


 KATALOG ŚWIEC DYMNYCH

Wentylacja, systemy oddymiania, kanalizacja etc.

Świece dymne znajdują szerokie zastosowanie w branży wentylacyjnej, gdzie 
wykorzystywane są do testowania przepływu powietrza w pomieszczeniach a także 
badania szczelności kanałów wentylacyjnych oraz rurociągów. Do tych celów zwykle 
używane są świece dające biały dym, który jest dobrze widoczny w świetle dziennym.

Do badania szczelności systemów odwadniania, cystern, kanałów ściekowych itp. 
doskonale nadają się świece emitujace dym kolorowy. Pozwalają one na znalezienie 
miejsca nieszczelności nie tylko na podstawie obserwacji ulatniającego się dymu, 
ale również pozostawiają  
w miejscu wycieku kolorowy osad 
(z tego powodu należy unikać 
stosowania ich w pomieszczelniach 
mieszkalnych czy biurowych).

Dym zapachowy umożliwia z kolei  
wyszukiwania miejsc nieszczelności 
również węchem, co sprawdza 
się w szczególności w badaniach 
długich kanałów i rurociągów,  
a także wszędzie tam, gdzie wyciek 
znajduje się w miejscu trudnym do 
zobaczenia. 

Wstępne badanie przy pomocy 
świecy dymnej pozwala szybciej 
zmierzyć wyciek czy przepływ 
powietrza przy pomocy 

odpowiednich przyrządów, wskazując miejsce, w którym należy ich użyć. Badanie przy 
pomocy dymu, który można sfotografować często wystarcza do podstawowej oceny 
badanego systemu i jest przydatnym uzupełnieniem odczytów.

Główne obszary zastosowań

Po prostu dym?
Wbrew pozorom wytworzenie właściwego dymu nie jest takie proste. Przede wszystkim musi on być odpowiedni do warunków środowiska, 
w jakim ma być używany - przystosowany do temperatury otoczenia, wilgotności, prędkości wiatru, obecnych w powietrzu zanieczyszczeń 
oraz warunków oświetlenia. Wielkość cząsteczek tworzących dym również musi być odpowienio dobrana. Dym powinien posiadać taką 
samą gęstość, jaką ma otaczające powietrze - tylko wtedy będzie podążał wraz z nim przez miejsca nawet najmniejszego strumienia 
powietrza. 

Dym emitowany w miejscu przebywania ludzi lub zwierząt musi być łagodny, nie może 
powodować podrażnień. Oczywiście każdy dym musi być również bezpieczny w użyciu, 
przechowywaniu i w transporcie.  

Do produkcji świec Björnax używane są wyłącznie substancje chemiczne 
o wysokiej czystości. Świece nie zawierają w składzie cynku, gumy ani 
naftalenu. Ich bezpieczeństwo zostało potwierdzone w ponad 250 
testach. Kartridże wykonane zostały z przyjaznego środowisku tworzywa, 
a ich wzmocnione dno minimalizuje przekazywanie ciepła.
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Systemy kominowe
Badanie kominów przy pomocy świec dymnych to najlepszy sposób na sprawdzenie ich integralności. Świece dymnne Björnax mog być 
używane do testowania kominów murowanych, z wkładem lub bez a także prefabrykowanych systemów ze stali nierdzewnej. Wykonanie 
testu pozwala zapobiec groźbie przedostawania się do pomieszczeń dymu, sadzy, popiołu oraz - co najważniejsze - trującego tlenku 
węgla.

Testowanie systemów pożarowych

Świece dymne są idealnym produktem do testowania 
czujników pożarowych i systemów kontroli dymu w budynkach 
mieszkalnych i komercyjnych (alarmy reagują na dym 
pochodzący ze świec). Są również pomocne na etapie instalacji 
czujników tych systemów, pozwalając sprawdzić zachowanie 
się dymu w danym obiekcie i zdecydować o najlepszym miejscu 
ich umieszczenia.

Ćwiczenia straży pożarnej oraz służb ratunkowych

Dym świec Björnax doskonale nadaje się do cwiczeń straży pożarnej i służb 
ratowniczych. Posiada właściwości dymu pochodzącego od prawdziwego ognia  

- rozchodzi się od sufitu do podłogi i ma silne turbulencje. Umożliwia wytworzenie 
niezwykle realistycznego efektu.  Jest przy tym bezpieczny dla ćwiczących oraz 
dla otoczenia. Różnorodność kolorów pozwala wybrać odpowiednią świecę do 
danego rodzaju treningu.

Wojsko i przemysł zbrojeniowy

W przemyśle zbrojeniowym świece są używane m.in. do badania nadbudów czołgów 
czy okretów - które muszą zapewniać całkowitą ochronę przed przeddostaniem się 
do wewnątrz nawet najmniejszych cząsteczek.

Podczas ćwiczeń - poza funkcjami analogicznymi do tych w punkcie powyżej - 
świece pozwalają sprawdzić prawidłowość założenia masek przeciwgazowych 
(idealnie nadają się do tego świece zapachowe).

Modelarstwo i efekty specjalne

Kolejnym zastosowaniem świec dymnych jest modelarstwo. Mogą być one 
mocowane nawet na niewielkich samolotach z silnikiem elektrycznym, umożliwiając 
tworzenie wielokolorowych wstęg. Świece są także wykorzystywane w fotografii 
oraz przemyśle  estradowym i filmowym - pozwalając tworzyć realistyczne efekty 
mglistego lasu, płonącego domu czy samochodu oraz wielu innych. 

Przykłady innych zastosowań

Świece dymne i inne źródła dymu Björnax mogą być również używane do badania ciągu, testowania szczelności komór pod-  
i nadciśnieniowych, systemów filtracji powietrza czy systemów odpylających. Są niezwykle przydatne przy usuwaniu azbestu oraz 
utylizacji odpadów. Mogą być używane do testowania przepływu w nowych instalacjach gazowych, wymiennikach ciepła, okapach 
odciągowych i kuchennych. A także w wielu innych zastosowaniach.



 KATALOG ŚWIEC DYMNYCH

ŚWIECE STANDARDOWE I ZAPACHOWE

Świece standardowe są najczęściej używane w testowaniu systemów wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych, obserwacjach przepływu 
powietrza, w badaniach szczelności systemów kominowych, testowaniu systemów przeciwpożarowych. Znajdują ponadto zastosowanie  
w fotografii, produkcji filmowej oraz wielu innych dziedzinach. 

Świece zapachowe przeznaczone są przede wszystkim do badania szczelności bardzo długich systemów wentylacyjnych oraz testowania 
wszekich długich rurociągów. W takich instalacjach do zauważenia miejsca nieszczelności potrzebne byłoby wytworzenie bardzo dużej 
ilości dymu. Znacznie łatwiej zlokalizować wyciek węchem, przy użyciu świec zapachowych. Przykładem innego zastosowania świec 
zapachowych może być testowanie prawidłowości zakładania masek przeciwgazowych.

MINIAX
Kod: 40001

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 3 g
Rozmiar 32 x 014 mm
Objętość dymu ok. 2,5 m3

Czas palenia ok. 45 sekund

MINI KS
Kod: 40002

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 9 g
Rozmiar 32 x 018 mm
Objętość dymu ok. 8,5 m3

Czas palenia ok. 65 sekund

VENTILAX
Kod: 40003

Opakowanie Pudełko 5 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 18 g
Rozmiar 63 x 018 mm
Objętość dymu ok. 17 m3

Czas palenia ok. 3-4 min.

BRANDAX VS
Kod: 40004

Opakowanie Tuba 5 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 60 g
Rozmiar 63 x 032 mm
Objętość dymu ok. 55 m3

Czas palenia ok. 3-4 min.

PERFUME-AX 3
Kod: 40021

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały / zapachowy
Waga ok. 3 g
Rozmiar 32 x 014 mm
Objętość dymu ok. 2,5 m3

Czas palenia ok. 45 sekund

PERFUME-AX 9
Kod: 40022

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały / zapachowy
Waga ok. 9 g
Rozmiar 32 x 018 mm
Objętość dymu ok. 8,5 m3

Czas palenia ok. 65 sekund

PERFUME-AX 18
Kod: 40023

Opakowanie Pudełko 5 szt
Kolor dymu Biały / zapachowy
Waga ok. 18 g
Rozmiar 63 x 018 mm
Objętość dymu ok. 17 m3

Czas palenia ok. 3-4 min.

PERFUME-AX 60
Kod: 40004

Opakowanie Tuba 5 szt
Kolor dymu Biały / zapachowy
Waga ok. 60 g
Rozmiar 63 x 032 mm
Objętość dymu ok. 55 m3

Czas palenia ok. 3-4 min.

Świece standardowe i zapachowe zawierają w składzie chlorek amonu. Nie powinny być zatem używane w środowisku wrażliwym, jak serwerownie, 
pomieszczenia „czyste”  itp. (do takich zastosowań przeznaczone są świece serii Pure Smoke, dugopisy dymowe Smoke-Pen oraz proszek dymny FP-SmokeTM)
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PURE-AX 3 
Kod: 40031

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 3 g
Rozmiar 32 x 014 mm
Objętość dymu ok. 2,5 m3

Czas palenia ok. 40 sekund

PURE-AX 9
Kod: 40032

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 9 g
Rozmiar 32 x 018 mm
Objętość dymu ok. 8,5 m3

Czas palenia ok. 65 sekund

PURE-AX 18
Kod: 40033

Opakowanie Pudełko 5 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 18 g
Rozmiar 63 x 018 mm
Objętość dymu ok. 17 m3

Czas palenia ok. 4 min.

DATAX
Kod: 40034

Opakowanie Tuba 5 szt
Kolor dymu Biały
Waga ok. 60 g
Rozmiar 63 x 032 mm
Objętość dymu ok. 55 m3

Czas palenia ok. 4 min.

ŚWIECE „PURE SMOKE”

Źródłem dymu pozbawionego chlorków są również 
dugopisy dymowe Smoke-Pen oraz proszek dymny  
FP -SmokeTM.

Wprawdzie określenie „czysty dym” wydaje się być nadużyciem, to dobrze oddaje główną cechę świec tej serii. Nie zawierają one w składzie 
chlorku amonu oraz posiadają obniżoną zawartość innych chlorków. Dym przez nie wytwarzany zbudowany jest z suchych, stałych cząstek 
i nie pozostawia po użyciu zabrudzeń ani substancji oleistych. Dzięki tym zaletom świece Pure Smoke bez obaw mogą być używane  
w pomieszczeniach „wrażliwych”, jak serwerownie, sale komputerowe, laboratoria, pomieszczenia czyste itp. 

Świece doskonale nadają się do badania przepływu powietrza, rozpływu powietrza ciepłego i zimnego, sprawdzania efektywności dociepleń 
budynków etc. Idealne dla branży HVAC&R oraz do testowania systemów przeciwpożarowych. A ponadto do użycia wszędzie tam, gdzie 
potrzebna jest odpowiednia ilość dymu wolnego od chlorków.

Wytwarzany przez świece, biało-jasnoszary dym dobrze odbija światło, jest łatwy do obserwacji i fotografowania.
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Świece wytwarzające kolorowy dym doskonale sprawdzają się w badaniach przepływu powietrza w kominach oraz instalacjach grzewczych.  
Ich wyjątkową cechą jest pozostawianie zabarwienia w miejscu ulatniania się, co umożliwia precyzyjną lokalizację nieszczelności nawet 
wtedy, gdy dym przestanie się juz ulatniać (zob. zdjęcie).

Świece te doskonale nadają się ponadto do ćwiczeń służb ratunkowych i straży pożarnej, dając realistyczny efekt przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa osób biorących udział w ćwiczeniach. Dym świec ma cechy dymu pochodzącego od ognia - rozchodzi się od sufitu do 
podłogi, rozrasta się i ma silne turbulencje.

Innym możliwym zastosowaniem jest modelarstwo - świece mogą być mocowane nawet na niewielkich modelach samolotów z silnikiem 
elektrycznym, umozliwiając tworzenie wielokolorowych wstęg.

COLOUR SMOKE AX-3
Kod: 40041

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Pomarańczowy
Waga ok. 3 g
Rozmiar 32 x 014 mm
Objętość dymu ok. 2,5 m3

Czas palenia ok. 45 sekund

COLOUR SMOKE AX-9
Kod: 40042

Opakowanie Pudełko 10 szt
Kolor dymu Pomarańczowy
Waga ok. 9 g
Rozmiar 32 x 018 mm
Objętość dymu ok. 8,5 m3

Czas palenia ok. 65 sekund

COLOUR SMOKE AX-18
Zob. tabela obok

Opakowanie Pudełko 5 szt
Kolor dymu zob. tabela obok
Waga ok. 18 g
Rozmiar 62 x 018 mm
Objętość dymu ok. 17 m3

Czas palenia ok. 3-4 min.

COLOUR SMOKE AX-60
Zob. tabela obok

Opakowanie Tuba 5 szt
Kolor dymu zob. tabela obok
Waga ok. 60 g
Rozmiar 62 x 032 mm
Objętość dymu ok. 55 m3

Czas palenia ok. 6-8 min.

Kolor dymu Świece AX-18 Świece AX-60

Niebieski 40050 40060

Zielony 40051 40061

Żółty 40052 40062

Pomarańczowy 40053 40063

Czerwony 40054 40064

Ciemnoszary 40055 40065

UWAGA. Kolorowych świec nie należy używać w domach, 
biurach itp. ze względu na możliwość zabarwienia 
powierzchni w pomieszczeniach. Ze względu na zawartość 
chlorków nie należy ich stosować w środowisku „wrażliwym”, 
jak serwerownie czy pomieszczenia czyste (do takich 
zastosowań przeznaczone są świece serii Pure Smoke, 
długopisy dymowe Smoke-Pen oraz proszek dymny  
FP-SmokeTM).

ŚWIECE KOLOROWEGO DYMU
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DŁUGOPISY DYMOWE „SMOKE-PEN”

Długopisy dymowe to proste w użyciu narzędzie o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie nadają 
się do testowania czujników dymu, systemów wyciągowych, do badania wycieków, ciągu oraz 
modelu przepływu powietrza na wlotach i wylotach systemów wentylacyjnych. A także do wielu 
innych zastosowań. 

Długi czas dymienia sprawia, że jeden wkład długopisu wystarcza zwykle na przeprowadzenie 
wielu testów. 

Dym długopisów nie zawiera związków chloru i nie pozostawia na powierzchniach zabrudzeń 
ani substancji oleistych. Dzięki temu długopisy bez obaw mogą być używane w pomieszczeniach 
„wrażliwych”, jak serwerownie, sale komputerowe, laboratoria, pomieszczenia czyste itp.  (podobnie 
jak świece serii Pure Smoke oraz proszek dymny FP-SmokeTM).

SMOKE-PEN
Kod: 80000

Opakowanie Długopis + 6  wkładów
Kolor dymu Biały
Waga 34 g
Rozmiar 150 x 013 mm
Czas palenia ok. 30 min. (1 wkład)

ZESTAW WKŁADÓW
Kod: 80001

Opakowanie 6  wkładów
Kolor dymu Biały
Waga 10 g (opak.)
Rozmiar 70 x 06 mm
Czas palenia ok. 30 min. (1 wkład)

ZESTAW WKŁADÓW
Kod: 80003

Opakowanie 3  wkłady
Kolor dymu Biały
Waga 10 g (opak.)
Rozmiar 70 x 06 mm
Czas palenia ok. 30 min. (1 wkład)

SMOKE-PEN
Kod: 80002

Opakowanie Długopis + 3  wkłady
Kolor dymu Biały
Waga 34 g
Rozmiar 150 x 013 mm
Czas palenia ok. 30 min. (1 wkład)
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ZAPAŁKI DYMNE

Zapałki dymne to proste w użyciu narzędzie o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie nadają 
się do testowania czujników dymu, systemów wyciągowych, do badania wycieków, ciągu oraz 
modelu przepływu powietrza na wlotach i wylotach systemów wentylacyjnych. A także do wielu 
innych zastosowań. Nie zawierają cynku, gumy ani naftalenu. Nie kapią ani nie iskrzą a po wypaleniu 
szybko się ochładzają. Patyczek jest niepalny.

SMOKE-MATCH
Kod: 40095

Opakowanie 25 zapałek
Kolor dymu Biały
Waga 1 g./szt.
Rozmiar 44 x 05 mm
Czas palenia ok. 25 sekund

Zapałki dymne zawierają w składzie chlorek amonu. Nie powinny być zatem używane w środowisku 
wrażliwym, jak serwerownie, pomieszczenia „czyste”  itp. (do takich zastosowań przeznaczone są świece 
serii Clean SmokeTM, dugopisy dymowe Smoke-Pen oraz proszek dymny FP-SmokeTM)

PROSZEK DYMNY FP-SMOKETM

FP-SMOKE
Kod: 80201

Opakowanie Butelka
Kolor dymu Biały
Waga 20 g
Rozmiar 105 x 034 mm
Ilość aplikacji ok. 200-300

FP-SMOKE
Kod: 80202

Opakowanie Butelka
Kolor dymu Biały
Waga 20 g
Rozmiar 135 x 034 mm
Ilość aplikacji ok. 200-300

FP-SmokeTM to niezwykle wygodne w użyciu źródło nietoksycznego, przyjaznego dla środowiska 
dymu. W odróżnieniu od świec dymnych, do zainicjowania dymienia nie potrzeba źródła zapłonu 
ani płomienia. Wystarczy jedynie ścisnąć butelkę. 

Lekkie ściśnięcie dostarcza ilość dymu wystarczającą do testowania ciągu bądź też szczelności komór 
nad- i podciśnieniowych. Kilkukrotne, silne ściśnięcie dostarcza do ok. 4 m3 dymu. 

Dym FP-SmokeTM wygląda bardzo realistycznie. Może być stosowany wszędzie, gdzie tylko potrzebne 
jest dostarczenie odpowiedniej ilości dymu, nie wyłączając serwerowni, laboratoriów, pomieszczeń 
czystych itp.  (podobnie jak świece serii Pure Smoke oraz dugopisy dymowe Pen Smoke).



Centrala: 

51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5 
tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001 

e-mail: biuro@wigmors.pl

39-200 Dębica 
ul. Parkowa 10 

tel./fax 14 670 00 21  
debica@wigmors.pl

66-400 Gorzów Wlkp. 
ul. Podmiejska 32 

tel./fax 95 725 75 04 
gorzow@wigmors.pl

40-114 Katowice  
ul. Ściegiennego 7 

tel./fax 32 356 11 60  
katowice@wigmors.pl

75-736 Koszalin 
ul. Gnieźnieńska 76 

tel./fax 94 346 06 06 
koszalin@wigmors.pl

31-416 Kraków 
ul. Dobrego Pasterza 122/1 

tel./fax 12 446 45 45 
krakow@wigmors.pl

33-300 Nowy Sącz 
ul. Węgierska 231a 

tel./fax 18 262 16 16 
nowy.sacz@wigmors.pl

60-594 Poznań 
ul. Dąbrowskiego 183 
tel./fax 61 841 14 88 
poznan@wigmors.pl

71-178 Szczecin 
ul. Derdowskiego 8 
tel./fax 91 489 84 20 
szczecin@wigmors.pl

33-110 Tarnów 
ul. Kochanowskiego 47 
tel./fax 14 629 63 63 
tarnow@wigmors.pl

53-337 Wrocław 
ul. Szczęśliwa 44 
tel./fax 71 333 25 67 
wroclaw.szczesliwa@wigmors.pl

53-662 Wrocław  
ul. Środkowa 3a 
tel./fax 71 359 34 77 
wroclaw.srodkowa@wigmors.pl

strony internetowe: 
www.wigmors.pl 
www.chlodnictwo-sklep.pl 
www.czystyuklad.pl

Oddziały i serwisy www:


