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Firma Mercor SA wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenie w zakresie wentylacji ppoż.
oraz oddymiającej wprowadziła do oferty kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży
i tuneli pod nazwą mcr j-FLO, wykorzystujący elementy składowe z dotychczasowej oferty
urządzeń.

  

  
Systemy wentylacji strumieniowej stosuje się do oddymiania garaży podziemnych jako
alternatywne rozwiązanie wobec tradycyjnych systemów kanałowych. Urządzenia do wentylacji
strumieniowej wykorzystują w swoim działaniu efekt tłoka, w którym dym i gazy pożarowe są
odpowiednio przetłaczane w całym przekroju garażu od otworu nawiewnego do otworu
wywiewnego (oddymiającego).
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    Systemy wentylacji strumieniowej mogą być równocześnie wykorzystywane do wentylacjibytowej garaży, współpracują z systemem detekcji CO i LPG, rozcieńczają i usuwająniebezpieczne dla zdrowia gazy.    Kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-FLO tworzą:         -  główne wentylatory nawiewne i wyciągowe (np. mcr Monsun, mcr Pasat, mcr Monsun S imcr Monsun R) o odporności ogniowej F200, F300, F400 (jednokierunkowe lub rewersyjne),     -  wentylatory strumieniowe mcr Bora o odporności ogniowej F200, F300, F400(jednokierunkowe lub rewersyjne),       -  centrale typu mcr Omega zasilająco-sterujące urządzeniami składowymi systemu,      -  klapy odcinające do systemów wentylacji pożarowej (np. mcr FID S, mcr WIP),      -  przewody zasilające, zawiesia kablowe oraz osprzęt elektroinstalacyjny,      -  elementy składowe systemu detekcji CO, LPG oraz dymu.      Konfiguracja oraz liczba elementów składowych systemu zależą od powierzchni, wysokości,wymagań, budowy i usytuowania chronionego garażu.  Kompleksowy system wentylacji strumieniowej garaży mcr j-FLO w przypadku pożaru/zadymienia:         -  zapewnia temperaturę umożliwiającą bezpieczną ewakuację użytkowników garaży(poniżej 60°C do wysokości 1,80 m od podłoża)       -  zapewnia widzialność umożliwiającą bezpieczną ewakuację użytkowników garaży (niemniejszą niż 10 m do wysokości 1,80 m od podłoża)       -  ułatwia pracę ekip ratowniczych, nie dopuszczając do wzrostu temperatury powyżej100°C w odległości ponad 10 m od źródła pożaru,       -  przyczynia się do ochrony konstrukcji budynku poprzez zapewnienie temperatury poniżej200°C na wysokości ponad 2,50 m od podłoża (w warstwie podstropowej).         Źródło: www.mercor.com.pl    
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