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O FIRMIE SODECA

KIM JESTEŚMY?
Firma SODECA została założona 1983 roku w Hiszpanii. 
Koncentruje swoją działalność na produkcji 
wentylatorów przemysłowych, systemów 
wentylacyjnych i wyciągowych do usuwania dymu 
w przypadku pożaru. Zakłady firmy mieszczą się w Sant 

2Quirze de Besora, gdzie na powierzchni ponad 16tyś. m 
w części produkcyjnej odbywa się proces wytwarzania 
wentylatorów, zgodnie z ISO oraz standardami AMCA.

Wentylatory i systemy wyciągowe SODECA są obecnie 
chętnie użytkowane we wszystkich europejskich krajach 
i w wielu częściach świata, dzięki wysokiej jakości oraz 
stosowanych metodach badań i rozwoju. Procedury 
jakościowe firmy są certyfikowane przez Bureau Veritas 
zgodnie z normą ISO 9001:2008, co czyni firmę 
SODECA jednym z najlepszych i najbardziej 
renomowanych producentów wentylatorów w Europie.

Bez wątpienia do osiągnięcia założonych przez firmę celów 
w najistotniejszy sposób przyczynia się czynnik ludzki. 
Doświadczeni specjaliści, którzy są do Państwa dyspozycji, 
oferują nie tylko urządzenia wentylacyjne, ale także 
zaawansowane rozwiązania wentylacji, zgodnie z Państwa 
wymaganiami. Niniejszy folder jest jedynie niewielką 
częścią naszych możliwości. Zachęcamy do kontaktu 
z naszym przedstawicielstwem w Polsce - dołożymy 
wszelkich starań, aby spełnić najbardziej wysublimowane 
i zaawansowane technicznie oczekiwania.
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SPECJALIŚCI
OD SYSTEMÓW ODDYMIANIA
Firma SODECA posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i montażu wentylatorów 
strumieniowych na całym świecie. Biuro projektowe, w którym pracują technicy specjalizujący się 
w projektowaniu systemów mechanicznej wentylacji oddymiającej, może pomóc Państwu 
w przygotowaniu nowego projektu, dostarczając pełne informacje techniczne wraz 
z obliczeniami i rysunkami pokazującymi lokalizację wentylatorów. Firma wykonuje również 
symulacje CFD systemów oddymiania, niezbędne do zatwierdzenia ich przez właściwe organy 
dokonujące odbiorów obiektów budowlanych.

SODECA oferuje także możliwość przeprowadzenia testów dymowych na obiekcie po 
wykonaniu instalacji wentylacji oddymiającej.

WENTYLACJA STRUMIENIOWA

W ostatnich latach, poziome układy wentylacyjne, znane 
jako systemy wentylacji strumieniowej, stały się 
alternatywą dla tradycyjnych systemów, opartych są na 
sieci kanałów nawiewnych i wyciągowych.

Technologia ta opiera się na podłużnych systemach 
wentylacji, wykorzystywanych w tunelach, które 
wytwarzają strumień powietrza o odpowiedniej prędkości, 
obejmujący swoim zasięgiem cały obszar wymagający 
wentylowania. 

Wentylacja strumieniowa bazuje na zjawisku indukcji 
opartym na impulsie niewielkiej ilości powietrza o wysokiej 
prędkości. Powietrze napływające z punktów nawiewnych 
miesza się z dymem i za pomocą wentylatorów 
umieszczonych w punktach wyciągowych usuwane jest na 
zewnątrz strefy objętej pożarem.

System ten pozwala również utrzymywać na niskim 
poziomie stężenie szkodliwych gazów, takich jak tlenek 
węgla, co pozwala na bezpieczne użytkowanie parkingu. 
Ponadto podział parkingu na strefy, stosowanie progowego 
systemu detekcji gazów i uruchamianie na cele wentylacji 
bytowej wyłącznie wentylatorów strumieniowych pozwala 
na redukcję zużycia energii, obniżenie poziomu hałasu oraz 
zwiększenie żywotności urządzeń wentylacyjnych.

Dzięki wentylacji strumieniowej, możliwe jest 
zaprojektowanie systemów kontroli dymu, które będą 
wykorzystywane w czasie pożaru i które spełniają trzy 
założenia zawarte w brytyjskich i belgijskich przepisach:

�Usuwanie dymu w trakcie i po pożarze 
(usuwanie dymu)

�Ułatwienie pracy jednostkom Straży Pożarnej 
(walka z pożarem)

�Ułatwienie bezpiecznej ewakuacji 
(środek ewakuacji)

Przepisy te stanowią podstawę, w oparciu o którą 
Europejski Komitet Normalizacyjny opracowuje kolejną 
europejską normę dotyczącą kontroli dymu na terenie 
parkingu - EN 12101-11.

ZALETY SYSTEMU

Do dwóch najważniejszych zalet wentylacji strumieniowej 
zaliczyć można:

�Utrzymywanie szkodliwych gazów na terenie parkingu 
na niskim poziomie.

�Lepszą kontrolę dymu w czasie trwania pożaru, a zatem 
zwiększenie bezpieczeństwa.

Systemy te mają dodatkowo następujące zalety:

�Szybkość i łatwość montażu.

�Mniejsze prawdopodobieństwo zakłóceń z innymi 
instalacjami (tryskaczową, elektryczną, kanalizacyjną).

�Niewielka ilość przestrzeni parkingu zajmowana przez 
instalację.

�Umożliwienie szerszego pola widzenia, dzięki czemu 
zwiększona jest sprawność funkcjonowania systemów 
CCTV.

�Zmniejszenie zużycia energii poprzez redukcję ciśnienia 
statycznego głównych wentylatorów wyciągowych, 
możliwej dzięki rezygnacji z sieci kanałów 
wentylacyjnych.

Przykładowe analizy 
systemu oddymiania 
parkingu przy użyciu 

komputerowej 
symulacji CFD



SYSTEMY ODDYMIANIA

THT/IMP zainstalowany w garażu. THT/IMP-O w trakcie testów dymowych.

WENTYLATORY STRUMIENIOWE THT/IMP

THT/IMP-C

THT/IMP-L

THT/IMP-O

Wentylatory strumieniowe dalekiego zasięgu z okrągłą (THT/IMP-C), 
ośmiokątną (THT/IMP-L) lub ośmiokątną malowaną (THT/IMP-O) obudową 
400ºC/2h, 300ºC/1h i 200ºC/2h.

0370-CPD-0822

WENTYLATOR
�Jednokierunkowy lub rewersyjny zespół wentylacyjny składający się 
z wentylatora, tłumików, deflektorów i sporników, dopuszczony do stosowania 
w instalacjach oddymiających zgodnie z normą EN-12101-3-2002, certyfikat nr 
0370-CPD-0394.

�Nastawialne łopatki wirnika wykonane z odlewanego aluminium, 
zaprojektowane do osiągania optymalnego ciągu.

�Kratka ochronna zapobiegająca kontaktowi człowieka z ruchomymi częściami wentylatora, zgodnie 
z normą UNE 100250, w modelach jednokierunkowych.

�Deflektor zwiększający zasięg wyrzutu powietrza zamontowany po stronie nawiewu. W przypadku modeli 
rewersyjnych deflektory montuje się po obu stronach.

�Bardzo efektywne tłumiki z izolacją termiczną i akustyczną.
�Wyłącznik bezpieczeństwa, seria IAT, wbudowany w modelach THT/IMP-L i THT/IMP-O, dostępny na 
zamówienie w przypadku modelu THT/IMP-C.

�Kierunek przepływu powietrza: silnik-wirnik lub w 100% odwracalny.
�THT/IMP-C: Okrągła obudowa z blachy stalowej.
�THT/IMP-L: Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej.
�THT/IMP-O: Obudowa z blachy malowanej.
�THT/IMP-LS: Obudowa o zredukowanej długości.

SILNIK
�Silniki klasy H, przeznaczone do pracy ciągłej (tryb 
S1) i awaryjnej (tryb S2), z łożyskami kulkowymi, 
o stopniu ochrony IP55, 2-biegowe.

�Trójfazowe 400V-50Hz DHALANDER.
�Maksymalna temperatura przetłaczanego 
powietrza: Tryb S1: -20ºC+ 40ºC w przypadku 
pracy ciągłej, Tryb S2: 200ºC/2h, 300ºC/2h, 
400ºC/2h.

WYKOŃCZENIE
Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, 
polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym 
odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału 
fosforanów (THT/IMP-C, THT/IMP-O) lub 
zabezpieczona antykorozyjnie blacha ze stali 
cynkowanej (THT/IMP-L).

NA ZAMÓWIENIE
Wartości ciągów inne niż podane w katalogu.

Urządzenie do przeprowadzania testów dymowych. Test dymowy w garażu podziemnym.
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WENTYLATORY INDUKCYJNE CI

CI

Promieniowe wentylatory nawiewne dalekiego zasięgu 300ºC/1h, 
przeznaczone do pracy wewnątrz strefy zagrożenia pożarowego, 
niskoprofilowe.

0370-CPD-0715

WENTYLATOR
�Obudowa z blachy stalowej.
�Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu ze stali, o solidnej konstrukcji.
�Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa.
�W zestawie wsporniki mocujące.

SILNIK
�Silniki klasy H, przeznaczone do pracy ciągłej (tryb 
S1) i awaryjnej (tryb S2), z łożyskami kulkowymi, 
o stopniu ochrony IP-55, 1- lub 2-biegowe 
w zależności od modelu.

�Trójfazowe 230/400V 50Hz (do 3kW) i 400/690V 
50Hz (moc powyżej 3kW).

�Maksymalna temperatura przetłaczanego 
powietrza: Tryb S1: -20ºC+ 40ºC w przypadku 
pracy ciągłej, Tryb S2: 300ºC/2h.

Oddymianie za pomocą wentylatorów strumieniowych. CI zamontowany w garażu podziemnym.

WENTYLATORY OSIOWE THT

THT

THT: Osiowe wentylatory wyciągowe kanałowe 400ºC/2h, 300ºC/1h i 200ºC/2h.
THT/ATEX: Osiowe wentylatory wyciągowe kanałowe 400ºC/2h, 300ºC/1h 
i 200ºC/2h z certyfikatem ATEX.
CJTHT: Osiowe jednostki wyciągowe 400ºC/2h, 300ºC/1h i 200ºC/2h w obudowie 
izolowanej akustycznie.
Osiowe wentylatory wyciągowe kanałowe w krótkiej obudowie, 
przeznaczone do pracy wewnątrz stref zagrożenia pożarowego 400ºC/2h. 
THT/ATEX: z certyfikatem ATEX, kategoria 3 Ex II3G. Zgodnie z R.E.B.T. 
(przepisy dotyczące Instalacji Elektroenergetycznych Niskiego Napięcia) Itc 29 
ATEX dla parkingów w Strefie 2.

0370-CPD-0305

WENTYLATOR
�THT: Obudowa cylindryczna z blachy stalowej. THT/ATEX: z taśmą aluminiową w wirniku zgodnie z normą 
EN-14986:200. CJTHT: Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej z izolacją termiczną i akustyczną.

�Nastawialne łopatki wirnika wykonane z odlewanego aluminium.
�Zgodne z normą EN-12101-3-2002, certyfikat nr 0370-CPD-0305.
�Kierunek przepływu powietrza: silnik -wirnik.

SILNIK
�Silniki klasy H, przeznaczone do pracy ciągłej (tryb 
S1) i awaryjnej (tryb S2), z łożyskami kulkowymi, 
o stopniu ochrony IP55, 1- lub 2-biegowe 
w zależności od modelu.

�Trójfazowe 230/400V-50Hz (do 3kW) i 400/690V-
50Hz (moc powyżej 3kW).

�Maksymalna temperatura przetłaczanego 
powietrza: Tryb S1: -20ºC+ 40ºC w przypadku 
pracy ciągłej, Tryb S2: 200ºC/2h, 300ºC/2h, 
400ºC/2h.

WYKOŃCZENIE
THT: Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, 
polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym 
odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału 
fosforanów. CJTHT: Antykorozyjne z blachy stalowej 
ocynkowanej.

NA ZAMÓWIENIE
�Wentylatory wyciągowe w długiej obudowie 
z klapą rewizyjną.

�Wirnik w 100% rewersyjny.

WYKOŃCZENIE
Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej, 
polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym 
odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału 
fosforanów.

CJTHT
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WENTYLATORY DACHOWE CHT, CVT, HTMF

CHT

Wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z poziomym lub pionowym 
wylotem powietrza.
CHT: Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z poziomym 
wylotem powietrza i aluminiową wyrzutnią.
CVT: Promieniowe wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h z pionowym 
wylotem powietrza i aluminiową wyrzutnią.
HTMF: Wielofunkcyjne wentylatory wyciągowe dachowe 400ºC/2h i 300ºC/1h.

0370-CPD-0897

WENTYLATOR
�Płyta nośna z blachy stalowej ocynkowanej.
�CHT, CVT: Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu z blachy stalowej ocynkowanej. 
HTMF: Nastawialne łopatki wirnika wykonane z odlewanego aluminium.

�Siatka zabezpieczająca.
�CHT, CVT: Aluminiowa wyrzutnia deflektorowa z osłoną przeciwdeszczową. 
HTMF: Wyrzutnia z blachy stalowej, z naturalnym odprowadzaniem powietrza.

�Wykonanie zgodne z normą EN-12101-3-2002. CHT, CVT: certyfikat nr 0370-
CPD-0897. HTMF: certyfikat nr 0370-CPD-0544.

WYKOŃCZENIE
CHT, CVT: Antykorozyjne z blachy stalowej 
ocynkowanej i aluminium. HTMF: Powłoka 
antykorozyjna z żywicy poliestrowej, 
polimeryzowanej w 190ºC po alkalicznym 
odtłuszczaniu i wstępnej obróbce bez udziału 
fosforanów.

NA ZAMÓWIENIE
CHT, CVT:
�Specjalne uzwojenia pozwalające uzyskać różne 
napięcia.

�Certyfikat ATEX, Kategoria 3.
HTMF: 
�Wentylatory wyciągowe 200ºC/2h z silnikiem 1- 
lub 2-biegowym.

CVT

HTMF

0370-CPD-0544

SILNIK
�CHT, CVT: Silniki klasy F, z łożyskami kulkowymi, o 
stopniu ochrony IP55, z wyjątkiem silników 
jednofazowych z ochroną IP54, 1- lub 2-biegowe 
w zależności od modelu. HTMF: Silniki klasy H, 
przeznaczone do pracy ciągłej (tryb S1) i awaryjnej 
(tryb S2), z łożyskami kulkowymi, o stopniu 
ochrony IP55, 1- lub 2-biegowe w zależności od 
modelu.

�Jednofazowe 230V-50Hz i trójfazowe 230/400V-
50Hz

�Maksymalna temperatura przetłaczanego 
powietrza: CHT, CVT: Tryb S1: -20ºC + 120ºC w 
przypadku pracy ciągłej, Tryb S2: 400ºC/2h. 
HTMF: Tryb S1: -20ºC+ 40ºC w przypadku pracy 
ciągłej, Tryb S2: 300ºC/2h, 400ºC/2h.

Oddymianie parkingów - wentylatory wewnętrzne. Oddymianie parkingów - wentylatory zewnętrzne.

Oddymianie parkingów - wentylatory strumieniowe JET FAN. Strefy zagrożenia - wentylatory wyciągowe.
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WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE THT/HATCH

WENTYLATORY DACHOWE ODDYMIAJĄCE RFV, RFH

DETEKTORY GAZÓW SCROL GUARD DLA WENTYLACJI BYTOWEJ

Wentylatory dachowe oddymiające 400°C/2h, z klapą sterowaną siłownikami, przeznaczone do 
odprowadzania dymu w przypadku pożaru.

Promieniowe wentylatory dachowe oddymiające 400°C/2h, z pionowym (RFV) lub poziomym (RFH) 
wyrzutem powietrza, przeznaczone do instalacji wentylacji pożarowej. 

DETEKTORY WSPÓŁPRACUJĄCE Z WENTYLACJĄ BYTOWĄ

GUARD-CO i GUARD-LPG
Mikroprocesorowe, półprzewodnikowe detektory GUARD-CO i GUARD-LPG służą do ciągłej kontroli 
stężenia poziomu tlenku węgla (propan butanu) w garażach podziemnych, nadziemnych, kanałach 
rewizyjnych, przejazdach, tunelach i innych zamkniętych obiektach, w których istnieje ryzyko powstania 
nadmiernego stężenia trującego gazu.

GUARD-LPG-Sensor
Elektroniczna wyniesiona głowica pomiarowa dla systemu detekcji LPG w garażach zamkniętych, tunelach, 
parkingach, pomieszczeniach przechowywania butli z gazem. Głowica pomiarowa współpracuje z 
detektorem bazowym tlenku węgla. Jako wyniesiony czujnik pomiarowy umożliwia wczesne uruchomienie 
wentylacji bytowej w celu przewietrzenia pomieszczeń, obniżenia nadmiernego stężenia oraz awaryjnego 
załączenia tablic sygnalizacyjnych, sygnalizatorów akustycznych.

KONSTRUKCJA
�Obudowa z blachy ocynkowanej.
�Bardzo wytrzymała konstrukcja, odporna na 
znaczne zmiany klimatyczne.

�Szczelna obudowa zapewniająca ochronę przed 
przedostawaniem się  wody do instalacji.

�Izolacja termiczna, zmniejszająca straty ciepła w 
okresie zimowym.

�System mocowania z podstawą dachową, 
zapewniający prawidłowy i prosty montaż na 
dachu.

WENTYLATOR
�Płyta podstawy z blachy ocynkowanej.
�Wirnik z łopatkami wygiętymi do tyłu, wykonanymi 
z blachy ocynkowanej (wysoka wydajność).

�Siatka ochronna.
�Aluminiowa osłona przeciwdeszczowa (wysoka 
trwałość).

�Certyfikacja zgodnie z normą EN-12101-3-2002.

WYKOŃCZENIE
�Stal ocynkowana oraz aluminium.

SYSTEM OTWIERANIA
�Klapa ze zintegrowanym napędem z siłownikami 
elektrycznymi.

�Napięcie zasilania 230 V AC 50Hz lub 24V DC.
�Wzmocniona konstrukcja, z gwarancją na min. 
10000 operacji pod maksymalnym obciążeniem.

�Maksymalne obciążenie 1000 Nw.
�Opcja automatycznego otwierania za pomocą 
zewnętrznych wejść sterujących (np. centrali 
pożarowej, czujka dymu, przełącznika ręcznego 
systemu sterowania etc.). Zestaw nie zawiera 
systemu sterowania. 

�Wyposażony w czujnik położenia klapy. 

SILNIK
�Silniki klasy H, przeznaczone do pracy ciągłej (tryb 
S1) i awaryjnej (tryb S2), z łożyskami kulkowymi, o 
stopniu ochrony IP55.

�Trójfazowe 230/400V-50Hz oraz 400/690V-50Hz.
�Maksymalna temperatura przetłaczanego 
powietrza: Tryb S1: -20°C +40°C w przypadku 
pracy ciągłej, Tryb S2: 400°C/2h.

WENTYLATOR
� F-400
0370-CPD-0305.

�Obudowa cylindryczna z blachy stalowej, z 
powłoką antykorozyjną z żywicy poliestrowej.

�Nastawialne łopatki wirnika wykonane z 
odlewanego aluminium.

Wentylatory s erii THT, z certyfikatem  nr 

SILNIK
�
wyjątkiem wersji o mocy niższej niż 0,75kW).

�Klasa F, z łożyska kulkowe, stopień ochrony Ip55.
�Zasilanie jednofazowe 230V-50Hz i trójfazowe 
230/400V-50Hz.

�Maksymalna temperatura transportowanego 
powietrza od -25°C do +120°C.

Efektywność energetyczna zgodna z normą IE-2 (z 

NA ZAMÓWIENIE
�

�Certyfikat ATEX, kategoria 3.
Specjalne uzwojenie dla różnych napięć zasilania.

WYKOŃCZENIE
�Antykorozyjne z blachy stalowej ocynkowanej. 

NA ZAMÓWIENIE
�Wyposażony w wentylatory z certyfikatami F-300.
�Powłoka antykorozyjna z żywicy poliestrowej. 

THT/HATCH

RFV

RFH

SCROL GUARD-CO

SCROL GUARD-LPG-SENSOR
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Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem oferty firmy SODECA na terenie Polski.

W ramach systemów oddymiania oraz wentylacji oferujemy:
nkompleksowy dobór i dostawę wentylatorów oddymiających, napowietrzających oraz innych 

specjalnych firmy SODECA;
ndobór i dostawę elementów sterowania i automatyki dla systemów oddymiania, a także systemu 

SSP oraz instalacji detekcji CO i LPG;
nprzygotowanie kosztorysów i wyceny poszczególnych elementów systemu;
nmontaż i uruchomienie wentylatorów;
nwsparcie techniczne w zakresie oferowanych urządzeń.

Dzięki współpracy z biurami projektowymi oraz rzeczoznawcami pożarnictwa opracowujemy:
nkoncepcje systemu strumieniowego oddymiania garażu/parkingu wraz z obliczeniami 

wymaganych wydajności wentylatorów głównych;
nkoncepcje zamiany systemu oddymiania kanałowego na system oddymiania strumieniowego;
nprojekty poszczególnych elementów systemu oddymiania i napowietrzania, w tym: 

projekt wentylacji oddymiającej i napowietrzającej, 
symulacja CFD, 
projekt elektrycznego systemu sterującego, 
projekt SSP, 
projekt instalacji detekcji CO i LPG.

Zaufaj doświadczeniu - SCROL!
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n kontakt
tel.: +48 58 661 35 28 

+48 58 667 81 92
tel.kom.: +48 530 753 690
e-mail: sodeca@scrol.pl
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