
 

Sisteme de desfumare naturală - RWA

ACHRO
S Y S T E M



Necesitatea sistemelor de desfumare naturală

În caz de incendiu, cele mai multe victime nu mor din cauza fl ăcărilor, ci a fumului. Fumul 
produs în caz de incendiu umple în scurt timp întreaga încăpere sau zone întregi din aceasta 
și devine un pericol de moarte major. El nu provoacă numai intoxicări grave prin inhalare, ci 
reduce, de asemenea, orizontul vizual al oamenilor, ceea ce împiedică sau face imposibilă o 
evacuare rapidă din zona de pericol. Pierderea orientării poate fi  determinată, de asemenea, 
de vaporii toxici care apar în caz de incendiu. 

Pentru a preveni acest lucru, sistemele de desfumare naturală RWA au rolul de a conduce 
fumul afară prin acoperișul clădirii, înainte ca acesta să se răcească și să coboare înapoi la 
nivelul pardoselii. Zona eliberată de fum care rezultă prin acest procedeu de desfumare asigură 
nu doar aerul necesar respirației, ci și posibilitatea orientării persoanelor captive în încăpere 
sau evitarea panicii. Mai mult, pompierii vor putea localiza și lichida mai ușor sursa de foc.



Sisteme verifi cate și certifi cate

Deoarece sistemele de evacuare naturală a fumului și căldurii (NRWG) sunt create pentru a 
salva vieți în situație de urgență, în cazul acestor sisteme nu poate exista niciun compromis 
în funcționalitatea lor. E.M.B. Products înseamnă calitate, sisteme de desfumare certifi cate, 
cu o capacitatea funcțională dovedită de mulți ani de utilizare și experiență. Pentru condiții 
deosebite, cum ar fi  încărcările la vânt sau zăpadă, sistemele noastre, care datorită calităților lor 
sunt utilizabile și pentru ventilație zilnică, respectă cele mai noi standarde în domeniu. 

Toate sistemele noastre de desfumare naturală îndeplinesc cerințele conform standardelor 
DIN EN 12101-2 și VdS 2159.
 

Sistemele de desfumare naturală sunt verifi cate și certifi cate pentru:

• Funcționare sigură până la RE1000*
• Funcționare sigură la încărcări la vânt de până la 3000 Pa*
• Funcționare sigură la încărcări la zăpadă de până la 1500 N/mp*
• Funcționare sigură la temperaturi de -15 °C*   
• Izolație termică conform tabelului atașat
• Funcționare sigură și rezistență de până la 300°C (Clasa de foc E)
• Verifi cări realizate de Biroul de verifi care a materialelor NRW*
• Verifi cări realizate și de alte institute de cercetare independente*
• Certifi care prin institutul VdS*

* (în funcție de mărimea și construcția echipamentelor)
 

Dispozitivele sunt testate suplimentar pentru: 

• Fiabilitate (10.000 curse complete deschis închis)
• Aerodinamicitatea suprafeței de desfumare
• Coroziune, respectiv rezistența în timp

 



Sisteme de desfumare de la roda

Garantăm calitate fără excepții pentru toate sistemele noastre. Toate sistemele de desfumare 
naturală pot fi  folosite simultan pentru aerisire zilnică și se prezintă sub următoarele 
caracteristici:

• Ajustare individuală pentru fi ecare șantier
• Lumină naturală gratuită, fără consum de energie și fără efectul de orbire prin utilizarea 

de vitraliu cu policarbonat opal sau Lumira (iluminarea de sus este de cinci ori mai 
efi cientă decât iluminarea laterală)

• Console deosebit de stabile
• Cârlige sau grătare de siguranță la solicitare
• Posibilitatea personalizării culorii prin vopsire
• Soclu fără găurire datorită prinderilor laterale
• Clasa de foc A1 (în anumite versiuni)
• Necesită mentenanță redusă

În funcție de locație și cerințele de proiectare, pentru orice sistem de desfumare naturală pot 
fi  selectate dotările potrivite în funcție de:

• Mărime
• Montajul pe soclu
• Flanșă

Toate sistemele pneumatice se deschid în caz de incendiu:

• Automatic prin intermediul unei fi ole termofuzibile și a unui cartuș cu CO2

• Prin intermediul unui panou de deschidere cu cartuș CO2

• Prin centrala de incendiu comandată de senzorul de fum sau de butonul de panică 
(opțional)

Varianta cu motoare electrice la 24 V deschide trapa în caz de incendiu prin conectare la o 
centrală de detecție fum:

• Prin senzorul de fum sau butonul de panică
• Opțional cu ajutorul unei centrale de comandă intermediară

Sistemul de deschidere pentru aerisire zilnică se realizează prin conectare la rețeaua de aer 
comprimat a clădirii (pneumatic) sau la centrala de incendiu (pentru sisteme electrice) prin:

• Comutator pneumatic
• Întrerupător
• Temporizator pentru aerisirea de noapte (opțional)
• Senzori de ploaie și vânt pentru vreme rea (opțional)

Imagine: MULTIJET alături de un luminator EUROLIGHT, montate pe coama unui acoperiș înclinat.



PHÖNIX

Alături de funcția de dispozitiv de desfumare naturală, puteți folosi PHÖNIX și pentru aerisire 
zilnică. Dispozitivul a fost astfel construit încât să reziste și la cele mai difi cile condiții de 
utilizare. La cerere, Phönix se livrează cu sau fără izolație. Pentru vitraliu puteți alege între 
policarbonat celular de 16 mm sau panouri sandwich din aluminiu. În funcție de tipul de 
vitraliu, izolația fonică poate ajunge la 33 dB. 
 
Clapetele se deschid și se închid, după preferințe, cu ajutorul unui cilindru pneumatic cu 
blocare pe capăt de cursă în ambele poziții, sau cu ajutorul unor motoare electrice. Garniturile 
EPDM asigură etanșeitatea. Phönix se livrează la cerere cu grilaje de siguranță, cu ajutorul 
cărora se pot evita accidentele.

Avantaje:

• Ideal pentru acoperișurile plane cu dimensiuni de construcție fl exibile pentru orice 
deschidere de până la 7,5 mp

• Recomandate pentru aerisire zilnică (aerisire completă la deschidere de 90°)
• Testate la peste 10.000 curse deschis-închis, ceea ce dovedește stabilitatea și 

 funcționalitatea, dar și calitatea sporită a materialelor utilizate
• Aerodinamicitate bună 
• Transfer termic si pierderi de caldură reduse
• Livrabil și cu clapete opace
• Evacuare efi cientă a apei de ploaie prin canalul de drenaj
• Toate balamalele sunt realizate din aluminiu, cu bucșe din bronz tefl onat, precum și 

 bolțuri din oțel, ceea ce le face să nu aibă nevoie de mentenanță
• Montaj ușor pe orice tip de acoperiș pânâ la o înclinație de 90° 

Sistemele îndeplinesc cerințele DIN EN 12101-2 și VdS 2159 (în funcție de versiune).  

În plus, dispozitivele actionate pneumatic PX1 și PX2 sunt verifi cate cu privire la protecția la 
explozie (ATEX) Directiva 94/9/CE a Uniunii Europene cu privire la standardele EN 1127-1, 
EN 13463-1 și EN 13463-5. Declarația CE de conformitate a produsului și protecția la explozii 
se livrează împreună cu produsul.

Aplicații:

• acoperiș plat
• acoperiș înclinat
• în luminatoare
• în luminatoare în două ape

Imagine: Dispozitiv de desfumare si aerisire naturală de tip PHÖNIX pe un depozit mare în Meco - Spania.



PHÖNIX

Versiuni:      
                                                                                                                              
         

          PHÖNIX PX1                               PHÖNIX PX2                                 PHÖNIX PX2 MKII              

PX1G        -  O clapetă fi xă sau cu deschidere (pretabil doar pentru luminatoare / acoperiș înclinat) 

PX2D       -  Clapetă dublă fi xă sau cu deschidere

PX2MKII -  Clapetă dublă cu cilindru scurt 

 
Soclu:

Este realizat din aliaj de aluminiu AIMg3 și poate fi  cu izolatie simplă sau dublă. Prin 
intermediul garniturii EPDM, fl uxul de aer cald va fi  redus la minimum. Pivoții cilindrilor 
pneumatici sau ale motoarelor electrice au în componență piese turnate din aluminiu, bucșe 
de bronz acoperit cu tefl on, tije din oțel inoxidabil și nu necesită întreținere. Montajul pe soclu 
se face prin cleme sau șuruburi cu șaibă de etanșare.

Versiuni de vitralii:

• PC 16 mm policarbonat transparent / opal (opțional cu izolație Lumira ™)
• A1 - aluminiu un singur strat
• A2 - aluminiu dublu (izolat)

Rama vitraliului este realizat din aliaj de aluminiu AlMgSi05. Panta este de 6° față de orizontală. 
Sunt fi xate cu trei balamale cu ajutorul șuruburilor. Toate versiunile de vitralii sunt verifi cate 
până la dimensiunea maximă.
 

Dimensiuni:

Fabricația echipamentului este posibilă în orice lungime și lățime până la o dimensiune de 
2.500 x 3.000 mm, la comanda clientului. 

Trape duble în luminator DELTALIGHT Trapă de fum pe acoperiș Montate pe un EUROLIGHT

Imagine mare: NRWG tip PHÖNIX la capătul unui luminator EUROLIGHT.

Trapă simplă în luminator DELTALIGHT



MEGAPHÖNIX

Megaphönix oferă aerisire pentru toate tipurile de vreme, datorită unui cadru special prevăzut 
cu fante laterale de aerisire. Aceste clapete se deschid pneumatic, imediat ce partea superioară 
se închide la ploaie. Fantele laterale se închid cu ajutorul a două tije. Mecanismul de declanșare 
în caz de incendiu este similar cu PHÖNIX. Totuși, datorită posibilității de ventilație pe orice 
vreme, dispozitivul este puțin modifi cat. Prin aceasta, MEGAPHÖNIX îndeplinește și funcția 
de desfumare naturală. 
 
Bine-înțeles, MEGAPHÖNIX corespunde cerințelor Directivei 94/9/CE UE, cu referire la 
standardele EN 1127-1, EN 13463-1 și EN 13463-5 (în funcție de versiune).

Aplicații:

• acoperiș plat
• în luminatoare
• acoperiș înclinat

Vitralii:

Pentru MEGAPHÖNIX sunt disponibile aceleași modele ca pentru PHÖNIX.

                  MEGAPHOENIX cu amortizor de zgomot și conexiune acoperiș

Dimensiuni:

MEGA PHOENIX este produs în toate lungimile și lățimile până la o dimensiune de 
1.900 x 3.000 mm.

Clapetă exterioară

Clapetă interioară

Soclu

Membrană

Izolație

Tablă cutată

Pană de sprijin

Cadru amortizor de zgomot &
Amortizor de zgomot (optional)

Trapă montată în luminator DELTALIGHT MEGAPHOENIX în Spania Montat pe un EUROLIGHT Interiorul unui MEGAPHOENIX 

Imagine mare: MEGAPHÖNIX pe un acoperiș de hală industrială.



FIREFIGHTER

FIREFIGHTER poate fi  utilizat, alături de funcția sa de desfumare naturală, pentru ventilație 
de zi cu zi și a fost proiectat de noi, astfel încât să poată rezista la condiții meteorologice 
extreme. FIREFIGHTER este disponibil cu rupere termică conform DIN 4108 (opțional), 
datorită benzilor de poliamidă montate pe rame. În plus, FIREFIGHTER , în afară de aluminiu 
si policarbonat cu mai mulți pereți (opțional umplute cu Lumira ™), pot fi  realizate si cu sticlă 
termoizolatoare. Cadrul și ramele sunt realizate din aliaj din aluminiu extrudat AlMg Si05 F22 
(aticul este realizat din AIMg3).
 
Deschiderea și închiderea clapetelor se realizează cu ajutorul aerului comprimat, prin 
intermediul a doi cilindri pneumatici cu blocare în ambele poziții. Garniturile EPDM vulcanizat 
asigură etanșeitatea. FIREFIGHTER este furnizat la cerere cu grătar de siguranță, cu ajutorul 
căruia se poate asigura protecția la accidente. Modulele dispozitivului sunt gata asamblate și 
testate.

Avantaje:

• Ideal pentru acoperișurile plate, oferă dimensiuni fl exibile pentru orice deschidere în 
acoperiș de până la 4,75 m² (versiunea dublă) și 3,75 m (versiunea delta)

• disponibil pentru ventilație zilnică (ventilație completă prin deschidere la 90 °)

• Izolare fonică de până la 46 dB

• Izolare termică conform DIN 4108 (în versiunea relevantă) minimalizează riscul de condens

• Testele de anduranță pentru 10.000 de cicluri de deschidere și închidere confi rmă 
stabilitatea și calitatea materialelor folosite

• Efi ciență aerodinamică bună 

• Valori mici de transfer termic (Coefi cient K) și pierderi mici de caldură

• Disponibil și cu clapete opace

• Toate balamalele sunt realizate din piese turnate din aluminiu cu tefl on, bucșe din bronz 

și șuruburi din oțel inoxidabil care nu necesită întreținere

• Eliminarea efi cientă a apei de ploaie prin intermediul jgheaburilor

Sistemele îndeplinesc cerințele DIN EN 12101-2 și VdS 2159 (în funcție de versiune). Declarația 
CE de conformitate este transmisă împreună cu produsul.

Aplicații:

• acoperiș plat
• acoperiș fronton
• acoperiș înclinat
• în luminator 
• în aticul luminatorului
• acoperiș în două ape

Imagine: Dispozitiv de desfumare și aerisire naturală tip FIREFIGHTER pe un atrium de sticlă.



FIREFIGHTER

FIREFIGHTER DUO cu clapete plate sunt disponibile în versiunea 22 (fără izolație termică), 
sau versiunea 33 (cu izolație termică). FIREFIGHTER DELTA cu clapete la o înclinație de 30° 
este disponibil numai în versiunea cu izolație termică.

                       FIREFIGHTER DUO                                                  FIREFIGHTER DELTA

Tipuri de vitralii pentru versiunea 22:

• PC-HKP-16-mm din policarbonat transparent / opal (opțional cu izolație Lumira ™)
• La cerere diferite tipuri de sticlă securizată și sticlă specială (Clasa de foc A1) 
• A2 aluminiu-perete dublu (50 mm izolație) 

 

Tipuri de vitralii pentru versiunea 33:
• PC-HKP-16-mm din policarbonat transparent / opal (opțional cu izolație Lumira™ 
• La cerere diferite tipuri de sticlă securizată și sticlă specială (Clasa de foc A1) 
• A2 - aluminiu dublu (50 mm sau 70 mm izolat)

Dimensiuni:

Deoarece și FIREFIGHTER se produce la comandă, putem realiza toate lățimile și lungimile 
până la 1.900 x 2.500 mm (varianta DUO) și 1.500 x 2500 mm (varianta DELTA). 

Montat pe un soclu în pantă Trapă cu vitraliu din aluminiu Firefi ghter DELTA cu geam termopan În combinație cu geam

Imagine mare: FIREFIGHTER DUO ca dispozitiv de desfumare naturală pentru un parter.



MEGASTAR

În multe cazuri, cele mai potrivite dispozitive sunt MEGASTAR și MEGAPHÖNIX. MEGASTAR 
are aceeași construcție care, datorită fl apsurilor laterală, permite ventilația indiferent de vreme.
În aticul său este plasat un FIREFIGHTER versiunea 22 (fără rupere termică). Vitraliul poate 
fi  policarbonat sau aluminiu, dar și geam termoizolant la cerere. Acționarea la MEGASTAR și 
MEGAPHÖNIX este aceeași.

MEGASTAR îndeplinește cerințele Directivei UE 94/9/CE, cu referire la standardele EN 1127-1, 
EN 13463-1 și EN 13463-5 (în funcție de versiune).

Aplicații:

• acoperiș plat
• luminatoare masive
• acoperiș în două ape

Tipuri de vitralii:

Pentru MEGASTAR oferim aceleași versiuni de vitralii  ca și pentru FIREFIGHTER.

Dimensiuni:

MEGASTAR poate fi  realizat în orice dimensiune (lungime și lățime) până la 1.900 x 2.500 mm.

Montat pe un soclu în pantă Trape de fum pe o hală În combinație cu EUROLIGHT Aerisire naturală și pe timp ploios

Imagine mare: Sistem de desfumare multirol tip MEGASTAR pe o hală de producție.



SMOKEJET

SMOKEJET este un dispozitiv lamelar care realizează și desfumare și aerisire naturală. 
În esență, este alcătuit dintr-o structură - cadru din aliaj de aluminiu AlMg3 și numărul 
corespunzător de lamele prevăzute cu garnituri, în funcție de dimensiunea dispozitivului. 
Pentru lamele puteți alege între aluminiu, sticlă și policarbonat. Deschiderea și închiderea 
lamelelor se realizează cu ajutorul unui cilindru pneumatic sau a unui servomotor. În plus față 
de o varietate de opțiuni de instalare în plafon, SMOKEJET se poate integra ca dispozitiv de 
desfumare în orice tip de perete. 

Avantaje:

• Ideal pentru instalarea în acoperișuri cu o pantă de la 30 ° și până la 90 ° în cazul pereților

• Adaptare individuală la fi ecare acoperiș cu deschidere de până la 5,71 m²

• Pretabil pentru ventilație zilnică (aerisire totală prin deschiderea lamelelor la 90 °)

• Este posibil montajul unui singur dispozitiv de deschidere

• Motorul electric sau pneumatic sunt mascate complet în ramă

• Acționarea se face printr-o singură comandă

• Bună efi ciență aerodinamică

• Sistemul de drenaj al lamelelor direcționează apa pe laterale pentru evacuare în afara clădirii

 

SMOKEJET îndeplinește cerințele conform DIN EN 12101-2 și VdS 2159 (în funcție de 
versiune). Declarația CE de conformitate este prezentată împreună cu produsul.

Aplicații:

• acoperiș plat
• luminatoare
• acoperiș înclinat

 

Imagine: SMOKEJET cu lamele cu vitraliu din policarbonat.



SMOKEJET

Datorită periilor de etanșare sau a garniturilor EPDM, fl uxul de aer cald este redus la mini-
mum. Sistemele de pivotare ale lamelelor sunt realizate din aluminiu și se montează în bucșe 
de nylon rezistent la UV.

Lamele:

        A1 – Lamele din aluminiu un strat                       A2 – Lamele din aluminiu două straturi

        PC – Lamele din policarbonat                               GL – Lamele din sticlă securizată                

Dimensiuni:

Fabricarea dispozitivelor este posibilă în toate lățimile și lungimile de până la 2226 x 2966 mm. 
Lungimea este determinată de lățimea lamelelor individuale de 133 mm (lungime = numărul 
de lame x 133 mm + 40 mm pentru ramă).

Suport Lamele Tija de acționare

Motor electric sau cilindru 
pneumatic cu fixare pe capete 

Profil de 
sprijin mobil

Modul termofuzibil (TAG)

SMOKEJET ca trapă de aerisire laterală Dispozitiv integrat într-un EUROLIGHT SMOKEJET cu sticlă izolatoare Montat pe un acoperiș în două ape

Imagine mare: Sistem de desfumare și aerisire naturală de tip SMOKEJET integrate într-o EUROLIGHT.



MULTIJET

MULTIJET este versiunea pentru orice vreme a SMOKEJET. Se diferențiază de acesta 
prin aticul modifi cat, prevăzut cu fante laterale de aerisire (similar cu MEGAPHÖNIX și 
MEGASTAR), ceea ce face să ofere o ventilație bună chiar și în vreme rea. Flapsurile laterale se 
deschid, de asemenea, pneumatic sau electric, odată cu închiderea în caz de ploaie a clapetelor 
superioare. Flapsurile laterale se închid cu ajutorul a două arcuri. Și MULTIJET îndeplinește 
funcția de dispozitiv de desfumare și aerisire naturală. El este singurul dispozitiv cu aerisire 
dublă autorizat  ce se poate monta în plan înclinat. 

Ca și celelalte dispozitive, Multijet corespunde cerințelor conform DIN EN 12101-2 și VdS 2159 
(în funcție de versiune). Declarația CE de conformitate este prezentată împreună cu produsul.

Aplicații:

• acoperiș plat
• luminatoare 
• acoperiș înclinat

Versiuni:

La MULTIJET sunt utilizate aceleași tipuri de lamele disponibile și pentru SMOKEJET. În 
general, fl apsurile interioare au la MULTIJET o înălțime de 160 mm și o lungime de 120 mm.

Dimensiuni:

MULTIJET poate fi  realizat cu lungimi și lățimi diferite, până la o dimensiune de 1926 x 2966 
mm. Lungimea dispozitivului SMOKEJET se bazează pe lățimea aripioarelor de 133 mm 
(Lungime = număr de lamele x 133 mm + 40 mm pentru cadru).

Structura trapei lamelare asemenea unui dispozitiv SMOKEJET

+ structură înălțată cu clapete laterale de aerisire 

Dispozitiv pe o hală industrială Dispozitiv montat pe un EUROLIGHT MULTIJET  într-un DELTALIGHT Pe coama unui acoperiș în două ape

Imaginea mare: Multijet cu lamele din policarbonat integrat într-un DELTALIGHT.



Conexiune la acoperiș

În funcție de structura acoperișului și a condițiilor de lucru, selectăm împreună materialul 
adecvat pentru a asigura cea mai buna etanșeitate. Astfel, unitățile individuale trebuie să fi e 
așezate pe un atic. De asemenea, și luminatoarele se așează pe un atic, care pe baza dimensiunii 
sale este prevăzut la intervale fi xe cu bare de armare. Dispozitivele care sunt montate, de 
exemplu, pe un acoperiș înclinat sau pe coama unui acoperiș în două ape, vor fi  prevăzute cu 
o conexiune corespunzătoare, adaptată tipului de fl anșe.

Montaj pe un EUROSOCKEL / EUROZARGE
 
În cazul rebordurilor se distinge, în general, între EUROSOCKEL, cu spațiu pentru un dispozitiv, 
și EUROZARGE, special pentru luminatoare bandă și dispozitive integrate. Construcția 
rebordului este realizată astfel încât la exterior să poată fi  instalată o izolație de 80 mm și o 
etanșare cu folie PVC, bituminoasă sau din tablă. Înălțimea rebordului pentru EUROSOCKEL 
și EUROZARGE este standard de 350 mm. În funcție de montaj, în conformitate cu încărcările 
la zăpadă, sunt disponibile reborduri cu înălțimi de bază între 150 mm și 500 mm.

Avantaje:

• Adaptabil la orice tip de acoperiș 
• Non-infl amabil în ceea ce privește prevenirea incendiilor
• Înălțimi disponibile diferite 
• În funcție de cerințele structurale sunt disponibile în grosimi diferite de material 
• Variante cu prinderi cu șuruburi sau clipsare
• În funcție de model, cu rupere termică sau cu izolație termică
• Instalabil direct pe panele de sprijin
• Ușor de montat, deoarece nu este necesar niciun atic suplimentar
• Este posibilă vopsirea individuală 

 
Cu montaj pe atic

Montajul pe un acoperiș în două ape sau montajul în plan vertical de exemplu, se poate realiza 
cu ușurință prin conectare directă la acoperiș. În acest scop, sunt disponibile cinci versiuni 
diferite de reborduri, pentru diferite tipuri de acoperișuri. Dacă montajul niciuneia dintre 
aceste variante nu este posibil, la cerere, se pot pune executa și aticuri speciale.

Protecție anti-cădere

Toate dispozitivele de desfumare si aerisire naturală, rebordurile si soclurile pot fi  prevăzute 
cu un grătar anti-cădere. Aceste grătare se pot monta în dispozitive sau în socluri. 

Mai multe informații despre acest subiect puteți găsi în broșura „Tipuri de montaj și sisteme 
de protecție„.

Imagine: Dispozitiv de desfumare naturală tip PHOENIX cu sistem de protecție integrat.
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