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Smoke ventilation allows the creation
of a smoke free layer above the floor
by removing smoke. This improves the
conditions for safe escape and permits
the fire to be fought in its early stages.

What happens if there is no means of
smoke ventilation?

1. In an unventilated room, smoke will rise
directly to the ceiling.

2. The smoke will begin to fill the space
available moving laterally instead of
vertically.

3. Convection of the smoke will cause it to be
drawn back down to low level reducing
visibility and the chances of a safe escape.

4. Temperatures will continue to rise causing
the potential flash over and collapse of the
building.

What happens if there is a smoke
ventilation system?

1. ln the event of a fire, actuators open high
level smoke vents and low level fresh air
inlet vents.

2. This allows cool air into the building,
forcing the hot air and smoke out via the
roof, providing a smoke free layer for safe
escape.

3. The smoke free layer allows safe access for
the fire to be fought and extinguished.
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מערכת שחרור עשן מאפשרת את 
באמצעות  מהמבנה  העשן  יציאת 
חלונות עשן, ומשפרת את התנאים 
בנתיב  מהשריפה  המלטות  של 
נקי מעשן ומקנה מעבר של צוותי 

כיבוי אש אל תוך הבניין.
 

מערכת  אין  כאשר  קורה  מה 
שחרור עשן?

 
העשן . 1 אוורור,  פתחי  ללא  בחדר 

יתרומם ישירות לתקרה.

בחלל . 2 להתמלא  יתחיל  העשן 
המבנה בצורה רנדומאלית

המבנה . 3 חלל  כל  את  ימלא    עשן 
ויפחית את יכולת הראיה והבריחה

הטמפרטורה בתוך המבנה תמשיך . 4
לגג  לגרום  שעלול  מה  לעלות 

המבנה לקרוס

  

שחרור  מערכת  יש  אם  קורה  מה 
עשן?

 
במקרה של שריפה, מנועי שחרור . 1

עשן  החלונות  את  יפתחו  עשן 
ייפתחו  ובנוסף  לתקרה,  בסמוך 
הנמוכים  בחלונות  אוורור  פתחי 

להזרמת אוויר נקי

הבניין . 2 בקירור  עוזר  הנקי  האוויר 
ומאפשר לעשן הלוהט להשתחרר 
מקנה  ובכך  העשן  חלונות  דרך 
לנתיב  המשמש  מעשן  נקי  אזור 

הימלטות

לצוותי . 3 מאפשר  מעשן  נקי  אזור 
ולשריפה  למבנה  גישה  כיבוי אש 
ובכך מסייע למזעור נזקים במבנה.
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אופן אלומיניום דיזיין בע"מ
מחסן ראשי:

רח' המחצבות אזור התעשייה נצרת 16160

טל: 8944415�09, פקס: 7738687�09

info@openalum.com :מייל


