ESSMANN obecny wszdzie
na paskich dachach Europy

Systemy dowietlenia, wentylacji, usuwania dymu oraz
odwadniania.

ESSMANN rozwizania
dla bezpiecznego dachu paskiego.

Powstaa z zakadu produkujcego pyty wiórowe do rozbudowy konstrukcji dachowych,
spóka ESSMANN GmbH rozwina si do pozycji przedsibiorstwa dziaajcego na forum
midzynarodowym. ESSMANN staa si znana dziki celowemu zastosowaniu wietlików
kopukowych i pasm wietlnych, aby doprowadzi wiato dzienne do pomieszcze
produkcyjnych i biurowych. Obecnie problem wiata, powietrza i bezpieczestwa na
dachu paskim sta si zoonym tematem. ESSMANN GmbH rozwija, planuje i produkuje
systemy dla dachów paskich i fasad do owietlenia, wentylacji pomieszcze oraz
usuwania dymu z budynków. Cao uzupeniaj systemy do skutecznego odwadniania.
Zarówno wykonawcy jak te architekci, dekarze, handel branowy elementów dachowych
lub wykonawcy generalni, ESSMANN prezentuje si kademu klientowi jako partner i
dostarcza rozwizania z jednej rki.
W siedzibie gównej przedsibiorstwa w Bad Salzuflen pracuje ponad 300 pracownic
i pracowników w rozwoju, produkcji, administracji i w serwisie. Sprawiaja oni swoim,
z wielkim zaangaowaniem oraz innowacyjnym myleniem, podstaw faktu, e
ESSMANN jest firm wiodc w brany.
Oszczdno energii, spenienie ustawowych wymogów oraz wysokie aspiracje jakociowe
to typowe wytyczne firmy ESSMANN. Wytyczne, na które ju od dziesitków lat stawia
wszdzie pozaeuropejskie budownictwo handlowe, administracyjne, dla bezpiecznych
i ekonomicznych systemów dachów paskich i fasad.

Myle i dziaa
w caej Europie
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Kompetencje w sprawie optymalnej ochrony przed dymem.

wiato, powietrze i bezpieczestwo to
centralne elementy, które nas otaczaj na
co dzie. Wykorzystanie tych elementów,
wyporodkowanie ich korzyci oraz ich
cige udoskonalanie to gówne denia
firmy ESSMANN GmbH.
Ju od dziesitków lat ESSMANN stawia
na zintegrowan koncepcj ochrony
przeciwpoarowej i przeciw szkodliwoci
dymu. Bo wanie szkodliwe oddziaywanie
dymu jest czsto bagatelizowane. Nie
liczc szkodliwego oddziaywania spalin na
wraliw aparatur lub na inne cenne
produkty, ponad 80% ofiar poaru umiera
nie z powodu oparze, lecz z uduszenia
trujcymi gazami spalinowymi.

Naturalne i mechaniczne instalacje do
odcigania dymu i spalin, klapy dymowe
(RWA), w przypadku poaru odprowadzaj
gorce i trujce spaliny z wntrza budynku.
Wspomagaj samodzielny ratunek i
ratowanie osób obcych oraz polepszaj
rodki zwalczania poaru stray poarnej.
Dziki celowemu doprowadzaniu wieego
powietrza przez odpowiednie rozwizania
konstrukcyjne w fasadach, klapy dymowe
(RWA) mog w peni rozwin swoj
skuteczno. W ten sposób na przykad
mona ograniczy zadymienie dolnych
czci pomieszczenia, tak e ludzie
samodzielnie mog si wydosta z
zagroenia.

Spektrum wiadcze firmy ESSMANN
• wietliki kopukowe firmy ESSMANN
• Pasma wietlne firmy ESSMANN
• Systemy wentylacyjne firmy ESSMANN
• Systemy odprowadzania dymu firmy
ESSMANN
• Technika poczeniowa firmy ESSMANN
• Systemy odwadniania firmy ESSMANN
• Rozwizania renowacyjne firmy ESSMANN
• Systemy bezpieczestwa firmy ESSMANN
• Serwis firmy ESSMANN, od projektu, przez
monta , nadzór budowlany do konserwacji

wietliki kopukowe i pasma wietlne firmy
ESSMANN oferuj szans potrójnej korzyci z jednej tylko inwestycji:
skuteczne i równomierne wiato,
naturalne wietrzenie oraz wycigi dymu
i ciepa w przypadku po aru.
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Polepszenie klimatu pracy pod ka dym wzgldem:

wiatem.
Dobrze, e istnieje dana przez przyrod
owa forma energii, któr codziennie bezpatnie moemy dysponowa. wietliki
kopukowe i pasma wietlne firmy
ESSMANN skutecznie przechwytuj
wiato i doprowadzaj je tam, gdzie jest
ono potrzebne. Na przykad do doskonale
owietlonego i przyjemnego stanowiska
pracy. Bo nam wiato jest potrzebne.
Dla naszego dobrego samopoczucia,
do ycia i do pracy.
wiato z góry jest efektywniejsze: nawet wzgldnie mae wietliki w dachu daj wystarczajce
i równomierne owietlenie. Przy równej odlegoci stanowiska pracy od dachu oraz ciany
bocznej okno w cianie musi by okoo 5,5 razy wiksze ni górny wietlik dachowy, aby
zapewni identyczn intensywno owietlenia.
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Powietrzem.
Jest to podstawa ycia dana przez przyrod. Dlatego te ma sens, odwiey
zuyte powietrze, które w rzeczy samej
wywiera zy wpyw na klimat w zakadzie
pracy, mczy ludzi i czyni ich nieproduktywnymi.

wietliki kopukowe i pasma wietlne firmy
ESSMANN wraz z odpowiednim
wyposaeniem przyczyniaj si stale do
dostarczenia wieego, nie zuytego
powietrza a tym samym te do dobrego
klimatu w miejscu pracy.

Wywiew

Nawiew

Wywiew

Nawiew

Bezpieczestwem.
Do trzech razy sztuka: oprócz naturalnego
wiata dziennego i dostarczenia wieego
powietrza wietliki kopukowe i pasma
wietlne firmy ESSMANN przyczyniaj si
coraz bardziej do bezpieczestwa. Integrowanym urzdzeniem do odprowadzania
dymu i ciepa chroni si ludzi i mienie przed
czstokro dotkliwymi szkodami spowodowanymi przez spaliny i poar.

Sterowane elektronicznie lub pneumatycznie, w wypadku poaru otwieraj si elementy dachu i fasad i tak trujce spaliny
z poaru i ar zostaj wydalone. Drogi
ewakuacyjne s wówczas wolne i umoliwiaj stray poarnej skuteczne zwalczenie poaru.
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Specjalno firmy ESSMANN: wietliki kopukowe.

wietliki kopukowe firmy ESSMANN, oprócz ich technicznego zadania naturalnego
owietlenia, wentylacji oraz odprowadzenia dymów speniaj równie funkcj ambicjonalnej estetyki architektonicznej. W formie kwadratu, okrgej lub piramidy. Zarówno w budownictwie przemysowym jak te administracyjnym. wietliki kopukowe firmy ESSMANN
s niemale niezniszczalne dziki zastosowaniu PVC lub metalu do wieców nasadkowych. Wysokowartociowe dwu-, trzy- lub czterowarstwowe oszklenia z tworzywa
sztucznego, zabarwione na kolor opalu, daj maksymalne wykorzystanie wiata.
Przeszklenia specjalne moliwe s na danie. Znacznie rozszerza si zakres
zastosowania wietlików kopukowych firmy ESSMANN na przykad przez dodatkowe
zaoenie siatek chronicych przed owadami, zabezpieczenia przed wamaniem
jak równie systemy zabezpiecze przeciwwpadaniowych dla osób.
Szczególnie wane: dobór waciwej techniki mocowania do fachowego i dopasowanego
do tworzywa przyczenia do zrónicowanych uszczelnie dachowych. Bo jedynie szczelny dach jest dachem ekonomicznym!
Wszystkie dalsze szczegóy techniczne znale  mona na naszej homepage
www.essmann-group. com

wietliki kopukowe firmy
ESSMANN – genialne bo daj
wicej wiata, powietrza oraz
bezpieczestwa.
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Przegld produktów : wietliki kopukowe firmy ESSMANN

Wieniec nasadowy z PVC firmy
ESSMANN
Wykonanie standartowe do oszczdnego
montau na dachu. Nadaje si do homogenicznego poczenia pasm uszczelnienia
dachu z PVC, PEC, VAE i EVA. Wysoko
konstrukcji:15, 30 lub 45 cm.

Metalowy wieniec nasadowy firmy
ESSMANN
Dostawa w wykonaniu:
nie izolowanym, jednowarstwowym,
stalowym
jednowarstwowym stalowym
z domontowan izolacj ciepln albo
w wykonaniu dwuwarstwowym,
PVC izolowanym

Wieniec nasadowy
firmy ESSMANN GFK
dla wietlików okrgych
Specjalne wykonanie wieca nasadkowego
do okrgych wietlików kopukowych.
Wysoko konstrukcji: 15, 30 lub 50 cm.

Rama uszczelniajca firmy ESSMANN
Rama uszczelniajca skada si z obwodowego profilu z twardego PVC ze wzmocnieniem aluminiowym, zgrzewanym na
naronikach do jednolitej czci konstrukcyjnej, która na wysoko 10 cm zakrywa
uszczelnienie dachu zaoonego wokó
wieca nasadkowego i chroni tak przed
zewntrznymi wpywami klimatycznymi.
Rama jest doskonaa do prac remontowych.
7

Przegld produktów: wietliki kopukowe firmy ESSMANN
Zabezpieczenie przeciwwpadaniowe
firmy ESSMANN
W celu profilaktyki przeciwwypadaniowej
na paskich dachach po których mona
chodzi. Monta pod wieniec nasadowy
wietlika kopukowego (bez ograniczenia
funkcji otwierania). Zabezpieczenie przed
wpadniciem dostpne jest do montau
razem z wiecem nasadowym lub
alternatywnie do pó niejszego zaoenia.

Zabezpieczenie przeciwwpadaniowe
i przeciwwamaniowe firmy ESSMANN
Do pomieszcze o specjalnej ochronie:
ocynkowana, kantowa rama stalowa,
dostarczana w rónych wysokociach zalenie od gruboci izolacji cieplnej.
W ramie stalowej, w równomiernych
odstpach zaoone s masywne prty
stalowe.

Zestaw regeneracyjny firmy ESSMANN
do wentylacyjnych wietlików kopukowych
Zestaw skada si ze wietlika kopukowego, ramy uszczelniajacej i wieca
nasadowego. Szczególnie nadajce si
do regeneracji paskiego dachu, jeli np.
obecny wieniec nasadowy z powodu
dodatkowej izolacji cieplnej jest za niskie
ze wzgldu na dotrzymanie wytycznych
dla dachów paskich lub pó niejsze
montowanie wietlika kopuowego lub
klapy dymowej. Wysoki na 15 cm. coko
montuje si wyposaon w zawiasy
podstaw, które umoliwiaj atwe zaoenie
wietlika kopukowego firmy ESSMANN.

Zestaw do naprawy firmy ESSMANN
Skada si ze wietlika kopukowego i
ramy uszczelniajacej w celu wymiany
lub zastpienia uszkodzonych wietlików
kopukowych. Monta ramy uszczelniajacej
dokonuje si na istniejcym wiecu.
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wietlik kopukowy firmy ESSMANN
Wysokowartociowe oszklenie z tworzywa
sztucznego to wykonanie standartowe o
zabarwieniu opalowym i otoczone stabiln
obejm ramow. Dopasowana form
krawd deszczowa suy jako ochrona
klimatyczna. wietlik zawsze jest montowany z odpowiednim cokoem. wietliki
kopukowe ESSMANN oferowane s w
wersjach classic, plus i comfort plus.

wietlik kopukowy firmy ESSMANN
okrgy
Specjalne wykonanie wietlika kopukowego
do rozwiza architektonicznych: oszklenie
z tworzywa sztucznego jest mocowane rubami na podstawie nasadowej z GFK
(wysoko zabudowy 15, 30 lub 50 cm).
Jeeli okrgy wietlik ma posuy
jednoczenie do wentylacji, zamocowanie
oszklenia dokonuje si za pomoc ramy
wentylacyjnej z GFK.

wietlik kopukowy firmy ESSMANN
wietlik kopukowy w formie piramidy
o oszkleniu z tworzywa sztucznego z
nachyleniem ok. 30°, ksztatowany z jednej
czci, bez uciliwych profili. Rama wentylacyjna z twardego PVC jest przygotowana
do codziennego wietrzenia.

Siowniki otwierajce i wentylacyjne firmy ESSMANN
Wszystkie wietliki kopukowe firmy ESSMANN przygotowane s u producenta do
montau siowników otwierajcych i wentylacyjnych. Zalenie od celu zastosowania
i komfortu s do wyboru róne modele.

Silnik wrzecionowy
firmy ESSMANN (lewy)
Przekladnia limakowa wraz ze
zdejmowanlym prtem do otwarcia
rcznego. wietlik kopukowy mona
otworzy bezstopniowo do 30 cm (inne
wysokoci unoszenia na zapytanie).
Podnonik firmy
ESSMANN (prawy)
Podnosnik jednostopniowy wraz z pretem
do unoszenia. wietlik kopukowy mona
otworzy bezstopniowo do 30 cm (inne
wysokosci otwarcia na zapytanie).

Silnik silnikowy firmy ESSMANN
Otwieracz silnikowy 230 V, 0,1 A posiada
ochron przed wod odpryskow (IP 54)
i sterowany jest przecznikiem dwuklawiszowym. wietlik kopukowy mona
otworzy bezstopniowo do 30 cm (Inne
wysokoci unoszenia na zapytanie).

Waz dachowy firmy ESSMANN
Zalenie od wielkoci znamionowej
do dyspozycji s róne warianty z
otwieraniem rcznym lub wspomagane
spryn gazow. Przy tym specjalnym
wazie dachowym otwarcie moliwe
jest tylko od zewntrz.
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Specjalno firmy ESSMANN: pasma wietlne.

Pasma wietlne firmy ESSMANN stosuje si na dachach paskich budowli przemysowych,
magazynów, hal produkcyjnych, supermarketów i innych wielkopowierzchniowych budynkach gospodarczych i administracyjnych. Skadaj si one z wysokowartociowych
aluminiowych, prasowanych profili prtowych i dostpne s w wykonaniu ukowym lub
dwuspadowym z nachyleniem 30° lub 45°. Oszklenie skada si z formowanych na zimno
pyt poliwglanowych komorowych, wykonanych zgodnie z europejskimi wytycznymi
ochrony przeciwpoarowej.
Odpowiednie klapy wentylacyjne lub dymowe (RWA) dla pasm wietlnych firmy
ESSMANN skadaj si ze spawanej, aluminiowej konstrukcji ramowej o maksymalnej
szerokoci 250 cm.

elementy
cznikowe itd

Wszystkie dalsze szczegóy techniczne znale  mona
na naszej homepage
www.essmann-group.com
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Pasmo wietlne firmy
ESSMANN ukowe
(Typ 940/10)
Pasmo wietlne w wykonaniu ukowym,
gotowe do montau na wiecu firmy
ESSMANN lub na wiecu klienta.
Zewntrzne uszczelnienie pyt uszczelk
wargow z EPDM w obrbie aluminiowych
profili nonych. ruby i konsole z zewntrz
s ze stali szlachetnej V2A. W moduach
centymetrowych moemy dostarczy kad
dan szeroko midzy 100 a 600 cm,
przy nieograniczonej dugoci.

Klapy wentylacyjne i RWA
firmy ESSMANN do pasm
wietlnych
Klapa pasma wietlnego firmy ESSMANN
skada si z aluminiowej konstrukcji ramowej zespawanej na punktach naronikowych, do której zakadane s pyty poliwglanowe. Wielko klapy odnosi si do
ciepo moduu wyn. 1,06 m i ma dugo
1 lub 2 m. Taka konstrukcja klapy moe
by uywana jako klapa wentylacyjna lub
odcigajca dymy i ciepo (RWA) albo jako
kombinacja obu rodzajów.

Wiece.

rygiel dystansowy
element czoowy
naronik (wstpnie zmontowany u producenta)
element boczny / wieca
cznik (wstpnie zmontowany u producenta)

Wieniec nasadowy firmy ESSMANN
Zbudowany jest z j blachy stalowej o
gruboci 2 mm ocynkowanej metod
Sdzimira. Wysoko czci pionowej
wynosi 30 do 38 cm lub 45 do 53 cm.
Integralnymi czciami wieca s rygle
cigajco-dystansowe odpowiadajce
wymaganiom statyki.

Wieniec samonony ESSMANN
Zbudowany jest z blachy stalowej o
gruboci 2 lub 3 mm ocynkowanej metod
Sdzimira. Wysoko czeci pionowej
wienca wynosi 30 do 38 cm przy podparciu
do 4m , a przy podparciu do 8 m wysoko
czeci pionowej wynosi 45 do 53 cm.
Maksymalna rozstaw podparcia wynosi 8 m.

Wiece udostpnione przez klienta mog
by produkowane z rónych materiaów,
musz si jednak nadawa do montau
profilu podstawowego pasma wietlnego.
Wszystkie siy musz by przejte przez
ocienic lub przez odpowiednie cigna.
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Specjalno firmy ESSMANN pasma wietlne.

Pasmo wietlne dwuspadowe
firmy ESSMANN do nowych
budowli i renowacji
Dwuspadowe pasmo wietlne firmy
ESSMANN o nachyleniu 30° (typ 940/20)
lub 45° (typ 940/21), jest przygotowane do
montau na wiecu firmy ESSMANN lub
wiecu klienta.
Zewntrzne uszczelnienie pyt dostarcza
si w rastrze centymetrowym dla kadej
podanej szerokoci midzy 100 i 500 cm
i moliwa jest dugo nieograniczona.

Siatka konstrukcji nonej wykonanej z
profili aluminiowych wynosi w standardzie
1060 mm. Standardowe szklenie to
szerokoci 3 m to opalizowane komorowe
pyty poliwglanowe o grubosci 10 mm, od
szerokosci od 3,10 m stosowane s pyty o
grubosci 16 mm. Dwuspadowa konstrukcja
pasma wietlnego doskonale nadaje si do
wbudowania lameli (aluzji) oddymiajacych
i/lub wietrzacych.
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Klapa wentylacyjna pasma wietlnego, do
zastosowania w codziennej wentylacji,
nie do pominicia do przyjemnego klimatu
w pomieszczeniach.

Klapa dymowa do odprowadzania gorcego
powietrza i spalin. Wyposaona dodatkowo
w silnik elekryczny suy do uchylania klapy
celem wietrzenia grawitacyjnego.

Specjalno firmy ESSMANN wentylacja.

Do skutecznej i oszczdnej wentylacji
ESSMANN oferuje róne systemy. Oprócz
wietlików kopukowych i pasm wietlnych,
zalenie od zaoe konstrukcyjnych
rozrónia si przy tym midzy wywietrznikami lamelowymi, wywietrznikami o
podwójnych klapach oraz wywietrznikami
wielkopowierzchniowymi.

Naturalna, a wic grawitacyjna wentylacja
polega na zjawisku fizycznym, e ciepe
i zuyte powietrze unosi si do góry.
Tam przez wywietrzniki w powierzchni
dachu odprowadzane jest na zewntrz.
Równie podczas deszczu nie jest adnym
problemem, poniewa urzdzenia te mog
by wyposaone w funkcje niezalene od
warunków pogodowych. Przy zej pogodzie
(opady) funkcj wentylacji przejmuj
wewntrzne klapy przeciwdeszczowe.
Moliwy jest tu zarówno napd pneumatyczny, jak te elektryczny (24 V lub 230 V),

a sterowanie przy tym nastpuje za
porednictwem wentylacyjnej skrzynki
rozdzielczej. Tak jak wietliki kopukowe
i pasma wietlne firmy ESSMANN równie
i wywietrzniki wykonane s ze sprawdzonych materiaów o dugiej ywotnoci:
profile z paskich prasowanych profili
aluminiowych oraz poliwglanowe pyty lub
stal szlachetna.
Wszystkie dalsze szczegóy techniczne
znale  mona na naszej homepage
www. essmann-group.com

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN (typu LL)
Wywietrznik lamelowy firmy
ESSMANN nadaje si idealnie
do termicznej wentylacji, do
naturalnego wycigania dymu i
ciepa, jako otwór nawiewu w
fasadzie oraz do naturalnego
nawietlenia pomieszcze.

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN
jako nawiew w fasadzie

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN
w pamie wietlnym o ukowym sklepieniu w siodowym pamie wietlnym

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN niezale ny od pogody (typu ALL)
Wywietrznik lamelowy firmy
ESSMANN niezaleny od pogody
zosta skonstruowany specjalnie
w celu naturalnej wentylacji oraz
wycigania dymu w wypadku
poaru.
Swoimi wybitnymi wasnociami
sprawdzia si ta kombinacja
wywietrznika lamelowego z wentylacj z bocznymi klapami
deszczoodpornymi równie
w trudnych warunkach.

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN
niezaleny od pogody z wiecem
nasadowym

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN
niezaleny od pogody w pamie
wietlnym o ukowym sklepieniu

Wywietrznik lamelowy firmy ESSMANN
niezaleny od pogody w dwuspadowym
pamie wietlnym
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Specjalno firmy ESSMANN wentylacja.

Klapa dwuskrzydowa ESSMANN (typu DK)
Klapa dwuskrzydowa ESSMANN
nadaje si do naturalnego
nawietlenia pomieszcze, do
termicznej wentylacji oraz do
naturalnego odprowadzania
dymu i ciepa.

Klapa dwuskrzydowa ESSMANN
na wiecu nasadowym

Klapa dwuskrzydowa firmy ESSMANN
w pamie wietlnym o ukowym sklepieniu

Klapa dwuskrzydowa firmy ESSMANN
w dwuspadowym pamie wietlnym

Klapa dwuskrzydowa niezale na od pogody firmy ESSMANN (typu ADK)
Klapa dwuskrzydowa firmy
ESSMANN skonstruowana
zostaa specjalnie do naturalnej
wentylacji i odprowadzania dymu
w razie poaru. Swymi wybitnymi
wasnociami sprawdzia si
kombinacja z podwójnej klapy
i przeciwdeszczowych bocznych
klap wentylacyjnych równie
w trudnych warunkach.

Dwuskrzydowa klapa niezalena od
pogody firmy ESSMANN na wiecu
nasadowym

Dwuskrzydowa klapa niezalena od
pogody firmy ESSMANN w pamie
wietlnym o sklepieniu ukowym

Dwuskrzydowa klapa niezalena od
pogody firmy ESSMANN na wiecu
nasadowym

Wywietrznik wielkopowierzchniowy
firmy ESSMANN w pamie wietlnym
o ukowym sklepieniu

Wywietrznik wielkopowierzchniowy
firmy ESSMANN w dwuspadowym
pamie wietlnym

Wywietrznik wielkopowierzchniowy firmy ESSMANN (typu GFL)
Wywietrznik wielkopowierzchniowy firmy ESSMANN skonstruowany jest do codziennej
wentylacji. Przez dwie klapy
nastawcze kadorazowo przyporzdkowane wzdu boku,
cay wolny przekrój otworu
wentylacyjnego moe by
wykorzystany niezalenie od
warunków pogodowych.

Wywietrznik wielkopowierzchniowy
firmy ESSMANN na cokole

Wszystkie wykonania wywietrzników firmy ESSMANN mog by pocone w jedn cao.
Zaoenie siatek ochronnych przeciw owadom i ptakom jest tak samo moliwe jak zamontowanie
ekranów d wikochonnych.

14

W budynkach wielopitrowych z lub
budynkach o wyszych wymaganiach co
do jakoci powietrza wentylacja czsto
moliwa jest tylko przy pomocy wentylatorów. Przy mechanicznych systemach
wentylacyjnych jest rzecz szczególnie
wan, aby dokadnie wyliczy faktyczne
zuycie powietrza.
Dewiz tu jest: tyle powietrza, ile konieczne
jest tam, gdzie faktycznie jest potrzebne.
Tylko tak koszty energii mona zredukowa
do minimum.
Nasi specjalici-doradcy reprezentujcy
firm na zewntrz przeprowadzaj szereg
wentylacyjno-technicznych pomiarów, na
podstawie których sporzdza si analiz
stanu realnego. Wyniki teje analizy tworz
podstaw dla naszej koncepcji wentylacji,
która cile zorientowana jest aspektami
gospodarczymi.

Wentylatory firmy ESSMANN
Wentylatory usuwaj zuyte powietrze
i przyczyniaj si jednoczenie do napywu
wieego powietrza. ESSMANN oferuje
mnogo modeli do montau w cianie i na
dachu. Take moliwe s wykonania wraz
z systemem kanaów, z samoczynnymi
klapami zamykajcymi, akustycznie
wytumione lub zespolone z pasmem
wietlnym.

Centrala dachowa firmy ESSMANN
Centrala dachowa firmy ESSMANN, jako
agregat wentylacyjny nawiewu i wycigu
powietrza umoliwia wentylacj mechaniczn. Monta na dachu lub te
zintegrowana z pasmami wietlnymi firmy
ESSMANN. Skonstruowane wedug
zasady moduowej dostarczy moemy
pojedyncze moduy (komora mieszania,
komora filtracyjna, modu grzejny itd.)
w dowolnej kombinacji. Agregaty do
montau na zewntrz s take wykonane
z odpornoci na dziaania pogodowe.
Instalacje kanaowe firmy ESSMANN,
metalowe
Su jako kanay wentylacyjne nawiewu
i wycigu powietrza. Wykonane s ze
stabilnej, ocynkowanej blachy stalowej/
aluminiowej albo, na yczenie, ze stali
szlachetnej. Komponenty uzupeniajce,
takie jak wsporniki elastyczne, kraty wycigu i nawiewu, klapy ochrony przeciwpoarowej, wycigu dymów i spalin oraz
klapy regulacyjne jak te dalsze wyposaenie zawarte s w programie dostaw firmy
ESSMANN.
Instalacje kanaowe firmy ESSMANN
z tkanin
Idealne do równomiernego, bezgonego
rozdziau powietrza bez przecigów. Przy
przepywie powietrza nawiewu poniej
0,2 m/s tekstylny system rozdziau powietrza
tworzy przyjemny klimat w pomieszczeniach. Dalsze korzyci: trudno zapalne, brak
tworzenia si kondensatu oraz moliwe
atwe oczyszczanie. Dostarczamy w rónych
odcieniach barwnych w celu optymalnego i
indywidualnego dopasowania.
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Specjalno firmy ESSMANN wycig dymu i ciepa (RWA).

Wszystkie wietliki kopukowe firmy
ESSMANN, systemy lamelowe i klap
dwuskrzydowych przystosowane s do
zainstalowania kompletnej instalacji
wycigu dymu i ciepa w formie
grawitacyjnego odprowadzenia dymu
i spalin. W konsekwencji skada si
ona z agregatu otwierajcego klapy, ze
sterowania oraz z urzdze wyzwalajcych
(CO2 lub impuls elektryczny).
W budynkach wielopitrowych w wypadku
poaru termiczne odprowadzenie dymu
jest czstokro niemoliwe. Na takie przypadki ESSMANN projektuje koncepcje
rozwiza na bazie mechanicznego odprowadzania dymu i spalin wentylatorami
wycigajcymi gazy poarowe montowanymi na dachu i w cianie. Instalacje
kanaowe z metalu uzupeniaj kompletn
ochron przy mechanicznym wycigu
dymu i ciepa.
Wielk rol, zarówno przy naturalnym jak
te przy mechanicznym odprowadzaniu
dymu i spalin, odgrywa technika sterowania. Systemy wczesnego ostrzegania
przed poarem i sygnalizacyjne jak równie
centrale sterownicze wyzwalajce system
s czci nader zoonego projektu globalnego. Dlatego te obszerne i precyzyjne
projektowanie mieci si na pocztku
kadej instalacji RWA. Instalacje do prewencyjnej ochrony przeciwpoarowej
podlegaj cisym i surowym przepisom
prawnym. Tutaj klientowi odpaca si
dugoletnie dowiadczenie i kompetencja
firmy ESSMANN
w instalowaniu urzdze do wycigu dymu,
spalin i ciepa, które w caej Europie gwarantuj bezpieczestwo w dzie i w nocy.
Najlepsze referencje za najlepsz ochron.
Wszelkie dalsze szczegóy techniczne
znale  mona na naszej homepage:
www.essmann-group. com.
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Rysunek systemu wietlika kopukowego firmy ESSMANN
jako instalacja wycigu dymu i ciepa ze sterowaniem
termicznym i rcznym

Wieniec nasadowy z RWA
i wiatrownicami
przewody rurowe /
przewody sterujce
stacja wycznika
awaryjnego

Rysunek systemowy – pasmo wietlne firmy ESSMANN
z integrowan instalacj wycigu dymu i ciepa RWA

Wycig dymu firmy
ESSMANN z wiatrownicami
przewody rurowe / przewody
sterujce
stacja recznego
otwarcia klap

Kompletna instalacja firmy ESSMANN wycigu dymu z klatki schodowej (RWA)

wietlik kopukowy-RWA dla klatki schodowej na dachu
paskim

Okno boczne RWA do wyprowadzania dymu przez
cian zewntrzn

Okno dachowe RWA do klatek schodowych pod
skonym dachem

Kada instalacja RWA firmy ESSMANN
obejmuje elementy podstawowe do
prewencyjnej ochrony przeciwpoarowej
budynków:
• agregat otwierajcy
• centrala sterownicza
• przycisk wyzwalajcy
Zalenie od wymogów objektu s do
dyspozycji dalsze elementy
wyposaeniowe.

wie e albo niewie e powietrze:
To kwestia zasady wyzwalania.
Elementem decydujcym jest tutaj: czy
klapa dymowa (RWA) ma by awaryjnym
rozwizaniem, tzn. tylko otwiera w
wypadku poaru? Albo te system ma by
uywany równie do codziennego wietrzenia
klatki schodowej? Do obu zastosowa
ESSMANN oferuje róne rodzaje sterowa
klapami dymowymi (RWA):

• Funkcja tylko OTWARTE:
pneumatycznie lub elektrycznie
• Funkcja OTWARTE – ZAMKNI TE
wyzwolenie elektromechaniczne

Wentylator odcigajcy dym firmy
ESSMANN
Wydmuchujcy pionowo i przystosowany
do gazów spalinowych do 600 °C/120 min.
oraz do pracy cigej jako wentylator
wietrzcy do 120 °C. Dziki rónorodnemu
wykonaniu cokoów monta moliwy jest
w kadej dachowej konstrukcji nonej i
wentylator moe by podczony do systemu kanaów lub jako wolnosscy. Wykonanie do wyboru jedno- lub dwuobrotowy
lub w normalnym procesie wietrzenia
z regulacj liczby obrotów.

Wentylaror cienny do odsysania dymu
firmy ESSMANN
Z wydmuchem poziomym, przystosowany
do gazów spalinowych do 600 °C/120 min.
oraz do pracy cigej jako wentylator
wietrzcy do 80 °C. Wykonanie do wyboru
jedno- lub dwuobrotowy lub w normalnym
procesie wietrzenia z regulacj liczby
obrotów.

Do okien w cianie zewntrznej i
dachowych w konstrukcjach spadzistego
dachu s do dyspozycji specjalne okucia do
klap dymowych (RWA).

Klapy do nawiewu powietrza firmy
ESSMANN
Klapy do nawiewu powietrza firmy
ESSMANN s niezbdn czci skadow
instalacji do wycigu dymu i ciepa RWA,
aby instalacja bya aerodynamicznie w
peni skuteczna. Stosowane s one jako
otwory do nawiewu w formie klap lub
wywietrzników lamelowych jako idealny
otwór napywu powietrza w dolnym obrbie
zewntrznych cian hali. Istnieje moliwo
obdudowy klapy dolotowej elementami
fasady.
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Specjalno firmy ESSMANN-odwadnianie.

Asortyment firmy ESSMANN uzupenia
program dachowych studzienek (wpustów)
dla nowego budownictwa i do modernizacji.
Pod wzgldem konstrukcji dachy paskie
naraone s na szczególne wpywy
oddziaywa atmosferycznych. Celowe i
skuteczne odwadnianie istotnie przedua
ywotno paskiego dachu.

ESSMANN oferuje dla kadego wykonawstwa budowlanego odpowiedni system.
Korpusy wpustów z polipropylenu (PP)
odpornego na uderzenia, przyczenia o
rónych wielkociach wedug DIN (normy
niemieckiej), korpus podstawy przeciwcofkowy, opcyjnie podgrzewanie z przyczem
230V, Wyposaenie umoliwia prosty

monta wpustów firmy ESSMANN. Oprócz
odwadniania dachu, moliwe jest równie
odwodnienie, np. balkonu i nadbudówek i
tarasów.
Wszelkie dalsze szczegóy techniczne
zlae mona na naszej homepage
www.essmann-group.com.

Cecha wyrobu
pierścień toczny
i pierścień
samouszczelniający
W wersjach ﬁrmy
ESSMANN uszczelka
okrągła i kołnierz
zaciskowy

Wpust Classic firmy ESSMANN
Wykonanie pionowe, ogrzewane (przycze
230 V), z nasadk i konierzem z PCW.
Zespolony w nadbudówce dachowej ocieplanej z blachy o przekroju trapezowym
z uszczelnieniem z dachowego szczeliwa –
wykadziny z tworzywa sztucznego. Równie
dostpne z zagiciem.

Wpust z konierzem zaciskowym
ESSMANN
Wykonanie pionowe, ogrzewane (przycze
230 V), z nadbudówk w nadbudówce
dachowej ocieplanej z blachy o przekroju
trapezowym z konierzem z pokrycia
bitumicznego i z koszem przeciwwirowym.
Równie z odpywem poziomym.

Wpust do zielonego Dachu firmy
ESSMANN
Rozwizanie dla dachów zielonych albo
garay podziemnych: pokrywa wykonana
jest z eliwa o dugiej ywotnosci a korpus
z solidnego PUR, mozliwe do przeniesienie
obcienie do 0,5 tony np.kola . Do wyboru
typ 500 (wersja dua) oraz typ 365 (wersja
maa).

ESSMANN wpust modernizacyjny 2
Wpusty modernizacyjne skiadaja si z pionowego
korpusu podstawy, który z uszczelk wargow z wyposaenia wsuwany jest do istniejcego wpustu.
Korpusy wpustów lub ich konierze s tak wykonane, e
jednolicie mog by poczone z pokryciem dachowym.

Przelew wpust firmy ESSMANN
Do awaryjnego odwadniania dachów paskich, np. przy
przewidywanych deszczach stulecia. Przelew wbudowany jest dodatkowo z drenaem w attyce lub
balustradzie. Chodzi tutaj o przelew bezpieczestwa,
który tylko wówczas funkcjonuje, gdy obecne systemy
odwadniania s nadmiernie eksploatowane.

Przelew dachowy boczny firmy ESSMANN
Do bocznego odwadniania zamknitych mniejszych
powierzchni dachu (np. balkony, tarasy) sprawdziy si
w praktyce boczne wpusty. Przy odwodnieniu tego
rodzaju rezygnuje si z rur deszczowych umieszczanych
wewntrz.
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Specjalno firmy ESSMANN-modernizacja.

Coraz mocniej w centrum zainteresowa
architektów, wacicieli budynków i zakadów dekarskich: temat modernizacji.
Tutaj zakres kompetencji firmy ESSMANN
siga od prostej wymiany starych wietlików kopukowych albo wymagajcych
naprawy a do kompletnych przedsiwzi
renowacyjnych. Zestawy modernizacyjne
firmy ESSMANN mog by produkowane
z dopasowaniem do wszystkich wietlików
i mona je zawsze przezbroi do celów
codziennej wentylacji. Równie modernizacja starych pasm wietlnych ze szka moe
nastpi w szerokociach do 6 m w kadej
podanej dugoci przez zamontowanie
pasm wietlnych firmy ESSMANN. Stosujc podstawy nasadowe firmy ESSMANN
albo te wasne podstawy z drewna, stali

lub betonu. Wane przy kadej modernizacji: kontrola moliwoci realizacji, ewentualne obejrzenie problemów zwizanych ze
statyk, utrzymanie typowej architektury
oraz realistyczna analiza kosztów.
ESSMANN w przeszoci móg ju “uratowa” kilka renomowanych obiektów w kraju
i zagranic i jest równie przy aktualnych
projektach prowadzcym specjalist.
Czy ze specjalnymi zestawami modernizacyjnymi albo te rozwizaniami indywidualnymi, firma ESSMANN równie
i tutaj dostarcza wszystko z jednej rki.

Specjalno firmy ESSMANN-systemy bezpieczestwa.
Czynnoci pracowników na dachach
pomimo zachowania wszelkich rodków
ostronoci i dowiadczenia zawodowego
s czsto zwizane z zagroeniami. Ju od
dawna ESSMANN konierzem najwiksze
znaczenie z odpowiednimi systemami zabezpiczajcymi ososby przed spadniciem
PAS; s one równie wymagane przez
krajowe przepisy budowlane i profilaktyki
przeciwwypadkowej. Pasma wietlne firmy
ESSMANN mog tak jak wietliki kopuko

we firmy ESSMANN by wyposaone w
dodatkowe multisystemy bezpieczestwa.
Do tego zaliczaj si zabezpieczenie HDS
w formie perforowanej blachy aluminiowej
dla ochrony przed gradem, przed wpadniciem i jako ochrona przeciwsoneczna.
Chroni przed przebyskami promieni sonecznych oraz daje efekt zacienienia drzew
liciastych co pozytywnie wpywa na komfort i ergonomi pracy w pomieszczeniu.
Ponadto konsola chronica przed spadni-

ciem osób (PAS) z moliwoci bezporedniego montau na profilach pasm wietlnych lub podstawach nasadowych wietlików kopukowych dla zabezpieczenia osób
przed spadniciem oraz jako system
przytrzymujcy.
Tymi produktami ESSMANN w najwyszym
stopniu docenia rosnce znaczenie ochrony
i zabezpiecze dla wykonywania prac przez
osoby na dachach paskich.

HDS

PAS

HDS

Q131

PAS
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W firmie ESSMANN w centrum:
Czowiek

Bdc klientem firmy ESSMANN powinnicie Pastwo czu si zawsze w dobrych
rkach. Oto staraj si nasi pracownicy
swoim zaangaowaniem i wiedz.
Kompetentni reprezentanci firmy stale s
gotowi wysucha Pastwa yczenia
i zadania.
Rozwój, produkcja, monta, zabezpieczenie jakoci i logistyka obsadzone s
specjalistami mylcymi innowacyjnie i
dziaajcymi w subie dla klienta.
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Typowe usugi firmy ESSMANN to obszerne analizy i obliczenia jak równie intensywna opieka nad postpami na budowie.
Absolutnie punktualne dostawy materiaów
i czci zamiennych jest rzecz oczywist.
Ponadto: ESSMANN szkoli nie tylko
wewntrzzakadowo, lecz organizuje liczne
seminaria i szkolenia dla klientów z wszystkich bran. Jest to serwis, który ceni sobie
corocznie setki uczestników.

ESSMANN w skrócie:

• Rozwój, planowanie i produkcja systemów nawietlania, wentylacji oraz
wycigu dymów i spalin z budynków.
W skali Europy prowadzimy w subie dla
nowoczesnego i bezpiecznego budownictwa przemysowo-handlowego i
administracyjnego.
• Rozwój, planowanie i produkcja napdów,
komponentów elektronicznych i moduów
konstrukcyjnych do sterowania i nadzoru
wycigów dymu, spalin i ciepa i urzdze
wentylacyjnych w dachu i w fasadzie.
• Monta i konserwacja systemów
nawietlania, wentylacji i usuwania dymu
i spalin.
• Specjalista we wszelkich kwestiach
bezpieczestwa na paskim dachu oraz
obszerne systemy zabezpiecze dla
osób.
• Dystrybucja systemów odwadniania
dachów paskich.

• Zapewnienie skutecznej techniki
wykaczania dla absolutnie szczelnego
dachu oraz wysoka prostota realizacji dla
monterów.
• Daleko rozprzestrzenione doradztwo
i opieka na najwyszym poziomie
zapewnione przez blisko 100 fachowców
dziaajcych na terenie caej Europy
w reprezentacji firmy.
• Ponad 200 partnerów handlowych
w caej Europie.
• Uznany dobry serwis w krótkich
terminach i niezawodnoci dostaw.
• Doskonaa opinia na rynku ze wzgldu
na innowacyjno, kompetencj
doradcz, powag i wiarygodno.
• Zawsze partnerem w kwestiach technicznych dla architektów, wacicieli budów,
wyspecjalizowanych placówek handlowych, zakadów dekarskich, wykonawców generalnych ... oraz dla Pastwa.
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Spektrum usug grupy ESSMANN
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