przetworniki różnicy ciśnienia). Oprócz powyższych, do
prawidłowej pracy systemu mogą być wymagane odpowiednie urządzenia dodatkowe
sterujące i sygnalizacyjne oraz akcesoria montażowe i podłączeniowe, urządzenia regulacji
przepływu powietrza lub urządzenia do zmian nieszczelności w przestrzeniach chronionych, których potrzeba zastosowania wiąże się z konkretnym rozwiązaniem projektowym.
Lista urządzeń podstawowych:
A.

urządzenia podstawowe wykonawcze:
A.1. wentylatory nawiewne EGP.AS (lista i parametry techniczne w tabeli P.1)

B.

urządzenia podstawowe sterownicze i pomiarowe:
B.1. centrale sterujące ACC.GPF
B.2. przetworniki różnicy ciśnienia C.PC

Lista urządzeń dodatkowych zestawu wyrobów AXIS.ZZ stosowanych opcjonalnie:
C.

urządzenia dodatkowe - urządzenia sterujące i sygnalizacyjne
C.1. punkt pomiaru ciśnienia C.PP
C.2. optyczna czujka dymu C.CD
C.3. osłona przeciwwietrzna do czujki dymu O.CD
C.4. ręczny przycisk różnicowania ciśnienia C.RS
C.5. czujki magnetyczne, kontaktrony C.CM
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D. urządzenia dodatkowe - akcesoria montażowe i podłączeniowe, takie jak:
D.1. stopy montażowe (podstawy) STP
D.2. króćce przyłączeniowe elastyczne KEL
D.3. kraty ochronne KOC
D.4. dysze dolotowe DYD
D.5. wibroizolatory WIG,WIS
D.6. tłumiki SLS, SPS
D.7. wyłączniki serwisowe WYL
D.8. rama montażowa RBF
E.

urządzenia dodatkowe – urządzenia do sterowania przepływem powietrza w kanałach wentylacyjnych lub pomiędzy strefami oraz urządzenia
wspomagające regulację systemu, takie jak:
E.1. przepustnice wielopłaszczyznowe z siłownikiem PWP
E.2. układ podwójnej czerpni UPC
E.3. klapy dymowe upustowo-regulacyjne do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła, EZZ.K.

CENTRALA
STERUJĄCA

ACC.GPF

dP

CENTRALA
STERUJĄCA

ACC.GPF

M

M
EL1
EL1
EL2
EL2

M
C.CD

NP1
PWP

EL3

M
C.PP

C.PP
C.CD

PWP
UPC

M

EL6

EGP.ASL
EZZ.K

KONDYGNACJA +1

dP

PI

C.PC

C.CM

...

KONDYGNACJA +N

EL4
EL7

EL4
EL7

dP

PI

C.PC

C.CM

EL5

PARTER

C.RS

GARAŻ
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6. JEDNOSTKA NAWIEWNA WENTYLATORA
EGP.AS
Jednostką nawiewną w systemie AXIS.ZZ są wentylatory EGP.AS, które dostępne są
w dwóch rodzajach obudowy – L (długa) i S (krótka). Jednostka nawiewna może być
montowana wewnątrz budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym) lub na
zewnątrz budynku (np. na dachu).
Wentylator EGP.AS

DANE TECHNICZNE
Poz.

Typ wentylatora

Rodzaj
obudowy

Prędkość obrotowa
50 Hz, n [obr/min]

Moc znamionowa,
P [kW]

Wydajność*
Q [m3/h]

Spręż*
P [Pa]

1

EGP.ASS.40.2.1,5.9.6.37,5

S - krótka

2900

1,5

8000

200

2

EGP.ASL.40.2.1,5.9.6.37,5

L - długa

2900

1,5

8000

200

3

EGP.ASS.56.4.1,1.10.8.32,5

S - krótka

1450

1,1

10000

150

4

EGP.ASL.56.4.1,1.10.8.32,5

L - długa

1450

1,1

10000

150

5

EGP.ASL.56.2.7,5.10.8.27,5

L - długa

2900

7,5

16000

700

6

EGP.ASS.63.4.1,1.10.8.22,5

S - krótka

1450

1,1

10000

100

7

EGP.ASL.63.4.1,1.10.8.22,5

L - długa

1450

1,1

10000

100

8

EGP.ASS.63.4.1,5.10.8.27,5

S - krótka

1450

1,5

11000

200

9

EGP.ASL.63.4.1,5.10.8.27,5

L - długa

1450

1,5

11000

200

10

EGP.ASS.63.4.2,2.10.8.30

S - krótka

1450

2,2

13000

200

11

EGP.ASL.63.4.2,2.10.8.30

L - długa

1450

2,2

13000

200

12

EGP.ASS.63.4.3.10.8.40

S - krótka

1450

3

18000

200

13

EGP.ASL.63.4.3.10.8.40

L - długa

1450

3

18000

200

14

EGP.ASL.63.4.3.10.10.37,5

L - długa

1450

3

12000

350

15

EGP.ASL.63.2.15.10.8.30

L - długa

2900

15

25000

900

16

EGP.ASL.63.2.18,5.10.8.35

L - długa

2900

18,5

30000

900

17

EGP.ASS.71.4.2,2.10.8.27,5

S - krótka

1450

2,2

13000

300

18

EGP.ASL.71.4.2,2.10.8.27,5

L - długa

1450

2,2

13000

300

19

EGP.ASS.71.4.4.10.8.37,5

S - krótka

1450

4

19000

300

20

EGP.ASL.71.4.4.10.8.37,5

L - długa

1450

4

19000

300

21

EGP.ASS.80.4.3.10.8.27,5

S - krótka

1450

3

15000

400

22

EGP.ASL.80.4.3.10.8.27,5

L - długa

1450

3

15000

400

23

EGP.ASS.80.4.4.10.8.30

S - krótka

1450

4

20000

300

24

EGP.ASL.80.4.4.10.8.30

L - długa

1450

4

20000

300

25

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.35

S - krótka

1450

5,5

22000

400

26

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.35

L - długa

1450

5,5

22000

400

27

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.37,5

S - krótka

1450

5,5

24000

400

28

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.37,5

L - długa

1450

5,5

24000

400

29

EGP.ASS.80.4.7,5.10.8.45

S - krótka

1450

7,5

32000

350

30

EGP.ASL.80.4.7,5.10.8.45

L - długa

1450

7,5

32000

350

31

EGP.ASS.90.4.11.10.8.45

S - krótka

1450

11

40000

400

32

EGP.ASL.90.4.11.10.8.45

L - długa

1450

11

40000

400

33

EGP.ASS.90.4.5,5.10.8.30

S - krótka

1450

5,5

16000

500

34

EGP.ASL.90.4.5,5.10.8.30

L - długa

1450

5,5

16000

500

35

EGP.ASL.100.4.15.10.10.37,5

L - długa

1450

15

52000

320

36

EGP.ASL.100.4.18,5.10.10.42,5

L - długa

1450

18,5

52000

500

37

EGP.ASL.100.4.22.10.10.45

L - długa

1450

22

60000

500
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― Wymiary wentylatorów:
E
B2

øD

øC

J

J

øA

øA

B1

F x øG

I1

I2

EGP.ASS
Poz.

H

EGP.ASL
øA

B1

B2

øC

øD

1

EGP.ASS.40.2.1,5.9.6.37,5

410

260

-

450

490

Typ wentylatora

F

øG

8

12

H

I1

I2

J

250

212

-

545

2

EGP.ASL.40.2.1,5.9.6.37,5

410

-

400

450

490

8

12

250

-

352

3

EGP.ASS.56.4.1,1.10.8.32,5

570

260

-

620

655

12

12

460

212

-

752,5

545

4

EGP.ASL.56.4.1,1.10.8.32,5

570

-

450

620

655

12

12

460

-

402

752,5

5

EGP.ASL.56.2.7,5.10.8.27,5

570

-

450

620

655

12

12

460

-

402

757,5

6

EGP.ASS.63.4.1,1.10.8.22,5

640

260

-

690

725

12

12

480

212

-

827,5

7

EGP.ASL.63.4.1,1.10.8.22,5

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

827,5

8

EGP.ASS.63.4.1,5.10.8.27,5

640

260

-

690

725

12

12

480

212

-

827,5

9

EGP.ASL.63.4.1,5.10.8.27,5

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

827,5

10

EGP.ASS.63.4.2,2.10.8.30

640

260

-

690

725

12

12

480

212

-

827,5

11

EGP.ASL.63.4.2,2.10.8.30

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

827,5

12

EGP.ASS.63.4.3.10.8.40

640

260

-

690

725

12

12

480

212

-

827,5

13

EGP.ASL.63.4.3.10.8.40

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

827,5

14

EGP.ASL.63.4.3.10.10.37,5

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

827,5

15

EGP.ASL.63.2.15.10.8.30

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

898,5

16

EGP.ASL.63.2.18,5.10.8.35

640

-

500

690

725

12

12

480

-

452

898,5

17

EGP.ASS.71.4.2,2.10.8.27,5

710

260

-

770

805

16

12

550

212

-

907,5

18

EGP.ASL.71.4.2,2.10.8.27,5

710

-

600

770

805

16

12

550

-

552

907,5

19

EGP.ASS.71.4.4.10.8.37,5

710

260

-

770

805

16

12

550

212

-

912,5

20

EGP.ASL.71.4.4.10.8.37,5

710

-

600

770

805

16

12

550

-

552

21

EGP.ASS.80.4.3.10.8.27,5

810

260

-

860

900

16

12

660

302

-

912,5
1010

22

EGP.ASL.80.4.3.10.8.27,5

810

-

600

860

900

16

12

660

-

552

1010

23

EGP.ASS.80.4.4.10.8.30

810

350

-

860

900

16

12

660

302

-

1010

24

EGP.ASL.80.4.4.10.8.30

810

-

600

860

900

16

12

660

-

552

1010

25

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.35

810

350

-

860

900

16

12

660

302

-

1076

26

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.35

810

-

600

860

900

16

12

660

-

552

1076

27

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.37,5

810

350

-

860

900

16

12

660

302

-

1076

28

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.37,5

810

-

600

860

900

16

12

660

-

552

1076

29

EGP.ASS.80.4.7,5.10.8.45

810

350

-

860

900

16

12

660

302

-

1076

30

EGP.ASL.80.4.7,5.10.8.45

810

-

600

860

900

16

12

660

-

552

1076

31

EGP.ASS.90.4.11.10.8.45

910

350

-

970

1010

16

12

740

302

-

1191

32

EGP.ASL.90.4.11.10.8.45

910

-

700

970

1010

16

12

740

-

652

1191

WWW.AERECO.COM.PL
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Poz.

Typ wentylatora

33

EGP.ASS.90.4.5,5.10.8.30

34

EGP.ASL.90.4.5,5.10.8.30

35

EGP.ASL.100.4.15.10.10.37,5

36

EGP.ASL.100.4.18,5.10.10.42,5

37

EGP.ASL.100.4.22.10.10.45

11

øA

B1

B2

øC

øD

F

øG

910

350

-

970

1010

16

12

H

I1

I2

740

302

-

J

910

-

700

970

1010

16

12

740

-

652

1191

1010

-

900

1070

1110

16

12

740

-

852

1291

1010

-

900

1070

1110

16

12

740

-

852

1291

1010

-

900

1070

1110

16

12

740

-

852

1291

1191

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Wentylator jest przystosowany do montażu zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku,
może być montowany zarówno w pozycji pionowej jak i poziomej.
W celu montażu wentylatora należy wykonać odpowiednią konstrukcję wsporczą z uwzględnieniem miejsca na wibroizolatory. Należy uwzględnić ograniczenia wynikające między
innymi z nośności dachu, stropu lub innych miejsc podparcia konstrukcji wsporczej. Przy
zabudowie wentylatora należy zwrócić uwagę by wokół wentylatora pozostało wystarczająco dużo wolnego miejsca dla prowadzenia prac serwisowych lub ewentualnej naprawy.
Należy również zaplanować drogę transportu elementów serwisowych w obszarze budynku.
podstawa mocująca
(akcesoria dodatkowe)

pręt pozycyjny
Sposób mocowania wibroizolatorów
przy konstrukcji wsporczej wspierającej lub podwieszanej.

podkładka odporna
na wstrząsy
nakrętki służące
wypoziomowaniu

podstawa mocująca
(akcesoria dodatkowe)

Połączenia wentylatora i stóp oraz przeciwkołnierzy należy wykonać z wykorzystaniem śrub
i podkładek o wymiarach zależnych od wielkości wentylatora w każdym punkcie mocującym.
Połączenia wentylatora z króćcami elastycznymi oraz szachtem wentylacyjnym powinno
być szczelne. W celu zapewnienia szczelności połączeń elementów zaleca się stosowanie
silikonu lub innego uszczelnienia. Szachty wentylacyjne i wyrzutnia powietrza powinny
być podtrzymywane przez niezależne zawiesia tak by nie obciążały obudowy wentylatora.
Elementy montażowe muszą być umieszczone w jednej osi. Przy swobodnym zasysaniu
lub wyrzucie powietrza zakończenia szachtów wentylacyjnych (wyrzutnia/wentylator)
muszą być zabezpieczone siatką. Należy zapewnić ochronę przed możliwością zassania
przedmiotów/śmieci lub przypadkowym dostępem osób i zwierząt do wentylatora.
Kotwy mocujące do konstrukcji budynku muszą zostać dobrane (średnica, długość)
odpowiednio dla danej wielkości wentylatora i konstrukcji wsporczej.
Kierunek montażu wentylatorów wynika ze strzałek umieszczonych na łopatach wirnika
wskazujących kierunek obrotu. Standardowy kierunek przepływu powietrza jest od
wirnika do silnika.
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Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić nośność i wypoziomowanie konstrukcji
wsporczej. W celu ograniczenia oporów miejscowych należy sprawdzić i dostosować
średnicę szachtów wentylacyjnych/otworów przyłączeniowych do średnicy wentylatora.
Aby ograniczyć przenikanie wody i śniegu do instalacji należy po stronie czerpnej stosować
osłonę wlotu.
W celu ograniczenia rozprzestrzenia się wibracji zaleca się stosowanie wibroizolatorów
(patrz akcesoria). Skuteczną izolację pomiędzy przewodem a króćcami ssawnym i tłocznym
zapewniają elastyczne połączenia (patrz akcesoria). Należy sprawdzić czy zamontowane
elementy spełniają wymagania bezpieczeństwa dla danej instalacji. Podana długość
zabudowy króćców elastycznych musi być koniecznie zachowana. W przypadku montaży
sztywnych (mocowanie do ściany lub podłoża), przy których nie można zapewnić idealnego
wypośrodkowania wentylatora, nie należy wytwarzać naprężeń na obudowę wentylatora
z uwagi na możliwość wystąpienia deformacji. Wszelkie wolne przestrzenie powinny być
wypełnione masą uszczelniającą tak, aby zapewnić odpowiednie podparcie wentylatora.
Przykładowe schematy podłączenia wentylatora znajdują się na rysunku poniżej.
1 – wentylator
2 – czerpnia
3 – króciec elastyczny
4 – kształtka przejściowa okrąg/prostokąt
5 – przepustnica
6 – czujnik dymu
7 – osłona wlotu
8 – dyfuzor
9 – siatka zabezpieczająca

Schemat montażu na dachu z osłoną wlotu.

Schemat montażu wewnątrz budynku.
Montaż na podstawie

Schemat montażu na dachu z podwójną czerpnią.
Widok z boku

2

4

5

3

1

4

5

3

1

7

6
9

4

3

1

3

4

2

8
9
5

9

Montaż na do sufitu

Widok z góry

3
4

4

2

3

1

3

2

5
4

6

5

6
2

8
9

5
1

9
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Po zakończeniu montażu należy odpowiednio podłączyć przewody instalacji elektrycznej.
Przewody należy wprowadzić poprzez dławnice do puszki podłączeniowej wentylatora.
Rodzaj dławnic należy dobrać do średnicy zewnętrznej kabla zasilającego. Podłączenia
należy dokonać zgodnie z poniższym schematem elektrycznym. Ze względów serwisowych
należy zapewnić możliwość pewnego i wyraźnego odłączenia wentylatora od zasilania.
Zasilanie wentylatora z centrali należy wyprowadzić z zacisków śrubowych listwy zaciskowej centrali. Przewody ekranowane należy odpowiednio uziemić poprzez podłączenie
ekranu za pomocą obejmy.
PE

X...

PE

L1 L2 L3

X...

PE

LISTWA
ZACISKOWA

X...

PE

X...

X...

1

2

PE

LISTWA
ZACISKOWA

X...

3

L1 L2 L3

X...

PE

X...

1

X...

X...

2

3

NHXCH-J SERVO FE180 PH/E90
4 x ... mm2

WENT. NAWIEWNY
3x400V/50Hz
... A
... kW

PE

3~

WENT. NAWIEWNY
3x400V/50Hz
... A
... kW

PE

W

V

WN

EGP.ASL..

U

W

V

WN

U

NHXH-J FE180 PH/E90
4 x ... mm2

EGP.ASL..

3~

3,0 – 4,0

5,5 – 7,5

11

15

18,5

22

20

32

40

50

63

Wielkość wkładek bezpiecznikowych gG

10

10

Typ przewodu zasilającego wentylator, w zależności od długości przewodu:

L<5m

NHXH-J FE180 PH/E90 0,6/1kV 4 x...

5 m < L < 50 m

NHXCH-J Servo FE180 PH/E90 0,6/1kV 4 x...

Sugerowany przekrój przewodu w [mm2], w zależności od długości przewodu:

L<5m

1,5

2,5

4

6

10

10

16

5 m < L < 50 m

2,5

4

6

10

16

16

25
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EKRAN PODŁĄCZYĆ DO
PUSZKI WENT. ZA POMOCĄ
DŁAWNICY EMC

UWAGA!

Moc wentylatora w [kW]:

1,1 – 2,2

EKRAN PODŁĄCZYĆ DO
PŁYTY ZA POMOCĄ
OBEJMY EKRANOWEJ EMC
LUB DŁAWNICY EMC

Numeracja zacisków może ulec
zmianie w wyniku dostosowania konfiguracji ACC.GPF
do wymogów budynku dla
którego zestaw jest przeznaczony. Dodatkowa dokumentacja zawierająca szczegółowe
podłączenia elektryczne oraz
zalecenia zostanie dostarczona
wraz z urządzeniem.
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7.

CENTRALA STERUJĄCA ACC.GPF

W zestawie AXIS.ZZ stosuje się centralę sterującą ACC.GPF, odpowiedzialną za poprawność pracy i nadzór nad wszystkimi elementami systemu. Centrala sterująca ACC.GPF
charakteryzuje się budową modułową. Centrala sterująca ACC.GPF automatycznie nadzoruje, steruje i sygnalizuje stan pracy urządzeń zewnętrznych, m.in. urządzeń systemu
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Funkcje te są realizowane poprzez wbudowany
sterownik programowalny, który na podstawie zapisanego programu dokonuje interpretacji
stanów wejściowych centrali i oddziałuje na urządzenia i systemy zewnętrzne, zgodnie
z określonymi algorytmami. Centrala sterująca ACC.GPF odbiera i interpretuje sygnały
pochodzące z zewnętrznej centrali systemu sygnalizacji pożaru lub z podłączonych do
niej bezpośrednio czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych. Po odebraniu
i zinterpretowaniu sygnału pożaru centrala przechodzi w tryb pożarowy, w którym steruje
pracą elementów systemu, m.in. reguluje prędkość wentylatora nawiewnego na podstawie sygnału z przetwornika(lub przetworników) różnicy ciśnienia. Regulacja umożliwia
utrzymanie odpowiedniego poziomu nadciśnienia w strefie chronionej, lub kierunku
i prędkości przepływu wolnego od dymu powietrza, zapewniając właściwe warunki do
prowadzenia ewakuacji i akcji gaśniczej. Dodatkowo centrala może sterować urządzeniami
dodatkowymi np. siłownikami przepustnic wielopłaszczyznowych, klap odcinających,
transferowych i klap dymowych, których zmiana położenia jest wymagana dla rozpoczęcia
pracy systemu różnicowania ciśnienia. Centrala ACC.GPF może być wykorzystywana
do sterowania wentylatorami i urządzeniami innych systemów wentylacji pożarowej np.
oddymiania klatek czy wentylacji garażu.
W zależności od miejsca usytuowania i sposobu zasilania automatyka ACC.GPF może
występować w czterech różnych wykonaniach.
W zależności od wyposażenia i wykonania występują następujące wersje central:
∙ ACC.GPF.1W bez układu SZR, wykonanie wewnętrzne,
∙

ACC.GPF.2W z wbudowanym układem SZR wykonanie wewnętrzne,

∙

ACC.GPF.1Z bez układu SZR, wykonanie zewnętrzne,

∙

ACC.GPF.2Z z wbudowanym układem SZR wykonanie zewnętrzne.

Centrala w wykonaniu zewnętrznym jest wyposażona w grzałkę antykondensacyjną
z regulatorem temperatury.

WWW.AERECO.COM.PL
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DANE TECHNICZNE
Podstawowe własności użytkowe:
LP

PARAMETR

1

Typy

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
ACC.GPF.1

ACC.GPF.2

Wymiary

2

Wymiary obudowy (dł. szer. x wys. ) [m]

3

Masa centrali [kg]

zgodnie z projektem – typoszereg:
seria obudów WSM, MAS, MAD od 0,15 x 0,2 x 0,2 do 0,4 x 1,2 x 1,2;
seria obudów KS, MKS, MKD od 0,3 x 0,6 x 1,5 do 0,6 x 1,6 x 2,1;
seria obudów AS, MCS, MCD od 0,4 x 0,6 x 1,9 do 0,6 x 0,8 x 2,4;
możliwe połączenie w zabudowie szeregowej n obudów AS, MCS, MCD
(n=1,2,3…)
zgodnie z projektem

Parametry środowiskowe
4

Klasa środowiskowa

5

Stopień ochrony obudowy

6

Zakres temperatur pracy

3
IP54
-25 ÷ +75°C
(-25°C przy zastosowaniu grzałki,
+75°C ≤ 2 h, długotrwale +40°C)

Zasilanie
7

Układ sieci zasilającej

8

Maksymalny prąd zasilania (moc)

9

Podstawowe źródło zasilania

10

Napięcie zasilania podstawowego

11

Rezerwowe źródło zasilania

12

Napięcie zasilania rezerwowego

TN-S, L1, L2, L3, N, PE
630 A (400 kW)
Sieć
3 x 230/400 V +10% -15%, 50 Hz, AC
Akumulatory

Sieć / Prądnice

24 V DC

3 x 230/400 V +10% -15%, 50 Hz, AC

Funkcjonalność

13

Maksymalny czas przerwy

14

Klasa funkcjonalna zasilacza

15

Sygnalizacja optyczna stanu pracy

16

Sposób rozruchu

17

Rodzaj pracy

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

ACC.GPF.1

ACC.GPF.2

0 s (obwody DC)

< 15 s (obwody AC)

A
(Dozorowanie, Pożar, Uszkodzenie/Zablokowanie)
bezpośredni, gwiazda-trójkąt, układ Dahlandera, przemiennik częstotliwości,
soft-start
jednobiegowy, wielobiegowy, jednokierunkowy, rewersyjny, ze zmienną
prędkością
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LP

PARAMETR

18

Linie dozorowe

zgodnie z projektem

19

Nadzorowane linie sygnałowe

zgodnie z projektem

20

Wyjścia zasilające – liczba i typy linii zasilających są ustalane indywidualnie

21

22

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

prądu stałego, 24 V, DC, maks. 5 A (120 VA),
jednofazowe 230 V, 50 Hz, AC, maks. 25 A (5,5 kW),
trójfazowe 3 x 230/400 V, 50 Hz, AC, maks. 250 A (75kW),
trójfazowe 3 x 400 V, 0-50 Hz (falownik), AC, maks. 170 A (75 kW)

Linie sygnałowe wejściowe – liczba i typy
wejść są ustalane indywidualnie

dwustanowe zwykłe 24 V DC,
dwustanowe pożarowe 24 V DC,
dwustanowe zwykłe 230 V AC,
dwustanowe parametryczne 24 V DC,
analogowe sygnału prądowego 4-20 mA, DC,
analogowe sygnału prądowego 0-20 mA, DC,
analogowe sygnału napięciowego 0-10 V DC

Linie sygnałowe wyjściowe – liczba i typy
wejść są ustalane indywidualnie

przekaźnikowe 30 V, DC, maks. 10A,
przekaźnikowe 250 V, AC, maks. 10A,
analogowe sygnału prądowego 4-20 mA, DC,
analogowe sygnału napięciowego 0-10 V, DC,
cyfrowe

MATERIAŁY I WYKONANIE
Wszystkie materiały zostały dobrane zgodnie z przeznaczeniem. Konstrukcja centrali została
wykonana w taki sposób aby zapewnić pracę w granicach parametrów znamionowych
w warunkach otoczenia poza jej obudową zgodnie z klasą 3K5 według IEC 721-3-3.
S

G

ACC.GPF

DOZOROWANIE

POŻAR

TEST LAMPEK

RESET

USZKODZENIE
ZABLOKOWANIE

W

ZASILANIE

WWW.AERECO.COM.PL
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Wymiary central sterujących przedstawione są poniżej.
Moc silnika
[kW]

Wielkość obudowy
centrali (W x S x G) [mm]

EGP.ASS.40.2.1,5.9.6.37,5

1,5

1000 x 800 x 300

88

EGP.ASL.40.2.1,5.9.6.37,5

1,5

1000 x 800 x 300

88

Typ wentylatora

Masa centrali
wykonanie zew. [kg]

EGP.ASS.56.4.1,1.10.8.32,5

1,1

1000 x 800 x 300

88

EGP.ASL.56.4.1,1.10.8.32,5

1,1

1000 x 800 x 300

88

EGP.ASL.56.2.7,5.10.8.27,5

7,5

1200 x 1000 x 300

EGP.ASS.63.4.1,1.10.8.22,5

1,1

1000 x 800 x 300

130
88

EGP.ASL.63.4.1,1.10.8.22,5

1,1

1000 x 800 x 300

88
88

EGP.ASS.63.4.1,5.10.8.27,5

1,5

1000 x 800 x 300

EGP.ASL.63.4.1,5.10.8.27,5

1,5

1000 x 800 x 300

EGP.ASS.63.4.2,2.10.8.30

2,2

1000 x 1000 x 300

107

EGP.ASL.63.4.2,2.10.8.30

2,2

1000 x 1000 x 300

107

EGP.ASS.63.4.3.10.8.40

3

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.63.4.3.10.8.40

3

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.63.4.3.10.10.37,5

3

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.63.2.15.10.8.30

15

1200 x 1200 x 300

152

EGP.ASL.63.2.18,5.10.8.35

18,5

1200 x 1200 x 400

163

EGP.ASS.71.4.2,2.10.8.27,5

2,2

1000 x 1000 x 300

107

EGP.ASL.71.4.2,2.10.8.27,5

2,2

1000 x 1000 x 300

107

EGP.ASS.71.4.4.10.8.37,5

4

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.71.4.4.10.8.37,5

4

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASS.80.4.3.10.8.27,5

3

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.80.4.3.10.8.27,5

3

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASS.80.4.4.10.8.30

4

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASL.80.4.4.10.8.30

4

1000 x 1000 x 300

110

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.35

5,5

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.35

5,5

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.37,5

5,5

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.37,5

5,5

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASS.80.4.7,5.10.8.45

7,5

1200 x 1000 x 300

130

EGP.ASL.80.4.7,5.10.8.45

1200 x 1000 x 300

130

EGP.ASS.90.4.11.10.8.45

11

1200 x 1200 x 300

150

EGP.ASL.90.4.11.10.8.45

11

1200 x 1200 x 300

150

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASS.90.4.5,5.10.8.30
EGP.ASL.90.4.5,5.10.8.30

7,5

88

5,5

1200 x 1000 x 300

131

EGP.ASL.100.4.15.10.10.37,5

15

1200 x 1200 x 300

152

EGP.ASL.100.4.18,5.10.10.42,5

18,5

1200 x 1200 x 400

163

EGP.ASL.100.4.22.10.10.45

22

1200 x 1200 x 400

165
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UWAGA!
Wymiary dotyczą podstawowych
zestawów AXIS.ZZ obejmujących
jeden wentylator napowietrzający, jeden przetwornik ciśnienia.
W przypadku innych zestawów
należy wymiary ustalić z działem
technicznym AERECO.
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PRZYDATNOŚĆ DO UŻYTKOWANIA W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH
Centrala ACC.GPF jest zaklasyfikowana do 3 klasy środowiskowej, posiada stopień
ochrony IP54, może pracować w dopuszczalnym zakresie temperatury od -25°C ÷ +75°C
(temperatura otoczenia +75°C do 2h, długotrwale temperatura nie może przekraczać
+40°C w miejscu zainstalowania).
Miejsce montażu centrali to wnętrze budynków lub na zewnątrz w przestrzeni otwartej
z wykluczeniem bezpośredniego wpływu opadów atmosferycznych i promieniowania
słonecznego (pod zadaszeniem). Centrala może pracować w warunkach wystąpienia
kondensacji pary wodnej. W przypadku montażu na dachu budynku należy zapewnić
odpowiednią ochronę od wyładowań atmosferycznych.
MONTAŻ
Montaż do podłoża należy wykonać zgodnie z specyfiką każdej z obudów poprzez wykorzystanie otworów montażowych do przymocowania za pomocą śrub lub wkrętów i kołków
rozporowych o odpowiedniej nośności i wytrzymałości do uprzednio przygotowanej konstrukcji nośnej lub bezpośrednio do podłogi i/lub ściany. Niedozwolone jest użytkowanie
centrali nie przytwierdzonej, w odpowiedni do rodzaju obudowy i powierzchni montażowej
sposób. Niedopuszczalne jest wykonywanie w obudowie otworów, pozostawiania obudowy
z niedomkniętymi drzwiami, niezaciśniętymi dławnicami itp. działania skutkujące utratą
stopnia IP 54.

UWAGA!
Centralę ACC.GPF w wykonaniu
wewnętrznym należy montować
w pomieszczeniach wydzielonych pożarowo.

W przypadku standardowego rozwiązania, z przyciskami sterującymi na drzwiach (elewacji)
centrali należy ją instalować w pomieszczeniach, do których nie mają dostępu osoby
postronne i nieupoważnione. Dla central umieszczonych na zewnątrz, w miejscach ogólnodostępnych (np. taras, teren zielony itp.) należy wyspecyfikować wersję z przyciskami
sterującymi RESET i TEST LAMPEK umieszczonymi wewnątrz obudowy centrali.
Centrala ACC.GPF instalowania wewnątrz budynku, powinna znajdować się w pomieszczeniu oddzielonym pożarowo, ogrzewanym i wentylowanym. W przypadku montażu
na zewnątrz stosuje się wersję zewnętrzną centrali, wyposażoną w grzałkę. Zaleca się
również zastosowanie dodatkowej ochrony przed bezpośrednim działaniem warunków
atmosferycznych np., poprzez montaż zadaszenia.
Lokalizacja centrali powinna zapewniać odpowiednią wolną strefę dla obsługi i montażu,
wynoszącą minimum 100 cm.
Dla central zawieszonych oraz przystawionych do izolacyjnych termicznie ścian należy
zostawić wolną przestrzeń z boków oraz ponad obudową zapewniającą właściwą wentylację.
Zaleca się odsunięcie od ścian za pomocą dystansów na minimum 10 mm.
Minimalny odstęp od wlotów i wylotów z kratek i wentylatorów obudowy wynosi 50 cm.
ZASILANIE
Instalacja elektryczna powinna być przedmiotem opracowania projektowego i spełniać
wymagania przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, oraz być w zgodzie z zasadami wiedzy technicznej. Dobór typu przewodu uwzględniający klasę, liczbę i przekrój
żył powinien być wykonany ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych parametrów
technicznych centrali.
Do zasilenia centrali należy wykorzystywać przewody, które wraz z mocowaniem (zespół
kablowy) zapewniają podtrzymanie funkcji w warunkach pożaru (PH) 30/90 minut.
WWW.AERECO.COM.PL
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Pole zasilające i zabezpieczania dla centrali powinno być odpowiednio oznaczone opisem
słownym i numerem zasilacza. Zaleca się aby jedno zabezpieczenie liniowe na polu chroniło tylko jedną centralę. Niedopuszczalne jest podłączanie do zabezpieczenia centrali
jakichkolwiek innych odbiorników.
PODŁĄCZENIE URZĄDZEŃ WEJŚCIOWYCH I WYJŚCIOWYCH
Dobór typu przewodów uwzględniający klasę, liczbę i przekrój żył powinien być wykonany
ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych parametrów technicznych urządzeń peryferyjnych obsługiwanych z centrali.
Listwy zaciskowe są opisane na schemacie dołączonym do każdej centrali z funkcją
zasilacza ACC.GPF – należy przestrzegać numeracji w tym kolejności faz oraz uzwojeń
silników. Nieprawidłowe podłączenie silnika wentylatora może spowodować przeciwny
kierunek wirowania lub uszkodzenie silnika.
Podłączenie przewodów do listwy zaciskowej należy wykonać uwzględniając poniższą
tabelę:
Parametry zacisków szeregowych IK6, stosowanych w centrali ACC.GPF
IK6…2,
2,5 mm2

IK6…4,
4 mm2

IK6…6,
6 mm2

IK6…10,
10 mm2

Średnica przewód jednożyłowy [mm2]

1,5 ÷ 4

1,5 ÷ 6

1,5 ÷ 10

1,5 ÷ 16

1,5 ÷ 16

Średnica przewód wielożyłowy [mm2]

1,5 ÷ 2,5

1,5 ÷ 4

1,5 ÷ 6

1,5 ÷ 10

1,5 ÷ 16

Typ zacisku, rozmiar nominalny

Długość odizolowania [mm]
Moment dokręcenia śruby [Nm]

10

10

10

12

16

0,4 ÷ 0,6

0,5 ÷ 0,8

0,8 ÷ 1,2

1,2 ÷ 1,8

1,2 ÷ 2,0

W przypadku przewodów o większych przekrojach siłę i parametry zacisku należy odczytać
z tabeli zacisku / dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia.
Przewody należy wprowadzić do centrali przez przepusty kablowe w sposób zapewniający
wymagany stopień ochrony. Podłączenia przewodów należy wykonywać specjalistycznymi narzędziami elektrycznymi z uwzględnieniem momentów dokręcania określonych
w instrukcji. Przy podłączaniu przewodów ekranowanych należy pamiętać o podłączaniu
całego obwodu ekranu do płyty montażowej za pomocą obejmy/uchwytu.
Dla sygnałów sterujących do/z SSP należy prowadzić 2 niezależne żyły dla każdego
z sygnałów.
Podłączenie regulatora może wykonać jedynie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje
zawodowe potwierdzone aktualnym świadectwem.
POMIARY ELEKTRYCZNE
Po przeprowadzeniu czynności związanych z podłączeniem urządzeń wyjściowych a przed
uruchomieniem centrali, należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne (m.in. pomiar
ciągłości żyły ochronnej, pomiary wytrzymałości izolacji kabli i przewodów, pomiary
ochrony przeciwporażeniowej).
W standardowej wersji centrana wykonana jest z podejściem zasialania i obwodów
wyjściowych od dołu poprzez dławiki kablowe.

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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Zasilanie zestawu do różnicowania ciśnienia AXIS.ZZ należy doprowadzić do centrali
sterującej ACC.GPF. Żyły przewodu zasilającego centralę należy podłączyć pod zaciski
śrubowe lub bezpośrednio pod główny rozłącznik bezpiecznikowy (zależnie od rozwiązania
projektowego).
Moc centrali w [kW]:

P≤3

3<P≤4

4<P≤7,5

7,5<P≤11

11<P≤15

15<P≤18,5 18,5<P≤25

Największe zabezpieczenie w centrali (bezpiecznik topikowy typ gG) w [A]:

10

10

20

32

40

50

63

63

80

100

25

35

Sugerowane zabezpieczenie centrali (bezpiecznik topikowy typ gG), w [A]:

16

25

32

40

Typ przewodu zasilającego centralę:

L<5m

NHXH-J FE180 PH/E90 0,6/1kV 4 x...

Sugerowany przekrój przewodu w [mm2]

L < 50 m

4

6

10

16

25

8. PRZETWORNIK CIŚNIENIA C.PC
Urządzenia służą do ciągłego pomiaru różnicy ciśnienia pomiędzy przestrzenią chronioną
a przestrzenią nie chronioną. W systemie AXIS.ZZ wykorzystuje się trzy przetworniki
różnicy ciśnienia C.PC1, C.PC2 i C.PC3. Konkretny typ przetwornika dobiera producent
zestawu na podstawie warunków panujących w strefie montażu urządzenia.

Przetwornik ciśnienia C.PC.1

Przetwornik ciśnienia C.PC.2

Przetwornik ciśnienia C.PC.3

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne przetworników ciśnienia:
Nazwa

Wymiary [mm]

Zasilanie

Sygnał wyjściowy

Czas odpowiedzi

Zakres temperatury pracy

Stopień
ochrony

IP54

C.PC.1

92 x 75 x 47,9

24V DC (8....33 V DC)

4 ÷ 20 mA / 0 ÷ 10 V

20 ms + 20 s regulowany

0 +70°C

C.PC.2

86 x 56 x 40

24 V DC (14... 38 V DC)

4 ÷ 20 mA/ 0 ÷ 10V

10 ms + 4 s regulowany

+10 +50°C

IP54

C.PC.3

87 x 80 x 52

24 V DC (15....32 V DC) 4 ÷ 20 mA / 0 ÷ 10 V

20 ms + 4 s regulowany

-20 +60°C

IP65

WWW.AERECO.COM.PL
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MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Przetwornik ciśnienia należy zamontować na ścianie w sposób trwały za pomocą wkrętów
a przewód wprowadzić do obudowy przez dławik kablowy. Należy doprowadzić przewód
sygnałowy z centrali sterującej ACC.GPF do przetwornika. Zaleca się stosowanie przewodu HTKSHekw FE180/E90 2 x 2 x 1,0 mm2.
1

2

3

+24V 0 V OUT

dP

*Przykładowy schemat.
Podłącznie urządzeń systemu
AXIS.ZZ należy wykonać według
DTR urządzenia i schematu
centrali ACC.GPF.

Schemat elektryczny podłączenia czujnika do szafy ACC.GPF*

48

75

107

92

Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych przetwornika ciśnienia C.PC.1
86
40

56

67

Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych przetwornika ciśnienia C.PC.2

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

ZESTAW WYROBÓW DO RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA AXIS.ZZ

80

52

22

87

Wymiary i rozmieszczenie otworów montażowych przetwornika ciśnienia C.PC.3

9. PUNKT POMIARU CIŚNIENIA C.PP
Punkt pomiaru ciśnienia C.PP służy do doprowadzania sygnału ciśnienia do przetwornika
różnicy ciśnienia C.PC. Do przetworników ciśnienia należy doprowadzić dwa przewody
ciśnieniowe. Jeden z przewodów umieszcza się w przestrzeni o podwyższonym ciśnieniu,
drugi w przestrzeni odniesienia. Punkt pomiaru ciśnienia C.PP stanowi zakończenie
przewodów ciśnieniowych.

Punkt pomiaru ciśnienia C.PP

DANE TECHNICZNE
Wymiar obudowy (szer. x wys. x głęb.): 65 x 58 x 35 [mm].
Średnica przyłączeniowa przewodu ciśnienia: ø7/5 mm.
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MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
W przypadku montażu przetwornika bezpośrednio w strefie podwyższonego ciśnienia
dopuszcza się podłączenie tyko jednego przewodu ciśnieniowego wyprowadzonego do
przestrzeni odniesienia. Punkt pomiaru ciśnienia może być zamontowany wewnątrz lub na
zewnątrz budynku. Instalację pomiaru ciśnienia wykonać z rurek impulsowych o średnicy
wewnętrznej 5 mm.
Wejścia przewodów pomiarowych do punktu odbioru ciśnienia,w przypadku montażu
zewnętrznego należy wykonać zawsze od góry zabezpieczając tym samym przed kondensacją pary wodnej w przewodach.
Instalację pomiaru ciśnienia należy wykonać z niezbędną starannością, prowadząc ją
w strefie podwyższonego ciśnienia podtynkowo w rurkach. Należy zachować minimalne
promienie gięcia aby nie doprowadzić do zagięć i przewężeń mogących wpłynąć na
pomiar. Jeśli prowadzenie instalacji przewiduje się na zewnątrz budynku to powinna być
wykonana przewodem silikonowym, odpornym na niskie temperatury.
Lokalizacja przetworników i punktów pomiaru ciśnienia powinna być określona w dokumentacji projektowej.

10. UKŁAD PODWÓJNEJ CZERPNI UPC
Układ podwójnej czerpni może zostać zastosowany w celu zabezpieczenia instalacji
nawiewnej zlokalizowanej na dachu budynku przed możliwością dostania się dymu do
przewodów nawiewnych systemu AXIS.ZZ. Czerpnie powietrza powinny być od siebie
oddalone na tyle, aby w razie zadymienia, uniemożliwić pobór powietrza zadymionego
przez oba wloty. Każda z czerpni wyposażona jest w oddzielnie sterowaną przepustnicę
oraz czujkę dymu z osłoną przeciwwietrzną. Takie rozwiązanie zapewnia natychmiastowe
zamknięcie jednego z wlotów w razie detekcji w nim dymu.

1 – wentylator
2 – czerpnia
3 – króciec elastyczny
4 – kształtka przejściowa okrąg/prostokąt
5 – przewód wentylacyjny prostokątny
6 – trójnik
7 – czujka dymu
8 – przepustnica
9 – siatka zabezpieczająca

W zakresie dostawy UPC znajdują się dwie przepustnice PWP oraz dwie czujki dymowe
C.CD wraz z obudowami O.CD. Elementy te są dedykowane i sterowane z centrali sterującej ACC.GPF. Informacje dotyczące danych technicznych i eksploatacyjnych znajdują
się w rozdziałach dotyczących poszczególnych urządzeń. Przedstawione w tabeli (kolejna
strona) parametry są przykładowe i mogą ulec zmianie w zależności od długości instalacji
i jej geometrii.
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Wymiary elementów UPC
Oznaczenie na schemacie
Typ wentylatora

4*
Przejście na przewód wentylacyjny
prostokątny [mm]*

5*
Rozmiar
przewodu
A x B [mm]*

6*
Rozmiar trójnika
C [mm]*

8
Wielkość
przepustnicy
A x B [mm]

Kod
zestawu
2x7 2x8

EGP.ASS.40.2.1,5.9.6.37,5
EGP.ASL.40.2.1,5.9.6.37,5

ø400/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASS.56.4.1,1.10.8.32,5
EGP.ASL.56.4.1,1.10.8.32,5

ø560/600x600

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASL.56.2.7,5.10.8.27,5

ø560/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.63.4.1,1.10.8.22,5
EGP.ASL.63.4.1,1.10.8.22,5

ø630/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASS.63.4.1,5.10.8.27,5
EGP.ASL.63.4.1,5.10.8.27,5

ø630/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASS.63.4.2,2.10.8.30
EGP.ASL.63.4.2,2.10.8.30

ø630/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASS.63.4.3.10.8.40
EGP.ASL.63.4.3.10.8.40

ø630/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASL.63.4.3.10.10.37,5

ø630/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASL.63.2.15.10.8.30

ø630/1000x1000

1000x1000

1000x1000/1000x1000/1000x1000

1000x1000

UPC.3

EGP.ASL.63.2.18,5.10.8.35

ø630/1000x1000

1000x1000

1000x1000/1000x1000/1000x1000

1000x1000

UPC.3

EGP.ASS.71.4.2,2.10.8.27,5
EGP.ASL.71.4.2,2.10.8.27,5

ø710/600x600

600x600

600x600/600x600/600x600

600x600

UPC.1

EGP.ASS.71.4.4.10.8.37,5
EGP.ASL.71.4.4.10.8.37,5

ø710/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.80.4.3.10.8.27,5
EGP.ASL.80.4.3.10.8.27,5

ø800/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.80.4.4.10.8.30
EGP.ASL.80.4.4.10.8.30

ø800/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.35
EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.35

ø800/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.37,5
EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.37,5

ø800/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.2

EGP.ASS.80.4.7,5.10.8.45
EGP.ASL.80.4.7,5.10.8.45

ø800/1000x1000

1000x1000

1000x1000/1000x1000/1000x1000

1000x1000

UPC.3

EGP.ASS.90.4.11.10.8.45
EGP.ASL.90.4.11.10.8.45

ø900/1200x1200

1200x1200

1200x1200/1200x1200/1200x1200

1200x1200

UPC.4

EGP.ASS.90.4.5,5.10.8.30
EGP.ASL.90.4.5,5.10.8.30

ø900/800x800

800x800

800x800/800x800/800x800

800x800

UPC.3

EGP.ASL. 100.4.15.10.10.37,5
ø1000/1200x1200 1200x1200
EGP.ASL.100.4.18,5.10.10.42,5

1200x1200/1200x1200/1200x1200

1200x1200

UPC.4

EGP.ASL.100.4.22.10.10.45

1400x1400/1400x1400/1400x1400

1400x1400

UPC.5

ø1000/1400x1400 1400x1400

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Podłączenie elementów układu wykonać następującymi przewodami:
∙

Podłączenie zasilania siłownika: HDGs FE180/PH90 3 x 1,5 mm2

∙

Podłączenie kontroli pozycji siłownika (wymagane): HTKSH FE180/PH90 1 x 2 x 1 mm2

∙

Podłączenie czujki dymowej: HTKSH FE180/PH90 1 x 2 x 1 mm2.
WWW.AERECO.COM.PL
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11. PRZEPUSTNICA WIELOPŁASZCZYZNOWA PWP
Przepustnica wielopłaszczyznowa PWP wykorzystywana jest do odcięcia dopływu powietrza do wentylatora w przypadku układów z pojedynczą lub podwójną czerpnią powietrza.
DANE TECHNICZNE
Wymiary przepustnic dedykowanych dla poszczególnych wentylatorów systemu zostały
podane poniżej:

Typ wentylatora

EGP.ASS.40.2.1,5.9.6.37,5
EGP.ASL.40.2.1,5.9.6.37,5

A x B x C [mm]

C

B

B

A

Typ wentylatora

A x B x C [mm]

600 x 600 x 115

EGP.ASS.80.4.3.10.8.27,5
EGP.ASL.80.4.3.10.8.27,5

800 x 800 x 115

EGP.ASS.56.4.1,1.10.8.32,5
EGP.ASL.56.4.1,1.10.8.32,5

600 x 600 x 115

EGP.ASS.80.4.4.10.8.30
EGP.ASL.80.4.4.10.8.30

800 x 800 x115

EGP.ASL.56.2.7,5.10.8.27,5

800 x 800 x 115

EGP.ASS.63.4.1,1.10.8.22,5
EGP.ASL.63.4.1,1.10.8.22,5

800 x 800 x 115

600 x 600 x 115

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.35
EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.35

EGP.ASS.63.4.1,5.10.8.27,5
EGP.ASL.63.4.1,5.10.8.27,5

800 x 800 x 115

600 x 600 x 115

EGP.ASS.80.4.5,5.10.8.37,5
EGP.ASL.80.4.5,5.10.8.37,5

EGP.ASS.63.4.2,2.10.8.30
EGP.ASL.63.4.2,2.10.8.30

EGP.ASS.80.4.7,5.10.8.45
EGP.ASL.80.4.7,5.10.8.45

1000 x 1000 x 115

600 x 600 x 115

EGP.ASS.63.4.3.10.8.40
EGP.ASL.63.4.3.10.8.40

EGP.ASS.90.4.11.10.8.45
EGP.ASL.90.4.11.10.8.45

1200 x 1200 x 115

800 x 800 x 115

EGP.ASL.63.4.3.10.10.37,5

600 x 600 x 115

EGP.ASS.90.4.5,5.10.8.30
EGP.ASL.90.4.5,5.10.8.30

800 x 800 x 115

EGP.ASL. 100.4.15.10.10.37,5
EGP.ASL.100.4.18,5.10.10.42,5

1200 x 1200 x 115

EGP.ASL.100.4.22.10.10.45

1400 x 1400 x 115

EGP.ASL.63.2.15.10.8.30

1000 x 1000 x 115

EGP.ASL.63.2.18,5.10.8.35

1000 x 1000 x 115

EGP.ASS.71.4.2,2.10.8.27,5
EGP.ASL.71.4.2,2.10.8.27,5

600 x 600 x 115

EGP.ASS.71.4.4.10.8.37,5
EGP.ASL.71.4.4.10.8.37,5

800 x 800 x 115

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Przepustnica PWP jest wyposażona w siłownik elektryczny zasilany napięciem 24 V DC
lub 230 V AC.
Schemat podłączenia siłownika w przypadku przepustnicy stosowanej w układzie podwójnej
czerpni UPC:

~

T

–

1

+

3

2

S1 S2 S3

<3°

S4 S5 S6

<87°

Podłączenie zasilania siłownika:
∙

HDGs FE180/PH90 3 x 1,5 mm2,

∙

Podłączenie kontroli pozycji siłownika (wymagane): HTKSH FE180/PH90 2 x 2 x 1 mm2.

Schemat podłączenia siłownika w przypadku przepustnicy stosowanej w układzie pojedynczej czerpni:
N

1

L1

2

3

S1 S2 S3

<3°

S4 S5 S6

<87°

Podłączenie zasilania siłownika:
∙

HDGs FE180/PH90 3 x 1,5 mm2,

∙

Podłączenie kontroli pozycji siłownika (opcjonalne): HTKSH FE180/PH90 2 x 2 x 1 mm2
lub w przypadku nie stosowania czujki C.CD: YnTKSY 2 x 2 x 0,8 mm²

WWW.AERECO.COM.PL
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12. RĘCZNY PRZYCISK RÓŻNICOWANIA
CIŚNIENIA C.RS
Ręczny przycisk różnicowania ciśnienia służy do uruchomienia systemu napowietrzania
stref chronionych w przypadku kiedy nie została dokonana detekcja dymu a pożar został
zauważony przez osoby przebywające w budynku. Ręczny przycisk różnicowania ciśnienia
powinien być montowany możliwie blisko wyjść ewakuacyjnych.
W razie wykrycia pożaru należy niezwłocznie zbić szybkę ochronną i wcisnąć przycisk.
Dodatkowo C.RS sygnalizuje następujące trypy pracy:
∙

dozór,

∙

uruchomienie,

∙

uszkodzenie.

Ręczny przycisk różnicowania ciśnienia służy również do zdalnego przeniesienia wskazań pracy, awarii i stanu dozoru systemu AXIS.ZZ. Prawidłowe podłączenie wszystkich
elementów zestawu powoduje zaświecenie się diody zielonej sygnalizującej dozorowanie
zestawu. Oznacza to, że wszystkie elementy zestawu są sprawne i działają prawidłowo.
Zapalenie się pomarańczowej diody oznacza błędne podłączenie zewnętrznych styków
lub rozłączenie któregoś z zabezpieczeń wewnętrznych. Każdorazowe załączenie zestawu
automatycznie lub ręcznie aktywuje czerwoną diodę sygnalizacyjną.
48

DANE TECHNICZNE

99

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 55°C

∙

Otwór do montażu w tynku: ø 80 x 22 mm

∙

Średnica przewodów instalacyjnych: 0,8 – 1,2 mm

∙

Szczelność obudowy: IP30

∙

Wymiary: 102 x 98 x 46 mm

98

∙

24

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE

WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL

DOZOROWANIE

USZKODZENIE

URUCHOMIENIE

KASOWANIE

Ręczy przycisk napowietrzania podłączyć do centrali ACC.GPF przewodem:
YnTKSY 4 x 2 x 0,8 mm² według schematu obok.

1 2 3 4 5 6
URUCHOMIENIE

Ręczny przycisk różnicowania ciśnienia powinien być montowany w miejscu łatwo dostępnym w pobliżu drzwi ewakuacyjnych z budynku. W przypadku niewyposażenia budynku
w instalację sygnalizacji pożaru, konieczne może być również zamontowanie dodatkowych
przycisków różnicowania ciśnienia na innych kondygnacjach. Przycisk należy montować
na wysokości 1200 – 1600 mm na płaskiej powierzchni przy użyciu 2 kołków rozporowych ø6 i wkrętów z łbem walcowym, dostarczanych w komplecie z przyciskiem. Do
montowania w tynku, należy wywiercić wiertłem koronowym do muru, otwór o średnicy
80 mm i głębokości minimum 22 mm. Ze względu na znaczną siłę uderzenia wymaganą
do uruchomienia, nie należy montować przycisku do płyt kartonowo-gipsowych bez
dodatkowego wzmocnienia.
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13. CZUJKA MAGNETYCZNA C.CM
Czujka magnetyczna C.CM jest przeznaczona do sygnalizacji otwarcia drzwi. Stosowana
w przypadku kiedy różnicujemy prace systemu w zależności od liczby otwartych drzwi.
Czujka C.CM przeznaczona jest do montażu powierzchniowego. Może być przyklejana
lub przykręcana do podłoża. Czujka dostępna jest w kolorze białym i brązowym.

Czujka magnetyczna C.CM

DANE TECHNICZNE:
∙

Maksymalne napięcie przełączalne kontaktronu 100 V

∙

Maksymalny prąd przełączalny 500 mA

∙

Zakres temperatur pracy −10... +55°C

∙

Masa 12 g

∙

Maksymalna wilgotność 93 ±3%

∙

Odległość zamknięcia styków kontaktronu 24 mm

∙

Odległość otwarcia styków kontaktronu 29 mm

∙

Wymiary obudowy magnesu 28 x 12,5 x 6,5 mm

∙

Klasa środowiskowa wg EN 501130-5: II

∙

Typ czujki (poza polem magnetycznym) NO

∙

Wymiary obudowy kontaktronu 28 x 12,5 x 6,5 mm

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Czujkę do centrali ACC.GPF podłączyć przewodem HTKSH FE180/PH90 1 x 2 x 0,8 mm2
według poniższego schematu:

1 2

WWW.AERECO.COM.PL

ZESTAW WYROBÓW DO RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA AXIS.ZZ

14. OPTYCZNA CZUJKA DYMU C.CD
Czujka przeznaczona jest do detekcji dymu pojawiającego się w przewodzie wentylacyjnym
nawiewnym do wentylatora oraz w układzie podwójnej czerpni. Automatycznie po detekcji
przez czujkę dymu, przepustnica zostaje zamknięta uniemożliwiając nawiew dymu do
przestrzeni chronionej. Czujka dymu montowana w przewodzie wentylacyjnym musi być
wyposażona w osłonę przeciwwietrzną O.CD.

DANE TECHNICZNE
Dane techniczne czujki wraz osłoną:
∙

Wykrywany czynnik: dym

∙

Napięcie pracy: 12 ÷ 28 V

∙

Pobór prądu w trybie dozorowania: ≤ 60 μA

∙

Zakres temperatury pracy: od -25°C do 55°C

∙

Wymiary: 175 x 196 x 100 mm

∙

Prędkość powietrza w szachcie wentylacyjnym od 1 m/s do 20 m/s

∙

Wilgotność względna powietrza do 95% przy 40°C

∙

Stopień ochrony IP 65

∙

Przepusty kablowe 2 szt. PG7

∙

Długość rurki wylotowej 240 mm

∙

Długość rurki zasysającej 240 mm podstawowa rurka w zestawie, opcjonalnie
600 mm, 900 mm i 1200 mm

MONTAŻ I PODŁĄCZENIE
Miejsce instalacji czujki wraz z osłoną powinno być starannie dobrane tak, żeby nie
wypadało za blisko wlotu szachtu wentylacyjnego, gdyż przy laminarnym ruchu powietrza
dymem może być wypełniona tylko część szachtu. Jednocześnie nie za daleko wlotu, gdyż
dym może po drodze ulec osadzeniu się na ściankach. Osłona czujki jest dostarczana
z nie zamontowanymi rurkami wlotową i wylotową. Przed zainstalowaniem osłony należy
przykręcić rurki do obudowy zwracając uwagę aby otwory wlotowe i wylotowy były skieroWWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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wane na zewnątrz osłony jak na rys. A. Osłona i rurki powinny być umieszczone względem
kierunku ruchu powietrza jak na rys. B. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
usytuowanie rurek w kanale oraz ich uszczelnienie np. silikonem (rys. B). Osłonę należy
montować w szachcie wentylacyjnym wykorzystując otwory w obudowie lub dodatkowe
uchwyty mocujące dostarczone z obudową. Przewody łączące czujkę w osłonie z linią
dozorową i współpracującymi urządzeniami powinny być dokładnie uszczelnione poprzez
maksymalne dokręcenie dławików w przepustach.
Ze względu na ruch powietrza w szachcie wentylacyjnym i wymuszony przepływ powietrza
przez komorę czujka narażona jest na szybkie zanieczyszczenie. Należy w związku z tym
przeprowadzać okresowo:
∙

kontrolę wizualną czujki poprzez przezroczystą pokrywę,

∙

usuwanie nagromadzonego pyłu za pomocą np. odkurzacza, z powierzchni
zewnętrznej czujki i wnętrza osłony.

Częstotliwość kontroli i konserwacji powinny być dostosowane do lokalnych warunków
panujących w środowisku dozorowania.

175
199 ±2

175

2 x ø22 (otwory w szachcie)

100

uszczelnić
rurka zasysająca

341,5 ±2

rurka wylotowa
141

kierunek przepływu powietrza w szachcie

A. Wymiary osłony przeciwwietrznej C.OP

B. Sposób montażu czujki wraz z osłoną w szachcie wentylacyjnym

1 2

A B

C.CD
Schemat podłączenia

WWW.AERECO.COM.PL
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15. KLAPY UPUSTOWO-REGULACYJNE EZZ.K
Klapę EZZ.K stosuje się opcjonalnie w przypadku konieczności dodatkowego rozszczelnienia
klatki schodowej lub windy. Otwarcie klapy zapewnia intensywny przepływ powietrza,
który powoduje rozrzedzenie i usunięcie dymu z pomieszczenia chronionego
oraz niweluje zjawisko efektu kominowego. Klapa EZZ.K może
być również wykorzystana jak klapa dymowa do grawitacyjnego
odprowadzania dymu i ciepła.
DANE TECHNICZNE
―

Kopuła klapy EZZ.K

Przeszklenie z wielowarstwowego akrylu osadzonego w ramie z PCV wzmacnianej profilami stalowymi. Kopuła przymocowana jest do podstawy klapy za pomocą systemu
zawiasów. Dolna cześć kopuły wyposażona w uszczelkę zabezpieczającą przed wilgocią
i stratami ciepłą.
∙ wartość współczynnika kopuły U = 2,7 W/m²K (1,8 W/m²K dostępna na zapytanie),
∙

―

izolacyjność akustyczna Rw = 21 dB.
Podstawa klapy

Wykonana z blachy o grubości 1,5 mm ocynkowanej lub powlekanej lakierem. Podstawa
klapy ocieplana jest twarda wełna mineralna gr. 5 cm lub styropianem.
―

Siłownik

∙

zasilanie: 24 VDC,

∙

pobór prądu: 2,5 - 4A,

∙

siła otwierania: 5000N,

∙

stopień ochrony: IP65,

∙

temperatura pracy: -5 °C do 75 °C,

∙

czas pełnego otwarcia: poniżej 60 sekund.

Siłownik Klapy EZ.KK podłączyć kablem HDGs FE180/PH90 2 x 1,5 mm² według schematu obok.
B

D

C

A

Typ klapy

A

B

C

D

EZZ.K.120.120

1200

1170

1020

500

EZZ.K.150.150

1500

1470

1320

500

Wymiary [mm]
WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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24V DC
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16. WSPÓŁPRACA Z SYSTEMAMI
ZEWNĘTRZNYMI – SSP/BMS
Współpraca AXIS.ZZ z systemem sygnalizacji pożaru SSP jest niezbędna w celu uruchomienia systemu w przypadku wystąpienia pożaru. Sygnały z centrali systemu sygnalizacji pożarowej C/SSP muszą być doprowadzone do centrali ACC.GPF. W przypadku
zastosowana kilku central ACC.GPF w systemie konieczne jest doprowadzenie zestawu
sygnałów do każdej z nich.
SYGNAŁY STERUJĄCE - WEJŚCIOWE
Centrala ACC.GPF w zestawie AXIS.ZZ przeznaczona do współpracy z nadrzędną centralą
systemu sygnalizacji pożarowej C/SSP, jest wyposażana w odpowiednią liczbę wejść
przekaźnikowych (sygnał 24 V DC) do odbioru sygnałów sterujących. Liczba wejść może
być różna w zależności od rozwiązania projektowego, przy czym jako rozwiązanie standardowe przyjęto wejście o następującej funkcji:
∙

wejście dla alarmu II stopnia – ALARM POŻAROWY, liczba wejść równa liczbie
obsługiwanych przez centralę stref pożarowych.

W przypadku rozwiązania projektowego z wieloma centralami sterującymi ACC.GPF
w danym obiekcie, do każdej z nich należy doprowadzić oddzielny, kompletny zestaw
sygnałów alarmowych.
SYGNAŁY STERUJĄCE - WYJŚCIOWE
Centrala ACC.GPF zestawu AXIS.ZZ w celu komunikacji z systemami nadrzędnymi, jak
centrala systemu sygnalizacji pożarowej C/SSP, jest wyposażana w odpowiednią liczbę
wyjść przekaźnikowych. Liczba i ich funkcja może być różna w zależności od rozwiązania
projektowego, przy czym jako standardowe rozwiązanie przyjęto układ, w którym w centrali
znajdują się 2 wyjścia przekaźnikowe, których stan odpowiada stanowi centrali:
∙
∙

POTWIERDZENIE DOZOROWANIA,
POTWIERDZENIE TRYB POŻAROWY.

Sygnał przekaźnikowy POTWIERDZENIE DOZOROWANIA jest odpowiedzialny za 2 stany
pracy centrali:
∙

DOZOROWANIE (zestyk NO przekaźnika zamknięty, jeśli centrala jest w stanie
dozorowania),

∙

USZKODZENIE/ZABLOKOWANIE (zestyk NO przekaźnika otwarty, jeśli centrala jest
w stanie uszkodzenia i/lub zablokowania).

Sygnał przekaźnikowy POTWIERDZENIE TRYB POŻAROWY jest odpowiedzialny za
sygnalizację stanu pracy pożarowej centrali. W momencie przejścia w stan pożarowy
zestyk przekaźnikowy NO zamyka się.
SYGNAŁY CYFROWE
Centrala ACC.GPF może być wyposażona w wyjście komunikacyjne sieci Ethernet, umożliwiające zdalne odczytanie parametrów i nastaw centrali, w tym stanu pracy oraz odczyt
i zmianę parametrów i nastaw (wyłącznie dla potrzeb wentylacji bytowej). Komunikacja
cyfrowa nie może być wykorzystywana do przesyłania sygnałów pożarowych.

WWW.AERECO.COM.PL
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17. LISTA KABLOWA
Poniżej znajdują się zalecane typy kabli do zestawu AXIS.ZZ. Ostateczny typ przewodów
wraz z przekrojami powinien się znaleźć w dokumentacji projektowej systemu.
Typ odbiornika

Funkcja

Zasilanie/sterowanie
/monitorowanie

Typ przewodu
zasilanie

Typ przewodu
sterowanie/monitorowanie

centrala

zasilanie

NHXH FE180/PH90
5 x... mm2

wentylator bez wyłącznika
serwisowego

zasilanie

NHXH FE180/PH90
4 x... mm2 L<5 m;
NHXCH FE180/PH90
4 x... mm2 L≥5 m

wentylator z wyłącznikiem
serwisowym

zasilanie
monitorowanie

NHXH FE180/PH90
YnTKSY
4 x... mm2 L<5 m;
NHXCH FE180/PH90 1 x 2 x 1 mm2
4 x... mm2 L≥5 m

przepustnica/siłownik 24 V DC
bez sprężyny powrotnej

zasilanie
sterowanie
monitorowanie

HDGs FE180/PH90
3 x 1,5 mm2

HTKSH FE180/PH90
2 x 2 x 1 mm2

przepustnica/siłownik 230 V AC
bez sprężyny powrotnej

zasilanie
sterowanie
monitorowanie

HDGs FE180/PH90
3 x 1,5 mm2

HTKSH FE180/PH90
2 x 2 x 1 mm2

EZZ.K

klapa upustowa/siłownik 24 V DC

zasilanie
sterowanie

HDGs FE180/PH90
2 x 1,5 mm2

C.PC

przetwornik ciśnienia

zasilanie
monitorowanie

HTKSHekw FE180/PH90
2 x 2 x 1 mm2

C.CM

czujka magnetyczna

monitorowanie

HTKSH FE180/PH90
1 x 2 x 0,8 mm2

C.RS

ręczny przycisk różnicowania

monitorowanie

YnTKSY
4 x 2 x 0,8 mm2

C.CD

czujka dymu

monitorowanie

HTKSH FE180/PH90
2 x 2 x 1 mm2

sterowanie
monitorowanie

HTKSH FE180/PH90
3 x 2 x 0,8 mm2 dla 1 scenariusza
(klatka schodowa, winda)
HTKSH FE180/PH90
(n+2) x 2 x 0,8 mm2 dla n scenariuszy
(przedsionek pożarowy)

CENTRALA
ACC.GPF

WENTYLATOR
EGP.AS

PWP

CENTRALKA
SSP
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18. EKSPLOATACJA I SERWIS
URUCHOMIENIE
Pierwsze uruchomienie zestawu wyrobów AXIZ.ZZ musi zostać poprzedzone wykonaniem
wymaganych przez przepisy pomiarów elektrycznych dotyczących bezpieczeństwa.
Pierwsze uruchomienie centrali powinno być wykonywane przez serwis AERECO lub
wskazaną przez niego firmę posiadającą certyfikat w zakresie uruchomień, wydany przez
firmę AERECO WENTYLACJA SP. Z O.O.
Przed zgłoszeniem do uruchomienia wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia
następujących czynności sprawdzających gotowość zestawu do uruchomienia:
∙

zakończenie wszelkich robót budowalnych w pomieszczeniach objętych działaniem
systemu AXIS.ZZ,

∙

sprawdzenie drożności szachtów wentylacyjnych obsługujących układ
różnicowania ciśnienia,

∙

sprawdzenie poprawności montażu wszystkich elementów wchodzących
w skład zestawu,

∙

sprawdzenie poprawności działania systemów zewnętrznych – sygnalizacji pożaru
SSP i BMS (oraz innych) wraz ze sprawdzeniem łączności centrali ACC.GPF z tymi
systemami. Należy sprawdzić między innymi sygnały zezwolenia na pracę, sygnały
pożarowe, alarm oraz potwierdzenia zwrotne do systemów nadrzędnych. Podczas
testów należy dokładnie sprawdzić czy sygnały pożarowe przychodzące z poszczególnych stref powodują zadziałanie odpowiednich elementów wykonawczych oraz
czy kierunki pracy wentylatorów są zgodne z założeniami,

∙

sprawdzenie poprawności podłączeń elektrycznych wszystkich elementów zestawu,

∙

sprawdzenie gotowości podania napięcia do centrali ACC.GPF,

∙

wykonanie pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

PRÓBY ODBIOROWE
AERECO zaleca wykonywanie prób odbiorowych w obiekcie w oparciu o zapisy normy
PN-EN 12101-6:2007 (...)
12.1 Postanowienia ogólne
Zalecenia projektowe podane w niniejszym dokumencie zakładają, że systemy różnicowania ciśnienia są przeznaczone do pokonywania zarówno ciśnień efektu kominowego
wywołanych przez szyby o niepodwyższonym ciśnieniu w innych miejscach w budynku,
jak i różnice spowodowane wiatrem.
Pięć następujących prób odbiorczych: różnicy ciśnień, różnicy ciśnień netto, prędkości
powietrza, siły otwierającej drzwi i uruchamiania systemu powinny zostać przeprowadzone
tylko wtedy, gdy instalacja została zakończona, a system różnicowania ciśnień i, tam gdzie
ma to zastosowanie, klimatyzacja, zostały przekazane do eksploatacji i zostały właściwe
wyregulowane. Wszelkie roboty budowlane powinny być zakończone.
12.2 Wymagania dotyczące prób odbiorczych
UWAGA. W budynkach wyższych niż osiem kondygnacji próby określone w 12.2.1 i 12.2.2
powinny być wykonywane w grupach po osiem kondygnacji.
WWW.AERECO.COM.PL

ZESTAW WYROBÓW DO RÓŻNICOWANIA CIŚNIENIA AXIS.ZZ

12.2.1 Różnica ciśnień
Pierwsza próba odbiorcza powinna zostać przeprowadzona w celu określenia różnicy
ciśnień wywołanej wiatrem i efektem kominowym przy włączonych wentylatorach różnicowania ciśnień.
Badanie(-a) powinno(-y) być przeprowadzone następująco:
a)

uruchomić system różnicowania ciśnień. Pozwolić wentylatorom na prace przez co
najmniej 10 min, aby doprowadzić do stabilizacji temperatur powietrza;

b)

wyłączyć wentylatory systemu różnicowania ciśnień, pozostawiając wszystkie inne
elementy w ich trybie pracy;

c)

zmierzyć różnice ciśnień między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a odpowiednim pomieszczeniem użytkowym;

d)

zmierzyć różnice miedzy klatką schodową, w której będzie podwyższane ciśnienie,
a odpowiednim pomieszczeniem użytkowym na co najmniej dwóch kondygnacjach.

Odczyty te powinny być wykonane przy użyciu kalibrowanego manometru z odpowiednimi
połączeniami rurkowymi.
12.2.2. Różnica ciśnień netto
12.2.2.1 Druga próba odbiorcza. W ciągu 15 min. po spełnieniu wymagań 12.2.1
należy wykonać druga próbę odbiorczą, polegającą na pomiarze różnicy ciśnień netto
po obu stronach wszystkich drzwi oddzielających przestrzeń o podwyższonym ciśnieniu
i przestrzeń o niepodwyższonym ciśnieniu od odpowiedniego pomieszczenia użytkowego
na wszystkich kondygnacjach, przy działającym systemie różnicowania ciśnień.
12.2.2.2 Zmiana w pomiarach między pierwszym a drugim odczytem ciśnienia powinna
być porównana z wymaganiami skuteczności działania określonymi dla projektowych
różnic ciśnień.
12.2.3 Prędkość powietrza
12.2.3.1 W trzeciej próbie odbiorczej należy zmierzyć prędkość powietrza przez otwarte
drzwi oddzielające przestrzeń o podwyższonym ciśnieniu od przestrzeni o niepodwyższonym ciśnieniu, która powinna spełniać wymagania Rozdziału 4 normy PN-EN 12101-6 dla
odpowiedniej klasy systemu. Badanie(-a) powinno(-y) być przeprowadzone następująco:
12.2.3.2 Zmierzyć prędkość powietrza przy użyciu kalibrowanego manometru.
12.2.3.3 Pomiar prędkości przepływu przez odpowiednie drzwi powinien być wykonany
przy wszystkich pozostałych drzwiach otwartych lub zamkniętych zgodnie z odpowiednią
klasą systemu opisaną w Rozdziale 4 normy. Otwór drzwiowy powinien być wolny od
przeszkód (patrz Rysunki 2,3,4,5,6 i 7 odnośnie do odpowiednich drzwi)
12.2.3.4 W celu ustalenia dokładniej prędkości powietrza wykonać co najmniej 8 pomiarów,
równomiernie rozmieszczonych w otworze drzwiowym. Obliczyć średnią arytmetyczną
z tych pomiarów lub alternatywnie równomiernie przesuwać odpowiednie urządzenie
pomiarowe w przekroju otwartych drzwi i zarejestrować średnią prędkość powietrza.
12.2.3.5 Kalibracja całego wyposażenia badawczego powinna być taka, aby pomiary
miały dokładność ± 5%.
WWW.SERWIS.AERECO.COM.PL
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12.2.4 Siła otwierająca drzwi
12.2.4.1 Czwarta próba odbiorcza powinna polegać na pomiarze siły potrzebnej do otwarcia
drzwi w przypadku drzwi między przestrzenią o podwyższonym ciśnieniu a przestrzenią
o niepodwyższonym ciśnieniu, jak określono w Rozdziale 4. Siła do otwarcia poszczególnych
drzwi powinna być zmierzona w sposób następujący:
12.2.4.2 Uruchomić system różnicowania ciśnień.
12.2.4.3 Przymocować koniec urządzenia do pomiaru siły (np. waga sprężynowa) do
klamki drzwi, po stronie drzwi odpowiadającej kierunkowi otwierania.
12.2.4.4 Zwolnić wszelkie mechanizmy blokujące, w razie potrzeby przytrzymać w pozycji
otwartej.
12.2.4.5 Pociągnąć za wolny koniec urządzenia do pomiaru siły, notując najwyższą
wartość siły zmierzonej w trakcie otwierania drzwi.
12.2.5 Uruchamianie systemu
Ostatnia próba powinna polegać na uruchomieniu trybu automatycznego systemu wykrywania pożaru (czujnika dymu) przez wpuszczenie dymu do głowicy czujnika. To z kolei
powinno uruchomić centralny pulpit alarmu pożarowego, aktywując w ten sposób system
różnicowania ciśnień (...).
13 Konserwacja
13.1 Postanowienia ogólne
System różnicowania ciśnień, łącznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek
innym zastosowanym systemem alarmu pożarowego, mechanizm przełączający, wentylatory,
układy zasilania energią urządzeń oraz uruchamiane automatyczne urządzenia wentylacyjne powinny być poddane regularnej konserwacji i procedurze badań funkcjonalnych.
Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczyć użytkownikowi listę urządzeń
polegających okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegów konserwacyjnych i badań
funkcjonalnych powinny być prowadzone przez zarząd budynku.
Wszelkie zapisy powinny wykazywać powtarzające się usterki, dzięki czemu łatwo będzie
można wychwycić potencjalne wady systemu.
13.2 Wymagania dotyczące konserwacji
13.2.1 Należy włączyć wyposażenie w harmonogram konserwacyjny służb budowlanych.
13.2.2 Należy przygotować harmonogram zabiegów konserwacyjnych i badań funkcjonalnych.
13.2.3 Wszystkie niezadowalające wyniki lub usterki dotyczące konserwacji wyposażenia
powinny być zapisywane w dzienniku i zgłaszane zarządowi budynku.
13.2.4 Konserwacja wyposażenia powinna być zgodna z instrukcjami producenta.
13.2.5 Zapisy powinny wskazywać wszystkie meldunki dotyczące powtarzających się
usterek, które mogą być uważane za błędy projektowe.
WWW.AERECO.COM.PL
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13.3. Próby cotygodniowe
13.3.1 System różnicowania ciśnień powinien być uruchamiany co tydzień. Podczas
działania systemu należy sprawdzić, czy wentylatory pracują zadowalająco oraz czy
zadziałał system wentylacyjny.
13.3.2 Co tydzień należy sprawdzić poziom paliwa w dodatkowym źródle zasilania, tak
aby ilość paliwa była wystarczająca do pracy generatora przez wymagany czas, jeżeli
generator stanowi dodatkowe źródło zasilania.
13.4. Próby comiesięczne
Co miesiąc, poza próbami cotygodniowymi, należy wykonywać próby awaryjnego źródła
zasilania oraz wyposażenia rezerwowego:
13.4.1 Należy symulować awarię podstawowego źródła zasilania i sprawdzić, czy system
przełączył się automatycznie na dodatkowe źródło zasilania. Jeżeli dodatkowe źródło zasilania stanowi generator wysokoprężny, powinien on zasilać system przez co najmniej 1 h.
13.4.2 Należy symulować sytuację zaniku przepływu powietrza i sprawdzić, czy pracują
wentylatory rezerwowe, o ile występują.
13.5. Próby coroczne
Co 12 miesięcy, poza zaleceniami producenta i próbami comiesięcznymi, należy wykonać
próbę całego systemu różnicowania ciśnień przez przeprowadzenie kolejno procedur prób
odbiorczych w 12.2.1, 12.2.2, 12.2.3, i 12.2.4.
13.6. Próby ponowne
Cały system różnicowania ciśnień powinien być poddany ponownym próbom zgodnie
z 12.1 (próby odbiorcze) w następstwie jakiejkolwiek modyfikacji budynku, która mogła
mieć wpływ na system różnicowania ciśnień, np. zmiany w podziałach wewnętrznych,
rozszerzenie i zmiany w systemie różnicowania ciśnień.
13.7. Wyniki prób
Wyniki prób powinny być rejestrowane, jak określono w Rozdziale 14.
13.8. Ułatwienie dostępu dla celów konserwacyjnych
Projektant systemu powinien zapewnić łatwy dostęp dla celów konserwacyjnych. Przy
projektowaniu systemu wymagane jest uwzględnienie instalacji, pomiarów/prób, regulacji,
konserwacji, napraw i wymiany zgodnie z następującymi warunkami:
a)

należy zapewnić dostęp umożliwiający zadowalające przeprowadzenie instalacji,
naprawy i wymiany;

b)

należy zapewnić dostęp dla celów regulacji wlotowych łopatek kierujących wentylatora (wentylatorów) oraz przepustnic regulacyjnych systemu rozprowadzania;

c)

należy zapewnić włazy rewizyjne w przewodach w sąsiedztwie przepustnic regulacyjnych i przeciwpożarowych klap odcinających;

d)

należy zapewnić dostateczną wolną przestrzeń wokół generatorów;

e)

aby zapewnić bezpieczny dostęp do mechanizmów wyzwalania ręcznego klap,
o ile występują, należy umieścić panele dostępu. (...)
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UWAGA!
Eksploatacje i konserwacje systemu należy prowadzić zgodnie
z wytycznymi ujętymi w książce
eksploatacji zestawu wyrobów
do różnicowania ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – AXIS.ZZ.
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Zalecenia AERECO WENTYLACJA sp. z o.o. odnośnie konserwacji systemu
oraz personelu wykonującego próby:
1.

System powinien podlegać próbom cotygodniowym, comiesięcznym i corocznym wykonywanym w oparciu o zalecenia normy PN-EN 12101-6:2007;

2.

Próby cotygodniowe i comiesięczne winny być wykonywane przez personel
obsługi budynku, przeszkolony przez producenta systemu;

3.

Próby półroczne i roczne winny być wykonane przez producenta systemu lub
wykfalifikowany serwis z autoryzacją producenta.

UWAGA!
Zgłoszenia serwisowe należy
zgłaszać na stronie www.serwis.
aereco.pl. Rozruch musi być
udokumentowany odpowiednim
raportem i wpisem książce eksploatacji systemu. Przegląd musi
być udokumentowany wpisem
książce eksploatacji systemu.
Brak przeglądu jest powodem
utraty gwarancji.

Eksploatacje i konserwacje systemu należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ujętymi
w książce eksploatacji zestawu wyrobów do różnicowania ciśnienia w systemach
kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – AXIS.ZZ.

19. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT
PAKOWANIE
Na czas przechowywania i transportu elementów zestawu wyrobów AXIS.ZZ musi zostać
odpowiednio zabezpieczona. Opakowanie z folii maszynowej typu stretch zabezpiecza urządzenie przed dostaniem się do jego wnętrza cieczy, pyłów i innych elementów. Opakowanie
kartonowe zabezpiecza krawędzie i powierzchnię przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Palety i skrzynie umożliwią przewożenie za pomocą podnośników widłowych. Na opakowaniu transportowym powinny znaleźć się następujące dane: nazwa i logo wytwórcy,
nazwa i typ centrali, adres dostawy.
PRZECHOWYWANIE
Wszystkie elementy zestawu wyrobów AXIS.ZZ należy przechowywać w pomieszczeniach
zamkniętych, zadaszonych o temperaturze od +5°C do +40°C w warunkach bez kondesacji
pary wodnej, w atmosferze wolnej od substancji agresywnych chemicznie lub żrących.
TRANSPORT
W trakcie transportu elementów zestawu wyrobów AXIS.ZZ należy zabezpieczyć przed
przemieszczaniem się. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie elementów
wystających z obudowy jak lampki kontrolne i przyciski. W czasie transportu należy unikać
silnych wibracji i wstrząsów.
Zaleca się transportować obudowę szaf ACC.GPF ułożoną poziomo z drzwiami skierowanymi do góry.
Do transportu wewnątrz budynków zaleca się stosować wózki widłowe, wózki paletowe,
wózki transportowe, wciągniki i dźwigi. Ze względu na dużą masę central ACC.GPF
i wentylatorów EGP.ASL należy przy wszelkich pracach wymagających przemieszczania
zachowywać należytą ostrożność i zabezpieczać ładunek np. pasami transportowymi,
przed przewróceniem.
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