LSC LIFT SMOKE CONTROL
Preprosta in enostavna pot do energijsko
učinkovitega prezračevanja v dvigalnih jaških

PREZRAČEVANJE IN ODVOD DIMA IZ
DVIGALNIH JAŠKOV

DVIGALNI JAŠKI S POTENCIALOM, KI VARČUJE

VARNOST SKOZI INOVATIVNE REŠITVE IN TEHNOLOGIJE
USTVARJENE V NEMČIJI

Uporaba najsodobnejše tehnologije, omogoča nadzorovano prezračevanje v dvigalnih jaških - toplotne izgube se

D+H je eden od vo-

drastično zmanjšajo. V zgradbah se občutno zmanjša poraba

dilnih proizvajalcev

energije in CO2 emisij. V primeru požara, se toplota in stru-

na tržišču za pre-

peni dimni plini, hitro in zanesljivo usmerijo iz zgradbe.

zračevanje kot tudi

Poleg odvoda dima ter kontroliranega dnevnega zračenja

za odvoda dima iz

dvigalnih jaškov, ponuja LSC sistem s kontroliranim pre-

dvigalnih jaškov.

zračevanjem, ogromen prihranek energije. In to še ni vse.

Z sistemom LSC

Ponujamo vam izračun s katerim se lahko sami prepričate o

ponujamo enega od tehnološko najsodobnejših sistemov

dejanskih prihrankih. Kako veliki so prihranki se lahko

na trgu, seveda v skladu z vsemi najsodobnejšimi predpisi

prepričate na www.dh-partner.com/lsc. Kalkulator je na voljo

in zahtevami. Široka paleta posameznih komponent in sis-

tudi na iTunes store.

temov nam omogoča, da vam ponudimo natančno takšne
rešitve, kot jih potrebujete. Rešitve so individualne in narejene po meri vašim potrebam.

11 ODLIČNIH RAZLOGOV ZA ODSTRANITEV
DIMNIH PLINOV Z D+H SISTEMI

KOMPLETNA STORITEV: NAČRTOVANJE, MONTAŽA,
VZDRŽEVANJE IN KONTROLA – VSE NA ENEM MESTU
S D+H proizvodi vam zagotavljamo najboljše možne storitve.

Privarčevani znesek na strošku ogrevana znaša
približno 1.000 EUR na leti ravni po dvigalnem
jašku v povprečju
Večja varnost v zgradbi

Stojimo vam ob strani medtem, ko vi planirate in razvijate

Povečana vrednost zgradbe z dokazilom o prihrankih

sistem, ki je pravi in najboljši za vas. Dobavljamo in montiramo

Prepričljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo

celoten sistem in ob enem poskrbimo za redno vzdrževanje le

Enostavna montaža

tega. Naša izkušena ekipa strokovnjakov je vedno na voljo in
pripravljena, da vam priskoči na pomoč.

PAMETNE REŠITVE: POPOLNOMA AVTOMATIZIRANE,
UDOBNE IN VARNE
Ne glede na to, katerega od naših LSC sistemov za
prezračevanje ter odvod dima iz dvigalnih jaškov boste izbrali,
je edina stvar za katero morate poskrbeti sami, električna

Preprosta vgradnja v že obstoječe zgradbe
Brez vlage in plesni v dvigalnih jaških
Izboljšana kvaliteta zraka v dvigalnih jaških
in dvigalih samih
Ugodna klima v zgradbah: brez prepiha in
neprijetnih zvokov povzročenih zaradi vleka
Pomemben prispevek k varovanju okolja
Zagotovljena podpora dobavitelja - proizvajalca

razvodna instalacija (velja za novogradnje, pri prenovah poskrbimo za el. razvod mi). Za vse ostalo poskrbi sistem. To ne
vključuje samo spremljanja temperature in časovne ventilacije,
ponuja vam še inteligentno zračenje po vsaki uporabi dvigala
in merjenje kvalitete zraka ter vlage v dvigalnem jašku. Naši
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sistemi se zlahka prilagodijo individualnim željam uporabnika.
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LSC Lift Smoke Control upošteva vse industrijske oblikovalske in patentne zahteve.
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NOVI LSC-AIO (VSE V ENEM)

LSC-AIO:
NAJMANJŠI IN NAJENOSTAVNEJŠI KAR SE DA
Kot izboljšava dosedanjemu LSC sistemu, kateri se je izkazal
povsod po svetu, so nove poteze sistema LSC-AIO še posebej natančno oblikovane. Sistem LSC-AIO je bil razvit za še
hitrejšo in enostavnejšo namestitev. Prejeli boste kompletni
sistem z le peščico komponent (stroškovno učinkovito), ki bo
nameščen v kratkem času in takoj pripravljen za uporabo.
Zahvaljujoče izredno kratki amortizaciji, se naložba v sistem
zares izplača!

Vse linije
On/OFF

AQS10

°C

AL / St izhod

RTR

°C

Alarmne naprave
AL evakuacija do AS

REM
BMZ

Vhod lift (napaka/ventilacija)

RT+LT

PRILAGOJENO » READY TO USE « PREZRAČEVANJE
IN ODVOD DIMA

Kontrola linijie

Kontrola skupine
3 signali
izolirani signali
24 V / 1,0 A

Prikaz
stanja

Visoka
Vhod servis

Nizka

Novi LSC sistem je idealen za dvigala z ali brez strojnice,
kot tudi za večje skupine sistemov. Sistemi so v glavnem

Napetost linije

Kontrolna plošèa

nameščeni na vrhu dvigalnega jaška ali v strojnici dvigala.
Za uspešno in učinkovito delovanje vašega sistema, so bila
pri razvoju upoštevani tako funkcionalen kot tudi ekonom-

Noter

Priklop akumulatorjev
RADIO

Power
230 V AC

1234

Napajalna napetost

LED

ski vidiki.

Nastavitve
5678

9 10 11

S1

NOVI LSC-AIO: PREPROSTO PAMETEN!
Vrhunec iz D+H podjetja združuje vse tehnološke in normativne zahteve v eni krmilni enoti. To omogoča » VSE V
ENEM «, najbolj tehnološko inteligenten krmilnik za odvod

LSC-AIO - POPOLNOST V PODROBNOSTIH
Plug-in povezovalne komponente

dima iz dvigalnih jaškov in postavlja popolnoma nove stan-

Vgrajeno rezervno napajanje

darde v dvigalnih jaških. Novemu LSC sistemu je uspelo

Nastavitve preko stikala za kodiranje

izpolniti zahteve strank po enostavnem upravljanju, majhnih dimenzijah, nevsiljivem videzu in hitri montaži. Za pri-

Funkcija inteligentnega prezračevanja

ročno namestitev je LSC-AIO opremljen z preprostimi priključki,

Vgrajen temperaturni senzor

kateri se lahko povežejo z priključnim kablom RJ45. Prav tako

Nov sistem za odkrivanje požara z največjo varnostjo

je 230 V priključek opremljen z enakim dizajnom.
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LIFT BEAM

VAŠ SKENER V PRIMERU POŽARA:
NOVI LB LIFT BEAM
Aktivno zgodnje odkrivanje požara v dvigalnem jašku zagotavlja infrardeči optični javljalnik. Sistem vsebuje infrardeči
oddajnik in sprejemnik v eni napravi: Jasno označen žarek je
voden na odbojno prizmo, ta pa ga usmeri na sprejemnik v
analizo. Alarm se sproži v kolikor žarek pride v stik z dimom.
LIFT BEAM je posebej razvit in testiran za uporabo v dvigalnih
jaških in je CE – certificiran v skladu z EN 54-12.

POUDARKI ZA LSC LIFT BEAM:
Vgrajeni laser: za natančno prilagoditev žarka in odsevnika
Samodejna uskladitev: samodejna uskladitev, poravnava
infrardečega žarka
Samodejna optimizacija: usklajuje dihanje zgradbe in
preprečuje onesnaženje zraka
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ENOTA ZA SPREMLJANJE STANJA
POTOVALNE KABINE IN JAŠKA
NAPREDNE NADZORNE FUNKCIJE ZAHVALJUJOČ
ENOTI ZA SPREMLJANJE STANJA V DVIGALU

ZA VAŠO VARNOST:
SMISELNE MERITVE V KABINI DVIGALA

Spremljanje stanja z dodatnim modulom: Inteligentni modul

Vgrajeni temperaturni senzor meri temperaturo okolice ravno

za kontrolo in nadzor, kot dodatek k novi LSC centralni enoti.

tam kjer je to najbolj potrebno: direktno v kabini in ne na

LST (spremljevalec stanja dvigala) – zaznava prisotnost pot-

naključnem mestu nekje v dvigalnem jašku. Senzor kakovosti

nikov v potovalni kabini, uravnava kvaliteto zraka v dvigal-

zraka je nameščen v LST napravi, od koder pošilja podatke

nem jašku, posledično in s tem tudi v sami potovalni kabini.

o kvaliteti zraka v kabini, preko brezžičnega oddajnika v

Način in trajanje prezračevanja se prilagajajo uporabnikom

sprejemno enoto.

stavbe.
Oddajnik ima vgrajen senzor gibanja. Ta mu omogoča, da
zazna gibanje dvigala in pošiljanje informacije o gibanju
sprejemni enoti. Okvaro dvigala zazna preko tehnološko
inovativnega sistema senzorjev.
Modul se lahko napaja preko 230 V napajalnika nameščenega
na vrhu dvigalne kabine z ločeno vgrajeno varovalko. Litijeva
baterija je na voljo kot alternativa za samostojno delovanje
vira napetosti. Življenjska doba je približno 3 leta.
Z nadzorom uporabe in delovanja potovalne kabine, LST
samodejno uravnava prezračevanje dvigalnega jaška in s tem
skrbi za optimalno kvaliteto zraka v dvigalnem jašku. Gre
za zaprto enoto, ki komunicira z LSC centralno enoto ali z
daljinskim LST radijskim sprejemnikom, preko brezžičnega
LST radijskega oddajnika. V kolikor ni na voljo nobenih informacij o statusu dvigala (nap. okvara, premikanje, ustavite,…)
preko izoliranih kontaktov, modul poskrbi za optimalno
prezračevanje dvigalnega jaška.

Značilnosti:
Čas prezračevanja in ostale funkcije, so nastavljive
preko majhnih stikal, brez dodatnega delavnega orodja

LST IN LSR - POPOLNOST V DETALJIH

Preko prikazovalnika z LED diodami, nas obvešča
o stanju oddajnika

Preproste priključitve in povezave

Za hitro namestitev in zagon ima prav tako tudi

Delovanje na baterije ali 230 V priključek

oddajnik priročne priključke

Funkcija prezračevanja odvisna od uporabe dvigala
Vgrajen senzor temperature
Vgrajen senzor kvalitete zraka v dvigalnem
jašku oz. v kabini
Vgrajen senzor gibanja
Potencialni priklop za PIR senzor
Servisno stikalo za vzdrževanje
Vgrajen 868.3 MHz radijski oddajnik
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LSC DODATNA OPREMA

UČINKOVIT ODVOD DIMA IZ DVIGALNIH JAŠKOV:
USTREŽE VSEM VAŠIM POTREBAM
Razvili smo široko paleto dodatkov za dopolnitev našega
novega LSC sistema. To omogoča, da se LSC sistem za
odvod dima iz dvigalnih jaškov popolnoma prilagodi vašim
željam in potrebam. Če boste slučajno kdaj kaj pogrešali,
nas preprosto pokličite.

ROČNO PROŽENJE: NODT ROČNI JAVLJALNIK
Z VGRAJENO TIPKO ZA DNEVNO PREZRAČEVANJE

SAMODEJNO ODKRIVANJE POŽARA:
SISTEM ZA ODVOD DIMA ALI OPTIČNI
DETEKTOR DIMA

K stalnemu sistemu za nadzor dima v dvigalnem jašku,

Poleg novega sistema LIFT BEAM, vam bomo še vedno

mora biti zagotovljeno proženje alarma, tudi z ročnim javl-

ponujali naš MICRO-SENS® sistem za odvod dima: alter-

jalnikom. Večnamenski ročni javljalnik mora biti nameščen v

nativno zaznavanje dima s preizkušenimi detektorji. Sistem

glavni evakuacijski coni na izhodu iz zgradbe za proženje sis-

za odvod dima, ki je usklajen z nastavljivo LSP sesalno tubo

tema za odvod dima. V skladu s sedanjimi zahtevami » Model

(cevjo). Optični detektor se navadno uporablja za kontrolo

Building Code « (MB-2013), mora biti zagotovljeno proženje

strojnice dvigala in glavne evakuacijske cone in kot tak na

odvoda dima iz dvigalnega jaška vsaj iz enega varnega mesta.

smiseln način dopolnjuje sistem za odkrivanje požara v
dvigalnih jaških.

OBVEŠČANJE O ALARMU: ZVOČNE NAPRAVE,
UTRIPAJOČE LUČI IN POŽARNI ZVONCI

SISTEM SENZORJEV, TIPAL: ČASOVNIKI,
STIKALA NA KLJUČ, VREMENSKE POSTAJE

Utripajoče luči in zvočne naprave: na izbiro je veliko različnih

Poleg tega, smo za potrebe dnevnega prezračevanja omogočili

javljalnikov požara.

veliko izbiro različnih stikal na tipko oz. ključ, ob tem pa
tudi veliko izbiro inteligentnih sistemov, kot so naprimer
zunanji temperaturni senzorji in časovniki. Opcijsko lahko
prezračevalno funkcijo dodatno opremite z uporabo dežnega
ali vetrnega senzorja, ter senzorjem regulacije v odvisnosti od
smeri vetra
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ZAPIRALNE LOPUTE

USPEŠNA ZAUSTAVITEV TOPLOTNIH IZGUB
Z D+H ZAPIRALNIMI LOPUTAMI
Zapiralne lopute preprečujejo nenadzorovano uhajanje top-

Nudimo vam široko paleto možnosti za vgradnjo iz prej nave-

lote in energije skozi drugače stalne odprtine na vrhu jaška.

denih zahtev:

Vgrajene lopute zagotavljajo prezračevanje, kot tudi varen
odvod dima v kolikor je to potrebno. Naprave oziroma
sistemi morajo biti izvedene, dimenzionirane in vgrajene

STREŠNE ŽALUZIJE ZA MONTAŽO NA RAVNO STREHO

tako, da v požaru učinkovito odvedejo dim in toploto.
Vedno morajo biti v stanju pripravljenosti. To zahteva, da se

Element je bi posebej razvit za odvod dima in plinov ter za

zagotovi funkcionalnost sistema, tudi v primeru neugodnih

namen prezračevanja. Strešna žaluzija izpolnjuje zahteve po

vremenskih pogojev (npr.: nevihta, dež, veter, ekstremne

» prezračevanju v slabem vremenu«, kot tudi za varen odvod

temperature). Izvedbo, vgradnjo vzdrževanje in kontrolo

dima v primeru vetra. Loputa je vključena v osnovo kot zapi-

določajo standardi DIN EN 12101-2. Velikost odprtine za

ralni element.

odvod dima na vrhu dvigalnega jaška, je predpisana z
državnimi predpisi o gradnji objektov – požarna varnost v

Strešne žaluzije so na voljo v treh velikostih:

stavbah in v pravilniku o varnosti dvigal. Lokacijo odprtin za

0,10 m²: 450 x 450 mm

odvod dima in toplote je potrebno izbrati tako, da odvod

0,20 m²: 600 x 600 mm

dima zaradi vetra ni oviran (MBO/LBO).

0,39 m²: 800 x 800 mm
» Trenutno poteka testiranje

SMERNICA ZVEI / VDMA

sistema v skladu z
standardom DIN EN 12101-2.

Za podrobnejše informacije si oglejte smernico » Vgradnja
in delovanje odvoda dima, prezračevanje in odvod toplote iz
dvigalnih jaškov in strojnic dvigal « iz VDMA / ZVEI kot tudi
navodilo 2895 iz VdS.

FASADNE LOPUTE ZA VERTIKALNO VGRADNJO

FASADNE ŽALUZIJE POSEBEJ ZA VGRADNJO
V ŽE OBSTOJEČE OBJEKTE

Fasadne lopute so sestavljene iz eloksirane kovine

Zunanja odprtine za odvod dima se izvede v obliki vremen-

z 21 mm izolacijo.

sko varne strešno ali bočno nameščene vremensko zaščitene
rešetke.

Lopute so dobavljive v treh standardnih velikostih:
0,10 m²: 420 x 420 mm

Žaluzije so na voljo v treh standardnih velikostih:

0,20 m²: 570 x 570 mm

0,10 m²: 360 x 360 mm

0,39 m²: 775 x 775 mm

0,23 m²: 530 x 530 mm

Ostale dimenzije so na voljo
po naročilu!

0,41 m²: 700 x 700 mm
Ostale dimenzije so na voljo
po naročilu!

» Delovanje skladno z
DIN EN 12101-2
» Pooblastila in akreditacije
VdS 2895

» Delovanje skladno z
DIN EN 12101-2
» Pooblastila in akreditacije
VdS 2895
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