
ŚWIECE DYMNE

URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE
Przedstawiciel Björnax w Polsce

• do testowania szczelności kanałów i rurociągów 

• do badania przepływu powietrza

Świece dymne znajdują szerokie zastosowanie w testowaniu 
instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, systemów 
oddymiania, układów odprowadzania spalin, systemów 
kominowych, instalacji  kanalizacyjnych oraz w wielu innych 
obszarach. Są także używane w ćwiczeniach służb ratunkowych  
i straży pożarnej, w modelarstwie, fotografii oraz branży filmowej.

Proszek dymny, zapałki i długopisy dymowe idealnie nadają 
się do badania szczelności komór nad- i podciśnieniowych, 
testowania czujników dymu, wylotów wentylacyjnych, systemów 
wyciągowych oraz do wszelkich zastosowań nie wymagających 
dużej ilości dymu.

• świece standardowe
• świece Pure -„czystego dymu”
• świece zapachowe
• świece barwnego dymu
• proszek dymny
• zapałki i „długopisy” dymowe

OFERTA

Szczegółowe informacje na odwrocie.

Björnax jest światowym liderem w produkcji świec dymnych do 
profesjonalnych zastosowań. Świece Björnax produkowane są z dbałością 
o środowisko naturalne. Przeszły ponad 250 testów bezpieczeństwa, 
w składzie nie zawierają cynku, gumy ani naftalenu a ich kartridże 
wykonane są z tworzywa przyjaznego środowisku.



Rodzaj Ilość dymu Czas palenia Dym Waga 1 szt. Opakowanie

MINIAX

Świece standardowe

2,5 m3 45 sek. Biały 3 g 10 szt.

MINIAX KS 8,5 m3 65 sek. Biały 9 g 10 szt.

VENTILAX 17 m3 3-4 min. Biały 18 g 5 szt.

BRANDAX VS 55 m3 3-4 min. Biały 60 g 5 szt.

PERFUME-AX 3

Świece zapachowe

2,5 m3 45 sek. Biały, zapachowy 3 g 10 szt.

PERFUME-AX 9 8,5 m3 65 sek. Biały, zapachowy 9 g 10 szt.

PERFUME-AX 18 17 m3 3-4 min. Biały, zapachowy 18 g 5 szt.

PERFUME-AX 60 55 m3 3-4 min. Biały, zapachowy 60 g 5 szt.

PURE-AX 3

Świece Pure - „czystego” dymu

2,5 m3 45 sek. Biały, „czysty” 3 g 10 szt.

PURE-AX 9 8,5 m3 65 sek. Biały, „czysty” 9 g 10 szt.

PURE-AX 18 17 m3 3-4 min. Biały, „czysty” 18 g 5 szt.

DATAX 55 m3 3-4 min. Biały, „czysty” 60 g 5 szt.

COLOUR SMOKE-AX 3

Świece barwnego dymu

2,5 m3 45 sek. Pomarańczowy 3 g 10 szt.

COLOUR SMOKE-AX 9 8,5 m3 65 sek. Pomarańczowy 9 g 10 szt.

COLOUR SMOKE -AX 18 17 m3 3-4 min. Różne kolory * 18 g 5 szt.

COLOUR SMOKE-AX 60 55 m3 3-4 min. Różne kolory * 60 g 5 szt.

SMOKE-PEN 6

Długopisy dymowe

- 30 min./ 1 wkład Biały, „czysty” 34g  + 6g Długopis + 6 wkładów

SMOKE-PEN 3 - 30 min./ 1 wkład Biały, „czysty” 34g + 3g Długopis + 3 wkłady

ZESTAW WKŁADÓW 6 - 30 min./ 1 wkład Biały, „czysty” 1g 6 wkładów

ZESTAW WKŁADÓW 3 - 30 min./ 1 wkład Biały, „czysty” 1g 3 wkłady

SMOKE-MATCH Zapałki dymne - 25 sek. Biały - 25 szt.

FP-SMOKE (80201)
Proszek dymny

- 200-300 aplikacji Biały, „czysty” 20 g Butelka

FP-SMOKE (80202) - 200-300 aplikacji Biały, „czysty” 20 g Butelka z aplikatorem

* Niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony, ciemnoszary

Świece dymne znajdują szerokie zastosowanie 
w branży HVAC&R, gdzie wykorzystywane 
są do testowania przepływu powietrza w 
pomieszczeniach oraz do badania szczelności 
kanałów wentylacyjnych i rurociągów. Często 
używane są również do badań szczelności 
systemów kominowych czy testowania 
systemów oddymiania. Do tych celów zwykle 
stosowane są standardowe świece, których 
biały dym jest dobrze widoczny w świetle 
dziennym. 

Do badania szczelności systemów odwadniania, 
cystern, kanałów ściekowych itp. doskonale 
nadają się świece emitujące dym kolorowy. 
Ich wyjątkową cechą jest pozostawianie 
zabarwienia w miejscu ulatniania się - co 
umożliwia precyzyjną lokalizację nieszczelności 
nawet wtedy, gdy dym przestanie juz być 
widoczny (jednak z tego samego powodu należy 
unikać stosowania ich w pomieszczeniach 
mieszkalnych czy biurowych). 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.

Świece zapachowe znajdują zastosowanie 
przy badaniach szczelności bardzo długich 
systemów wentylacyjnych oraz testowaniu 
wszelkich długich rurociągów, gdzie do 
zauważenia miejsca nieszczelności potrzebne 
byłoby wytworzenie bardzo dużej ilości 
dymu. Znacznie łatwiej posłużyć się w takich 
przypadkach węchem. Świece zapachowe 
mogą również służyć przeprowadzaniu 
testów wszędzie tam, gdzie wyciek znajduje 
się w miejscu trudnym do zobaczenia.   

Wprawdzie określenie „czysty dym” wydaje 
się być nadużyciem, to dobrze oddaje główną 
cechę świec serii Pure. 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, laboratoria, 
pomieszczenia czyste itp. Źródłem „czystego” 
dymu są też „długopisy” dymowe oraz 
proszek dymny FP-Smoke. Wraz z zapałkami 
dymnymi są one idealnym rozwiązaniem 
gdy potrzeba jednorazowo ilość dymu jest 
stosunkowo niewielka.

świece 3g

świece 9g

świece 18g
proszek dymny  

FP-Smoke
zapałki dymne

długopis dymowy z wkładami

świece 60g

www.wigmors.pl
www.chlodnictwo-sklep.pl

www.czystyuklad.pl

Centrala:

51-117 Wrocław, ul. Irysowa 5, tel. 71 326 5000, fax 71 326 5001, biuro@wigmors.pl

Oddziały:

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. 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 


