
Egészséges légkör 

Nagyobb biztonság és kényelem a kórházakban, és más érzékeny területeken



Szakszerű levegő kezelés 
A TROX a szakszerű levegő kezelés területén kiemelkedő tudással és tapasztalattal 
rendelkezik. 1951-es alapítása óta a TROX magas minőségű szellőztető és  
légkondicionáló, valamint tűz- és füstvédelmi tartozékokat, eszközöket és rendszereket 
gyárt. Kutatási és fejlesztési törekvései által a TROX a termékfejlesztés és innováció 
területén vezető szerepet tölt be.

Igény szerinti megoldások.
A TROX ügyfeleivel szoros együttműködésben fejleszti egyedi igények alapján testre 
szabott rendszereit, melyek figyelembe veszik az adott épület adottságait, hogy 
kielégítsék az ott dolgozók vagy élők igényeit. Ez a szoros együttműködés vezet az 
emberek életkörülményeit javító, az életet és a környezetet védő fenntartható  
megoldásokhoz. Egy kórház esetén a páciensek, a személyzet és a látogatók számára 
egyaránt létfontosságú, hogy a helyiségek levegőminősége, biztonsága és higiéniája 
terén a lehető legjobb körülményeket teremtsük meg.

A tökéletes rendszer 

Teljes körű megoldások: minden légkondicionáló eszköz egy forrásból. 
A ventilátoroktól a központi levegőkezelő rendszerektől a hatékony szűrőkig,  
a levegőbefúvó eszközöktől a víz-levegő rendszereken át az intelligens 
vezérlőrendszerekig: a TROX választéka a szellőztető és légkondicionáló alkatrészek, 
egységek és rendszerek teljes palettáját lefedi, így a TROX teljes körű megoldást 
kínál a kórházak számára. 

Az egy forrásból származó alkatrészek, egységek és rendszerek egyértelmű előnye, 
hogy jelentősen csökkenthető a tervezésre és összehangolásra fordított energia.

Szigorú higiéniás és biztonsági követelmények.
Az egészségügy érzékeny területein minden egyéb területnél jobban számít, hogy a 
szellőztető és légkondicionáló rendszerek megfelelnek-e a higiéniai és biztonsági 
előírásoknak:
•  Minimalizálja a levegőben lévő bakteriális fertőzést, különösen a védett zónákban 

(műtő, műszerasztal, labor)
•  Biztosítsa a helyiségre előírt szükséges légcsereszámot, és tartsa a helyiségek 

levegőjének paramétereit szigorú korlátok között (nyomáskülönbség, hőmérséklet 
és páratartalom)

•  Csökkentse a szennyeződések koncentrációját a tartózkodási területeken
• Tűzvédelmi csappantyúkkal akadályozza meg a tűz terjedését
• Füstmentesítő rendszerekkel akadályozza meg a füst terjedését
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Szövetségi gyermekorvosi kutató és klinikai központ, 
Moszkva, Oroszország

Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou, 
Rennes, Franciaország

Essen-Süd Hospitals, Essen, Németország



Egészséges és szabályozott légkör 

A kórházakban speciális előírások vonatkoznak a berendezésekre, valamint a 
szellőztető és légkondicionáló rendszerek teljesítményére. A szobák levegőjének 
szennyezettségét állandóan minimális szinten kell tartani, és a kritikus értékeket 
tilos bármikor is átlépni. Ezen felül a port, az altatógázok maradványait, valamint a 
szaganyagokat a célra megfelelő légkondicionáló rendszerrel össze kell gyűjteni és el 
kell távolítani. Ez különösen fontos a műtők, intenzív osztályok, szülőszobák és 
újszülött osztályok esetén.

Intelligens levegőszabályozó rendszerek használatával biztos lehet benne, hogy 
minden felügyelet alatt áll. A higiénia és a biztonság mindennél fontosabb tényezők, 
de a hatékony energiafelhasználásról sem szabad megfeledkezni. A TROX régóta a 
nagy magas hatásfokú, igényre szabható rendszerek fejlesztése mellett kötelezte el 
magát, melyek nem csak az erőforrásokkal bánnak takarékosan, de a rendszer 
üzemeltetési költségeit is csökkentik. 

Az innovatív, széles körben bizonyított TROX technológia számtalan nagy és jól 
ismert kórházban megtalálható a világ minden táján. Ez nem meglepő, hiszen a 
TROX termékei a legszigorúbb higiéniai és biztonsági előírásoknak is megfelelnek.
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Hamburg-Eppendorf Egyetemi Kórház, Hamburg, Németország

Gyermekonkológiai Kórház, Athén, Görögország



A kórházak szellőztetésének gazdasági szempontjai 

A megfelelő szellőztető és légkondicionáló rendszerek nem csak a betegek  
gyógyulását segítik, de tanulmányok bizonyítják, hogy a személyzet teljesítményét  
is növelik, mely minden kórház vezetőségének érdeke.

Költségreform az egészségügyi szektorban: a hatékonyság növelése.
A hatékony szellőztető és légkondicionáló eszközök adottak, mégis árgus szemmel  
kell figyelnünk a hatékonyságukat, hiszen a kórházak a költségcsökkentés hatalmas,  
és folyamatosan növekvő nyomása alatt állnak. A régebbi eszközök cseréjével vagy 
modernizálásával nagy valószínűséggel jelentős megtakarítás érhető el a rendszerek 
üzemeltetési költségeiben. Az elhasznált elektromos áram egy mai kórházban a teljes 
energiafogyasztás közel 20%-át teszi ki, ami energiaköltségeik 50%-át is jelentheti. 

A költségek első sorban az elavult szellőztető és légkondicionáló rendszereknek 
köszönhetőek, ezért érhető el óriási megtakarítás, ha növeljük azok hatásfokát.  
A modern szellőztető és légkondicionáló rendszerekbe fektetett pénz általában  
néhány éven belül megtérül az akár 40%-kal kevesebb felhasznált energia által. 

Egy másik ösztönző tényező, mely a jobb hatásfokú rendszerekre való átállást sürgeti,  
az energia hatékony végfelhasználásáról és az energiaszolgáltatásokról szóló EK irányelv. 
Az irányelv alapján Németországnak az elkövetkezendő néhány év alatt, vagyis 2016-ig, 
9%-kal kell csökkentenie az energiafogyasztást. És a hatóságok mindent megtesznek, 
hogy példát mutassanak.

Ez a kiadvány nem csak az egészségügynek készült TROX megoldásokat tekinti át,  
hanem praktikus tervezési tanácsokkal is szolgál a kórházak szellőztető és légkondicionáló 
rendszereit illetően.
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Gyermekonkológiai Kórház, Athén, Görögország
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Komplex követelmények az egészséges levegőjű szobához 

Egy kórház szellőztető és légkondicionáló rendszerének kiválasztása a lehető legnagyobb 
kihívást és legkomplexebb feladatot jelenti az épületgépész számára. Ugyanakkor egy  
rendkívül vonzó feladat bárki számára: a szakértők, a fűtő, szellőztető és  
légkondicionáló rendszerek kivitelezői, illetve az alkatrészek gyártói számára egyaránt.  
A feladat maximális tapasztalatot, kiváló képességeket és tudásbázist, valamint  
az orvosokkal és higiéniai szakértőkkel való szoros együttműködést kíván.
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TROX alkatrészek, egységek és 
rendszerek kórházak számára:

1  Központi levegőkezelő egységek

2  A műtő mennyezete, nagy 
 hatékonyságú részecskeszűrővel

3  Részecskeszűrős légbefúvó eszközök

4  Tűzvédelmi csappantyúk 
 TROXNETCOM-mal

5  Térfogatáram szabályozók 
 EASYLAB-bal

6  Perdületbefúvók

7  Térfogatáram szabályozók

8  Vetőfúvókák

9  Szellőzőrácsok

10  Tányérszelepek (elszívás)

11  Kör keresztmetszetű hangtompítók

12  Tűzvédelmi csappantyúk (KU-K30)
 levegőbefúvóval

13  Szabályozó zsaluk

14  Füstelszívás szabályozók

15  Füstelszívó ventilátorok

16  X-FANS tetőre szerelhető füstelszívó 
 ventilátorok

17  X-FANS JET ventilátorok
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A szellőztetéshez és légkondicionáláshoz kapcsolódó fontos szabványok és irányelvek

EN 779: Részecskeszűrők általános szellőztető rendszerekhez (szűrési hatékonyság)

EN 1822 (minden rész): Részecskeszűrők (HEPA és ULPA) 
EN 13779: Szellőztetés nem lakóépületek számára – teljesítmény-követelmények szellőztető  
és helyiség klímatechnikai rendszerekhez 

ISO 14644-3: Tisztaszobák és kapcsolódó szabályozott környezetek – vizsgálati módszerek 

VDI 6022, 1. rész: A központi levegőkezelő egységekre és rendszerekre vonatkozó higiéniai 

előírások 

DIN 1946-4: Szellőztetés és légkondicionálás az egészségügyben

99-2 SWKI irányelv: Fűtő és légkondicionáló rendszerek kórházi épületekben

170. sz. ANSI/ASHRAE szabvány: Egészségügyi létesítmények szellőztetése

A kihajtható oldalon található táblázat bemutatja azokat a legfontosabb tényezőket, 
melyeket az egészségügyben használt szellőző és légkondicionáló rendszerek 
kiválasztásakor és tervezésekor figyelembe kell venni.
 
Egy ilyen komplex feladat esetén nyilván csak megközelítőleg tudunk tanácsot  
adni a légáramlás és a vezérlő rendszer vagy a termék tekintetében. A projekthez 
kapcsolódó sajátos előírásokkal egyedileg kell foglalkozni.
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A legkritikusabb paraméterek jellemző értékei a kiválasztott kórházi 
területeken, az alábbiak alapján:
EN 15251, DIN 1946-4, DGKH (német kórházi higiéniai szö-
vetség), SGSH (svájci kórházi higiéniai szövetség), ÖGHMP 
(ausztriai higiéniai, mikrobiológiai és megelőző gyógyászati 
szövetség), valamint a szellőző és légkondicionáló rendszerek 
bizottsága.

Friss levegő igény [m³/(h fő)] 800 – 1200
m³/h

* 50 m³(h fő) 25 m³
(h m2)

50 m³/
(h fő)

150 – 200 
m³/(h fő)

50 m³/
(h fő)

> 25 m³/
(h fő)

> 25 m³/
(h fő)

> 25 m³/
(h fő)

40/60 m³/
(h fő)

Friss levegő áramlás [l/(s fő)] 222 – 333
l/s 

* 14
l/(s fő) 

7
l/(s m2) 

14
l/(s fő) 

42 – 56
l/(s fő) 

14
l/(s fő) 

> 7
l/(s fő) 

> 7
l/(s fő) 

> 7
l/(s fő) 

11/17
l/(s fő) 

Tervezési értékek szobahőmérsékletre [°C]

Jellemző minimális helyiséghőmérséklet fűtési idényben (télen) 18 – 26

lehetséges 272 18 – 26
25 22 – 24

18 – 24
22 – 24 20 20 20 FhA

Jellemző maximális helyiséghőmérséklet hűtés esetén (nyár) 25 25 – 26 25 – 26 25 26 26 FhA

Hangnyomásszint [dB(A)] 

Jellemző tartomány 30 – 48 35 – 45 35 – 50 35 - 45 35 – 45 25 – 40, nappal
20 – 35, éjszaka 35 – 45 35 – 50 35 – 45 30 – 40 40 – 60

Szabványos tervezési érték 40 40 45 40 40 35, nappal/30, éjszaka 40 45 45 35 55

Szabályozási stratégia

Helyiség nyomásszabályzás (térfogatáram / nyomásfokozat) • • • • o o o o • •
Helyiség kiegyenlítő funkciók o o o • • • • • • o o • • •
Hőmérséklet-szabályozás, nappal/éjjel kapcsoló, CO2 érzékelők o o o • • • • • • o

Integráció az épület felügyelettel • • • • • • • • • • • • •
Térfogatáram szabályozók, befúvott és elszívott levegő

LABCONTROL – változó légmennyiség szabályozás, gyors 
reagálású vezérlési hurkok, statikus jelátalakítók • • • o • o • • o • • • o

Változó levegőmennyiség szabályozók, szabványos felépítés, 
csak befúvott levegő, lassú reagálású vezérlő hurkok, dinamikus 
jelátalakítók

o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •

Változó levegőmennyiség szabályozók, szabványos felépítés, 
elszívott levegő, lassú reagálású vezérlő hurkok, statikus 
jelátalakítók

o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •

CAV szabályozók o o o o o o •
A szellőzés típusa

Kevert áramlás • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •
Elárasztásos áramlás (befúvás általában a padló közelében) o o o o o o o o o o o o o o o o o

Indukciós elárasztásos áramlás o o o

Lamináris áramlás • o o o o o o o

Elárasztásos áramlás o o o o o o o

Befúvók

Szellőzőrácsok o o o o o o o •
Perdületbefúvók • • o o o o • o o o • • • o • • • • • o •
 Résbefúvók o o o o o o

Elárasztásos rendszerű befúvók o o o o o o  o o o o o o o o o o o o

Profilos szabályozású befúvó (PROCONDIF) o • • • • • • o •
Lamináris áramlású befúvók • o o

Szellőzőrendszer

Levegő-víz rendszerek3 • • • o

Központosított szellőző rendszer/csak levegős rendszer • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Szűrő fokozatok

Mennyezetre szerelt részecskeszűrő o1 o1 o1 o1 o1 o1 •1  o1 o1 o1 o1 o1

M5 durvaporszűrő • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •
F9 finomporszűrő • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
H 13/H 14 részecskeszűrő • • • • • • • •  • • • •
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•  Javasolt o  Bizonyos helyzetekben javasolt  FhA  Felhasználás alapú   1 Befúvó kiválasztása.  2 Gyermekorvosi műtő.    3 A helyileg hatályos szabványoktól és irányelvektől függ.  4 DIN 1946. * A helyiség légnyomásától függően.

Ia osztályú helyiség  Ib osztályú helyiség
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II. osztályú helyiség

Védett területek

Ez a táblázat csak áttekintő jellegű, hogy segítsen kiválasztani és megtervezni az adott egészségügyi létesítményhez megfelelő szellőztető és légkondicionáló rendszereket, 
azonban komplexitása miatt nem fedheti le a teljes területet. A projekthez kapcsolódó sajátos előírásokkal egyedileg kell foglalkozni.
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A vezető kórházi higiéniai szakértők ajánlásával 

Az érzékeny területekre készült TROX termékek számos ország kórházaiban megtalálhatók – híresek  
kiváló higiéniai mutatóikról, megbízhatóságukról és sokszor bizonyított biztonságukról.

Tartson velünk, bemutatjuk Önnek a kórház különböző funkciójú területeit. A kórház minden osztályára 
talál majd TROX termékeket. Természetesen ez csak kivonata a TROX által egészségügyi intézmények 
számára ajánlott innovatív szellőztető és légkondicionáló megoldások széles spektrumának.

Hamburg-Eppendorfi Egyetemi Kórház, Hamburg, Németország

Unimed Belo Horizonte Kórház, Brazília Királyi Gyermekkórház, Melbourne, Ausztrália Sana Kórházak, Düsseldorf, Németország Evangélikus Kórház, Wesel, Németország Medisch Spectrum Twente (MZT), Enschede, Hollandia



Műtő – alacsony turbulenciájú lamináris áramlás 

Biztosítja a steril körülményeket.
A műtőkben, valamint a posztoperatív egységekben, például a laborokban és intenzív 
osztályokon, nélkülözhetetlenek a szellőztető és légkondicionáló rendszerek.  
A szellőztető és légkondicionáló rendszereknek kell biztosítania, hogy a műtőasztal  
és a műszerasztal körüli védett terület dinamikusan el legyen szigetelve. A szűrt és  
kezelt ultratiszta levegő csökkenti a levegőben lévő mikroorganizmusok számát,  
ezáltal csökkenti a sebek elfertőződésének kockázatát. 

Kis turbulenciával járó lamináris áramlás. 
A folyamatos lamináris áramlás biztosítja, hogy a védett terület felett, melyet a páciens  
és a műtétet végző csapat „beszennyezett”, cserélődjön. A műtőket csak légzsilipeken 
keresztül szabad megközelíteni; a túlnyomást fenn kell tartani, hogy a szomszédos 
területekről semmilyen kórokozó ne juthasson be. A műtőben lévő nyomás fenntartására 
kiváló megoldás a lamináris áramlás, ami nagyon alacsony turbulenciát okoz.

Alacsony turbulenciájú lamináris áramlás a védett zónában.

Befúvási sebesség    legalább 0,23 m/s
Befúvott levegő hőmérsékletkülönbség  0,5 – 3 K
Védett terület    általában 3,2 x 3,2 m
Térfogatáram    legalább 8500 m³/h
Friss levegő térfogatáram   legalább 1200 m³/h
3 fázisú szűrés    legalább M5/F9/H13
Hangnyomásszint    max. 45 dB(A)
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HEPA és ULPA szűrők a műtők 
mennyezetére: nagy hatékonyságú 
részecskeszűrők a szennyeződések,  
kórokozók és apró részecskék  
leválasztásához

 42 – 753 l/s
 150 – 2710 m³/h

  Sz/Ma/Mé 305/305/69 – 
1830/915/90 mm

 H14, U15, U16 szűrőosztályok

14 15
A DIN 1946-4 alapján
Jelmagyarázat: – negatív nyomás, + pozitív nyomás  befúvott levegő

A levegő  
tisztasága  
Biztonságos higiéniai gyakorlat a steril területeken.

A legkritikusabb előírások a műtők levegőjére vonatkoznak. A levegőbe került kórokozók 
általi fertőzések elkerülése, valamint a gyakorlati gyógyászat szabványainak betartása 
érdekében a légáram és a levegő szűrése kulcsszerepet játszik.

Ia osztályú helyiség

Nagyon szigorú higiéniai előírások:
Transzplantációs műtétek, mellkasi műtétek, 

baleseti sebészet

Ib osztályú helyiség II. osztályú helyiség

Szigorúbb higiéniai előírások
Ébredő szobák, intenzív osztály

Általános higiéniai előírások
Egyéb kórházi kezelésre használt helyiségek, 

pl. fül-orr-gége

Dinamikusan elszigetelt védett terület Helyiség kiegyenlítő funkciók Szállított levegőáram / Kevert levegő

–– + + – –

++

+ +

––

A kórházi kezelésre használt helyiségeket a sterilitás mértékére vonatkozó 
előírások alapján osztályozzák (Ia, Ib és II. osztály).



Műtők és más érzékeny területek: 
Légszűrés 

A levegőben lévő oxigén nélkülözhetetlen az élethez. Ha immunrendszerünket 
támadás érte, a belélegzett levegő életveszélyes is lehet, mivel szennyeződések, 
baktériumok vagy vírusok juthatnak a szervezetbe minden lélegzetvétellel. Az 
egészséges test ellenáll, de a betegség által legyengített szervezet nem képes erre. 
Ezért létfontosságú a kórházakban a levegő szűrése és a légáramlás szabályozása.

A friss levegő szűrése mellett, mely más épületeknél is bevett szokás, a kórházak a 
steril területeken részecskeszűrőket is alkalmaznak, mivel ezzel különösen tiszta 
levegőt érhetnek el, és még a legapróbb részecskék és kórokozók is kiszűrhetőek 
általa. Az ilyen szűrőket a mennyezetre szerelik, és rendelkeznek egy befúvó profillal.

Nagy hatékonyságú TROX szűrők.
A TROX rendkívül széles szűrő palettát kínál a műszakilag és gazdaságilag is 
tökéletes megoldásokhoz: több beépítési helyre, pl. falak, csövek vagy mennyezetek, 
is kínálunk szűrőket, és a megfelelő szűrőegységgel bármilyen alkalmazási terület 
igényeit képesek vagyunk kielégíteni.

A hatékonyságot az EN 779 vagy EN 1822 alapján teszteljük. A TROX M5 – F9 
osztályú finomporszűrői (EN 779 alapján) gyárilag rendelkeznek EUROVENT 
tanúsítvánnyal.

A TROX a szűrőegységek minden alkatrészét saját gyáraiban készíti a szűrőháztól 
a szűrőbetéten át a befúvókig. A TROX németországi szűrőgyártó üzemei a 
legfejlettebb gépparkkal rendelkeznek. Szakértő értékesítő csapatunk kínál mindenre 
kiterjedő támogatást ügyfeleink számára. Ezen felül ügyfeleink az Easy Product 
Finder intelligens kiválasztó és méretező programunk előnyeit is élvezhetik.
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Mennyezetre szerelt szűrőket  
alkalmazunk végponti szűrőként  
olyan területeken, ahol a levegő  
tisztaságára és a higiéniára a  
legszigorúbb előírások vannak  
érvényben, például az  
egészségügyben, a biológiai és  
gyógyszeriparban, valamint más  
érzékeny szakterületeken.

TFC mennyezetre szerelt 
részecskeszűrő, mint végponti szűrő, 
pliszészűrő panelekkel
•  5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz  

az ISO 14644-1 alapján
•  Megfelel a VDI 6022 higiéniai előírásainak

TFM részecskeszűrő modulok 
végponti szűrőként pliszészűrő panelekkel
•  5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz az 

ISO 14644-1 alapján
•  Megfelel a VDI 6022 higiéniai 

előírásainak

KSFS légcsatornázott részecskeszűrők
pliszészűrő panelekhez, pliszészűrő  
cellákhoz és aktív szénszűrő cellákhoz
• Kontaminációmentes szűrőcsere
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További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra

PROCONDIF profillal szabályozott befúvás: 
Ezek a befúvók kiváló levegőbefúvást tesznek 
lehetővé a kórházak érzékeny területei felett, 
elárasztásos áramlást hozva létre a tartózkodá-
si területen.

 280 – 600 m³/h
 78 – 167 l/s

  600 x 600, 625 x 625 mm

 450 – 1000 m³/h
 125 – 278 l/s

  Ø 725 mm

AIR FILTERS
CLASS M5-F9 Részecskeszűrők – az EN 1822 alapján tesztelve: Szűrő osztály: 

az U16 azt jelenti, hogy csak egy részecske hatol át a szűrőn.

Ha egy 99,99995%-os hatékonyságú U16 osztályú szűrőt 2 millió  
részecskének tesznek ki, az mindössze egy részecskét nem szűr ki.  
Egy H13 osztályú (99,95% hatékonyságú) szűrő ehhez képest 1000  
részecskét, míg egy M6 osztályú szűrő (50%-os hatékonyság) egy millió 
részecskét enged át.

A részecskeszűrőket szállítás előtt hatékonysági vizsgálatnak vetik alá.  
A teljes hatékonyságot a mért helyi szűrési hatékonyság alapján számolják 
ki. Ha egy szűrő szivárgásmentes, és megfelel a teljes hatékonyságra 
vonatkozó kívánalmaknak, egyedi tanúsítványt kap.



Műtők és más érzékeny területek: 
Nyomáskülönbség-szabályozás 

A szűrés önmagában nem elég, mivel a levegő átjut az akadályokon, ezért nem könnyű  
teljesen kizárni. A LABCONTROL segítségével precízen szabályozható a műtő és a  
környező területek légnyomása, így könnyedén leválaszthatóak azok a helyiségek,  
ahol különösen szigorú levegőtisztasági előírások vannak érvényben, a többi, kevésbé  
kritikus helyiségről.

A LABCONTROL egy szabályozó rendszer, amely egyedi, biztonságos és energiatakarékos 
levegőáramlás-szabályozó megoldás olyan érzékeny területek számára, mint a laboratóriumok,  
a tisztaszobák és a kórházak. A gyorsműködésű szabályozó hurkok alkalmasak vegyifülkék 
térfogatáram-szabályozására, valamint helyiségek nyomásszabályozására, pl. műtőkben és 
intenzív osztályokon. A komplex helyiség kiegyenlítő funkció és helyiség-felügyeleti funkció 
szintén megoldhatóak.

A LABCONTROL a kórházakhoz hasonló komplex rendszerek igényeire lett optimalizálva.  
A rendszer VAV készülékekből, elektromos szabályozókból, felügyeleti eszközökből, 
érzékelőkből és vezérlőtáblákból áll. Az integrált szabályozó logika lehetővé teszi a helyiségek 
légtechnikai paramétereinek precíz megjelenítését és szabályozását. Például lehetséges  
váltani a steril és nem steril üzemmódok között, így rugalmasabb lehet egy helyiség  
kihasználtsága. A TROX légáram szabályozó rendszer másik előnye a helyiség-menedzsment 
funkció. A kritikus helyiség funkciók egyedileg szabályozhatóak, vagyis egymástól függetlenül, 
helyileg állíthatóak be. Például a helyiség légnyomását külső egységről lehet szabályozni, 
bármilyen késedelem nélkül. A felhasználó választhat, hogy az optikai és akusztikai riasztások 
szöveges üzenetekként is megjelenjenek-e a kezelőtáblán. Még szünetmentes tápegység  
is beépíthető. A rendszer rugalmas buszrendszeren (pl. BACnet, Modbus vagy LON)  
keresztül is csatlakoztatható az épület felügyelethez.
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VAV készülék TVR EASYLAB 
vezérlőegységekkel a kritikus helyiségek 
légnyomás-szabályozásához

 10 – 1680 l/s
 36 – 6048 m³/h
 Δp 20 – 1500 Pa

 Ø 100 – 400 mm
Légtömör zárást biztosít az EN 1751  
szabvány szerint , 4 osztály
Készülékház tömörség az EN 1751  
szerint, C osztály

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra

A kritikus területek leválaszthatóak a precíz légnyomás- és tömegáram-szabályozásnak köszönhetően.

+45 Pa

+15 Pa

+30 Pa

+45 Pa

0 Pa

+15 Pa

+15 Pa0 Pa

Steril csomag 
raktár

1a műtő

1b műtő

Ébredő szoba

Beteg előkészítés

Altató szoba / 
légzsilip Aneszteziológia
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DID-E indukciós mennyezeti befúvók
Primer légcsatorna:

 10 – 48 l/s, 36 – 281 m³/h
 H 900, 1200, 1500 mm

 Sz 550, 614 mm
 M 200 mm, 598 mm, 623 mm
Hűtési teljesítmény 1480 W-ig 
Fűtési teljesítmény 1730 W-ig

X-GRILLE szellőzőrácsok
 40 – 3200 l/s

 140 – 11,400 m³/h
 B 225 – 1225 mm

 M 125 – 525 mm

ATVC-100 automatikus légelszívó 
szelep

 20 l/s
 180 m³/h

 Ø 100 mm
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Fekvőbeteg osztályok 

A kellő mennyiségű tiszta levegő a gyors felépülés előfeltétele. Nem meglepő tehát, 
ha a tökéletesen működő szellőztető és légkondicionáló rendszereket manapság  
a kórházak már reklámfogásként is alkalmazzák, mivel biztosítja a páciensek 
elégedettségét. A szabályozható levegőelosztó elemekkel felszerelt innovatív 
levegőbefúvó eszközök gyorsan reagálnak, és csökkentik a befúvott levegő 
sebességét; az alacsonyabb sebesség kevesebb turbulenciát jelent, így kellemesebb 
a pácienseknek.

Több országban, pl. Spanyolországban, Franciaországban, az Egyesült Királyságban, 
Egyesült Államokban és Magyarországon is a levegő-víz rendszerek, például az 
indukciós mennyezeti befúvók használata is megengedett. Mondani sem kell, hogy 
szigorú higiéniai elvárásoknak is megfelelnek, hatékony szűrést és könnyű tisztítást 
biztosítanak. 

A DID-E típusú indukciós mennyezeti befúvókat kifejezetten úgy terveztük, hogy 
a pácienseket ne zavarják alvás közben. A kevert levegőáram elosztás kellemesen 
csendes légkört teremt éjszaka. A DID-E indukciós mennyezeti befúvó egyirányú 
befúvással; tökéletes kórtermek számára, mivel rejtett módon lehet beszerelni, 
például az álmennyezetbe.*

A DID-E típusú indukciós mennyezeti befúvó hat méretben érhető el 36 és 281 m³/h 
közötti térfogatárammal, akár 1,7 kW fűtési/hűtési teljesítménnyel, vagyis hatékonyan 
klimatizálja a kisebb egyágyas, és nagyobb több ágyas kórtermeket is. 

Az X-GRILLE szellőzőrácsok a funkcionalitást ötvözik a vonzó megjelenéssel.  
A szimmetrikus lamellák középen vannak alátámasztva, és egyenként vagy egyszerre 
is állíthatóak. Aerodinamikailag és akusztikailag is a befúvott vagy az elszívott 
levegőhöz vannak optimalizálva. A rácsokat tisztításkor könnyen el lehet távolítani.

Az ATVC-100 automatikus légelszívó szelep egy elektronikusan működtetett 
eszköz, amely biztosítja a gyors légcserét, valamint a nedves helyek páratartalmának 
gyors eltávolítását. A szelep általában zárt vagy enyhén nyitott állapotú, de teljesen 
kinyílik, ha nagyobb mennyiségű légáram kiszívására kapcsolják, pl. ha felkapcsolják 
a villanyt.

Jó levegő, gyors 
gyógyulás  

Hogy gyorsítsuk a páciensek gyógyulását, és javítsunk a kényelmükön,  
nélkülözhetetlen a megfelelő levegőcsere – ideális esetben mesterséges 
szellőztetéssel; az ablakok kinyitása általában nem elég. A páciensek és  
a látogatók úgy lesznek a lehető legelégedettebbek, ha a szellőztető  
és légkondicionáló rendszer csendes és nem kelt huzatot.

© 
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További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra* A helyileg hatályos szabványoktól és irányelvektől függ.

A jólét légköre páciensek és látogatók számára.
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Nyilvános területek 

A kórházakra vonatkozó törvények előírják, hogy a steril területeken kívül szellőztető 
és légkondicionáló rendszert kell telepíteni az alábbi körülmények esetén:
•  Az ablakok kinyitása nem biztosítana elegendő légcserét, vagy az nem javasolt  

a friss levegő szennyezettsége vagy a bejutó zaj miatt.
•  A helyiség levegőjének bizonyos előírásokat kell teljesítenie a hőmérsékletre, 

páratartalomra és tisztaságra vonatkozóan.
•  Veszélyes anyagokat (gáz maradványokat, mikroorganizmusokat) kell eltávolítani  

a helyiség levegőjéből.

Előtér/recepció: az előtérben elhelyezett vetőfúvókák elegendő friss levegőt 
biztosítanak, valamint kellemes, barátságos klímát teremtenek. A modern épület 
felügyelet (BMS) rendszerek segítségével gyorsan alkalmazkodni lehet a változó 
klímaviszonyokhoz. A helységben elhelyezett levegőminőség érzékelők mérik a 
helyiség levegőjének minőségét, így lehetővé teszik a szellőztető és légkondicionáló 
rendszer igény szerinti vezérlését.

A sokoldalú, energiatakarékos TJN vetőfúvókák még a legszélsőségesebb 
hőmérsékleti viszonyok mellett is kellemes klímát teremtenek a nagy belső 
terekben; ráadásul vonzó dizájnelemek is.

A folyosók és forgalmas területek általában az épületek belsejében vannak, és bár 
egy részről gyorsan áthaladnak rajtuk, más részről viszont nagyon forgalmasak.

A KU-K30 tűzvédelmi csappantyúk kombinálhatóak perdületbefúvókkal vagy 
mennyezeti befúvókkal, és nem csak tűzvédelmi, de szellőztetési céllal is  
alkalmazhatóak. Kiválóan alkalmasak légbefúvó vagy légelszívó rendszerekhez. 
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Hamburg-Eppendorfi Egyetemi Kórház, Hamburg, Németország

Konyha és üzemi étkezde 

Ha forrósodik a helyzet a konyhában, nagy teljesítményű légbefúvó és légelszívó rendszerre 
van szükség, hogy a konyhai szagokat ne érezzék a vendégek. Különösen igaz ez a tűzhely 
környékén, ahol forró zsiradékokkal és olajokkal dolgoznak,  
és előírás a higiénia és a biztonság.

A KA-EU tűzvédelmi csappantyú üzemi konyhák légelszívásához használható kompakt 
egység; 100%-os szabad területének köszönhetően nincs további nyomásesés, melyet 
amúgy a lamella okozna. Tűz esetén a csappantyú azonnal bezár, hogy megakadályozza 
a tűz és a füst továbbterjedését a csővezetékeken keresztül a szomszédos tűzszakaszok 
felé.

Ha az étkezde teljesen megtelt, nem csak a személyzet, de a szellőző rendszer is komoly 
kihívások elé néz, mégis csendben, hatékonyan és turbulencia nélkül kell végeznie a 
dolgát. Két étkezés között a személyzetnek és a rendszernek is ugyanannyi idő áll 
rendelkezésre a felfrissülésre. A helyiség levegő érzékelői biztosítják, hogy a rendszer 
kikapcsoljon, ha a tér nincsen tele.

A VDW típusú légbefúvó eszközök vízszintesen örvénylő befújt levegője erős indukciót 
vált ki a helyiség levegőjében, mely által gyorsan csökken a levegő sebessége és a 
légáram hőmérséklete.

KA-EU tűzvédelmi csappantyú
 Sz 250 – 1200 mm

 M 225 – 500 mm
Tűzállósági osztály: K90
a DIN 4102 alapján

VDW mennyezeti befúvó
 17 – 360 l/s

 60 – 1300 m³/h
 Ø 300 – 625 mm

 298 – 825 mm

Hamburg-Eppendorfi Egyetemi Kórház, Hamburg, Németország

TJN vetőfúvókák
 20 – 1000 l/s

 72 – 3600 m³/h
 Ø 160, 200, 250, 315, 400 mm

 Műanyag

A tűzvédelmi csappantyú és a befúvó 
kombinációja F30 osztályú tűzálló  
állmennyezethez (KU-K30)
DIN4102-6 tűzállósági osztály: K30

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra



Munkaterületek 

A közösségi tereknek, tárgyalóknak vagy irodáknak nincsen szüksége mesterséges 
szellőztető rendszerre, de a tudósok régóta ismerik a jó beltéri levegő inspiráló 
hatását. Bizonyították, hogy a teljesítményszint akár 5%-kal is nőhet. Azonban 
fontos, hogy a szellőzőrendszert se hallani, se érezni ne lehessen.

Biztosan megtérül a jelenlegi szellőztető és légkondicionáló rendszer felújításába 
fektetett pénz, mert a kedvező beltéri klíma gazdasági hatása megkérdőjelezhetetlen 
tény. Ha a rossz beltéri klíma csak egy százalékkal kevesebbet hozzáadott értéket 
jelent, az tulajdonképpen többe kerül, mint a kórház teljes tőkéje, valamint a fűtés  
és légkondicionáló rendszer egész éves üzemeltetési költsége. 

A DID632 mennyezeti indukciós befúvó optimalizált fúvókákat és új geometriát 
kapott. Magas hűtési teljesítményt biztosít alacsony frisslevegő-áramlás mellett  
(akár 2500 W 250 m³/h mellett). Az eredmény alacsony és kellemes légáram  
a tartózkodási területen.

A TDV-SilentAIR perdületbefúvók magas légáramot biztosítanak alacsony 
zajterhelés mellett. Az örvénylő vagy vízszintesen befújt levegő, valamint a magas 
indukciós szint egyenletes hőmérsékletet biztosít, és a belső légáram kezdeti 
sebességének gyors csökkenését eredményezi. Kapható négyszögletű és kör 
keresztmetszetű kivitelben is.

A TROX hangtompítók további zajcsillapítást biztosítanak. A zaj számtalan 
egészségügyi probléma okozója, és egyszerűen nem lehet hozzászokni.  
A hanghatások sokkal nagyobb hatással vannak az agyra, és sokkal erősebb 
pszichológiai reakciót váltanak ki, mint bármely egyéb stimulus. Ezért fontos,  
hogy a szellőztető és légkondicionáló rendszerek zajszintjét az ártalmatlan szintre 
csökkentsük. Ennek egy módja, ha hangtompítókat épít a légtechnikai hálózatba.
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DID632 mennyezeti indukciós befúvók
Primer levegő:

 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h

 H 900 – 3000 mm
 Sz 593, 598, 618, 623 mm 
 M 210 mm
Hűtési teljesítmény 2500 W-ig
Fűtési teljesítmény 3000 W-ig

TDV-SilentAIR perdületbefúvók
Kör keresztmetszetű; négyszögletes

 30 – 280 l/s
 100 – 1000 m³/h

 Ø 300 – 625 mm
  298 – 623 mm

CA hangtompítók 
hogy csökkentse a zajt a légkondicionáló 
rendszerek kör keresztmetszetű  
légcsatornáiban.
 kör

 Ø 100 – 1000 mm
 H 500 – 1500 mm
 Szigetelés vastagsága:
 50 vagy 100 mm
Készülékház tömörség az EN 1751  
szerint, A osztály

Hogy jobban teljesítsen munkahelyén.

Ha elhanyagoljuk a személyzeti terek mesterséges szellőztetését és 
légkondicionálását, a rossz végén fogunk neki a takarékoskodásnak. 
Tanulmányok támasztják alá, hogy az elegendő mennyiségű friss levegő 
növeli a személyzet motiváltságát és teljesítményét.

Egy lélegzetvételnyi 
friss levegő  

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra

* A helyileg hatályos szabványoktól és irányelvektől függ.



X-CUBE központi levegőkezelő 
egység

•  Speciális anyagok, sima felületek kívül 
és belül a magas minőségű dupla  
porfestésnek köszönhetően  
(korrózióvédelem: C4 osztály)

•  Végtelen számú konfigurációs lehetőség 
teszi lehetővé a projekt-specifikus 
beállítást

•  Gyors és egyszerű telepítés a moduláris 
rendszernek köszönhetően

•  A kondenzvíz teljes elvezetése  
a minden irányban döntött  
rozsdamentes kondenzvízgyűjtő 
tálcának köszönhetően

•  Az alkatrészek tisztítás és karbantartás 
céljából könnyen hozzáférhetőek 

•  A beépíthető változat mérő és vezérlő 
rendszerei könnyen integrálhatóak az 
épület felügyeleti rendszerbe

• Magas minőségű TROX szűrők
•  Hővisszanyerő rendszerek és  

EC ventilátorok biztosítják a magas 
hatásfokot

•  Időjárásálló változatban is elérhető 
vízelvezető éllel és szívóoldali sapká-
val, mely igazoltan nem ereszti be az 
esővizet

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE

Az X-CUBE központi levegőkezelő 
egységek megfelelnek a 01. sz. AHU 
irányelvnek, és rendelkeznek Eurovent 
tanúsítvánnyal. Megfelelnek minden 
vonatkozó szabvány és irányelv  
követelményeinek:

• VDI 6022
• ÖNORM H 6020 és 6021
• SWKI VA 104-01 szabvány
• DIN 1946-4
• EN 1751
• EN 13053
• EN 1886
• EN 13779
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Központosított légkondicionálás és levegőkezelés  

A TROX X-CUBE egy korlátlan konfigurációs lehetőségeket kínáló központi 
levegőkezelő egység, melyből még a belépőszintű változat is új etalon a higiénia  
és a minőség terén. Csak apró lépésre van a számtalan felhasználási területen 
alkalmazható, a kategória csúcsát jelentő szerkezet a kifejezetten kórházak számára 
készült központi levegőkezelő egységtől, mely megfelel a DIN 1946-4 szigorú higiéniai 
és biztonsági előírásainak:

•  Beépített csappantyúk az EN 1751 alapján szükséges 4. osztályú szivárgással
• Porfestett hangtompító elágazók
• Rozsdamentes acél padló

A DIN 1946-4 további követelményeit már a belépőszintű X-CUBE levegőkezelő 
egység is teljesíti.

A TROX X-CUBE egységek nagyon sokoldalúak. Egyedileg összeállítható 
rendszerűek, ezért széles körben felhasználhatóak. A 70-nél is több szerkezeti 
összeállítás 1200 és 86 000 m³/h közötti tetszőleges térfogatárammal megbirkózik 
2 m/s áramlási sebességgel. AZ X-CUBE egységek légbefúvó és légelszívó 
egységként is elérhetőek, vagy azok kombinációjaként, és a beszerelés helyétől 
függően egymás mellé vagy egymás fölé is elrendezhetőek. Így biztosítható az 
egyes felhasználói területekhez legmegfelelőbb kialakítás.

A készülékek a tetejükön lévő emelőszemekkel könnyen mozgathatóak és 
emelhetőek daruval. Ez megkönnyíti a telepítést és jelentősen csökkenti a telepítés 
idejét. A TROX alkatrészek, eszközök és a levegőkezelő egység közti intelligens 
kapcsolat megbízható kommunikációt biztosít, és lehetővé teszi a rendszer egymást 
tökéletesen kiegészítő elemeinek központi szabályozását.
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A megfelelő épület felügyelet hatékonyan, biztonságosan és zökkenőmentesen 
hangolja össze az épület minden szolgáltatását. A szellőztető és légkondicionáló 
rendszerek észrevétlen integrációját az épület felügyelet többi rendszerével  
szabályozó és felügyeleti rendszerek biztosítják, melyek átfogó kommunikációs  
és konfigurációs funkciókkal rendelkeznek, és ezáltal rendkívül rugalmasak.

 Csúcstechnológiájú  
 beltéri  
 légkondicionálás  

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra

Megbízhatóan működő innovatív rendszerek.



Központi levegőkezelő egység 

Magasak az elvárásaink – magunkkal szemben különösen. X-CUBE központi 
levegőkezelő egységünk a német mérnöki tudomány csúcsa. Kifinomult részletei rejtik 
a különbséget, olyan részletek, melyekre fejlesztőink komoly hangsúlyt fektettek, és 
melyekbe mérnökeink minden tudásukat és tapasztalatukat beletették. Céljuk az volt, 
hogy olyan egységet hozzanak létre, amely a lehető legjobb minőségű levegőt 
biztosítja, olyan levegőt, mely megfelel az olyan érzékeny területek által támasztott 
higiéniai és biztonsági elvárásoknak, mint a kórházak.

Nagy hatásfokú körbefutó tekercsrendszer.
Ebben a hővisszanyerő rendszerben a befúvó és elszívó rendszerekhez elérhető 
opcionális hőcserélők mind hidraulikusan csatlakoznak, de egyébként teljesen 
különálló egységek. A magas hatásfokú körbefutó tekercsrendszer megakadályozza 
a szagok és a szennyeződések átadását; fajlagos hőteljesítmény > 70%.

Valódi higiénia.
A sima külső, a sima, porfestett belső felületek, a rozsdamentes padlólemezek, 
valamint a minden irányban döntött rozsdamentes acél kondenzvízgyűjtő tálcák  
mind megfelelnek a vonatkozó szabványoknak, valamint a legszigorúbb higiéniai 
előírásoknak, továbbá ellenállnak a piacon kapható fertőtlenítő szereknek. Az integrált 
kábelcső – melyet mellékeltünk a mérő és vezérlő rendszerrel felszerelt beépíthető 
változathoz – szintén megfelel a legmagasabb szintű higiéniai előírásoknak.

Egyszerű karbantartás és szerviz.
Az egyes alkatrészek elrendezésére csaknem végtelen számú lehetőség nyílik,  
az ablakos szervizajtók pedig rendkívüli módon megkönnyítik a TROX központi 
levegőkezelő egységek karbantartását. Az energiatakarékos LED-es belső  
megvilágítás még egy kiváló példa arra a rendkívül magas szintű  
energiatakarékosságra és fenntarthatóságra, melyet termékeink számára  
meghatároztunk.

TROX minőség az utolsó csavarig.
Ha magunk gyártjuk, garantálni tudjuk a legjobb minőséget. Ez a mi filozófiánk.  
És ezért gyártjuk a lehető legtöbb terméket saját üzemeinkben. Az L2 vagy L4 
szivárgási osztályú (az EN 1751 alapján) többrétegű csappantyúktól, az üvegszálas 
hangtompítókon és porfestett felületeken keresztül, a vonatkozó szabványoknak 
megfelelő szűrőbetétekig: mind Németországban készül a TROX-nál.
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További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra
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Rozsdamentes kondenzvízgyűjtő tálca, 
mely minden irányban lejt, és megfelel  
a vonatkozó szabványoknak

Betekintőablakok és praktikus  
szervizajtók

TROX gyártmány: a szűrőktől,  
a több rétegű csappantyúkon át,  
a hangtompítókig

Tökéletes levegő a Királyi Gyermekkórház, 
Melbourne, Ausztrália helységeiben 
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Tűzvédelem 

A hatékony tűzvédelmi és füstelszívó rendszerek életeket mentenek.
A szellőztető és légkondicionáló rendszereknek rendkívül fontos szerepük van egy 
kórház tűzvédelmi stratégiájában. Tűz esetén a legfontosabb cél, hogy megelőzzük a 
veszélyt, vagyis életeket mentsünk és óvjuk a berendezést. Ez különösen érvényes  
a kórházakra, ahol a megrendült egészségű vagy korlátozott mobilitású páciensek 
fokozottan veszélyeztetettek. Ebből következik, hogy az életmentő berendezéseket 
védeni kell, és a menekülési útvonalaknak szabadon kell maradniuk. 

A TROX számára a tűzvédelmi és füstelszívó rendszerek üzembiztonsága a  
legfontosabb: teljes kockázatelemzésnek vetjük alá őket, hogy garantáltan teljesítsék 
elsődleges céljukat. A TROX tűzvédelmi alkatrészei és rendszerei tökéletesen  
kiegészítik egymást, hogy megbízhatóan teljesítsék céljukat egy tűzeset során.  
A TROX SIL-2 tanúsítvánnyal rendelkező, teljes biztonságot nyújtó hálózati megoldásokat 
is kínál, melyek összekapcsolják a tűzvédelmi csappantyúkat és a füstelszívó  
csappantyúkat.

A szellőztető és légkondicionáló rendszer csővezetékei áthatolnak a tűzálló falakon  
és mennyezeti elemeken. Tűz esetén a TROX tűzvédelmi csappantyú azonnal 
bezár, hogy megakadályozza a tűz és a füst továbbterjedését a csővezetékeken 
keresztül a szomszédos tűzszakaszok felé. Teljesítik az EN 15650 szabvány  
követelményeit, és rendelkeznek CE tanúsítvánnyal.

A kórházak intelligens szabályozó rendszerekkel felszerelt épületek. Az intelligens 
rendszereknek kommunikálniuk kell egymással. A TROXNETCOM kommunikációs 
rendszerek lehetővé teszik, hogy a TROX tűzvédelmi csappantyúk könnyen és  
biztonságosan integrálhatóak legyenek az épület felügyeleti rendszerbe vagy  
az X-CUBE központi levegőkezelő rendszerbe.

A TROX füstérzékelők növelik a biztonságot, mivel a hőmérséklettől függetlenül,  
már nagyon korai szakaszban észlelik a füstöt, és lezáratják a csappantyúkat. Így időben 
megelőzhető, hogy a tűz és a füst a csővezetékeken keresztül a kórház más területeire  
is átterjedjen.

Más épületekhez képest fokozottabban igaz a kórházakra, hogy a TROX rendszerei  
által kínált átfogó megoldások biztosítják az üzembiztonságot. A tűz és a füst már korai 
szakaszban észlelhető, így a továbbterjedés megakadályozható, és az emberek 
füstmentes menekülési útvonalakon hagyhatják el az épületet.

Királyi Nőgyógyászati Klinika, Melbourne, Ausztrália

A TROXNETCOM integrálja az épület  
felügyeleti rendszer füstérzékelőit,  
és korán felismeri a veszélyt

CE jelzésű tűzvédelmi csappantyúk CPR 
teljesítmény nyilatkozattal

RM-O-VS-D-LON és RM-O-3-D 
füstérzékelők

Átfogó önellenőrző funkciókkal (szennye-
zettség, légáram, elektronika) 

A riasztási küszöb automatikusan kerül 
beállításra a szennyezettség mértékétől 
függően, így elkerülhetőek a hamis rias-
ztások, és szavatolható a hosszú távú 
biztonság.

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra
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Mesterséges füstelvezetés 

A kórházakhoz hasonló komplex épületekben az észlelt, de későn elfojtott tűz 
katasztrofális következményekkel járhat. A mesterséges füstelvezető rendszerek 
nagyobb biztonságot nyújtanak, mint a többi rendszer. Füstmentes rétegeket hoznak 
létre a menekülési és mentési útvonalakon, így a kórházi személyzet kimentheti a 
pácienseket és a létfontosságú berendezéseket a veszélyes területről. A füstelszívó 
ventilátorok kiszívják a keletkezett gázokat, így megakadályozva a füst ellenőrizetlen 
terjedését, és segítik a tűzoltókat a tűz oltásában. 

A mesterséges túlnyomást keltő füstelvezető rendszerek nem csak a füstöt távolítják el, 
de elvezetik a hőt is, így akadályozzák meg, hogy az veszélyes mértékben átüssön.  
A szükséges levegőszállító csappantyúk egyszerre nyílnak ki. 

Egy túlnyomásos füstelvezető rendszerrel szembeni követelmények rétegek 
létrehozásakor:
Ha külön rétegekre szeretnénk bontani a füst gázait és a füstmentes levegőt,  
ahhoz a befúvott és kiszívott levegő rendkívül kényes kombinációjára van szükség. 
Ehhez különösen az alábbiakat kell betartani:

•  A füstréteg és a füstmentes réteg határán csak minimális, alacsony sebességű vízszintes 
és függőleges légáram lehet, de lehetőség szerint inkább semmilyen.

•  A befúvott levegő nyílásai legyenek megfelelő méretűek, és legyenek megfelelően, 
egymástól kellő távolságban telepítve. Fontos, hogy automatikusan kinyíljanak,  
mielőtt a füstelszívó ventilátorok bekapcsolnak.

•  A befúvott levegőt a füsttel elárasztott területre a füstréteg alatt kell bevezetni, 
lehetőség szerint minél alacsonyabb, vagy nulla impulzussal, és alacsony sebességgel 
(< 3 m/s). 

•  A füstelvezető nyílások szabályos távolságokra legyenek egymástól, lehetőség szerint 
a legmagasabb pontokon.

•  A füsttér legyen korlátozott a szükséges füstmentes réteg, a környező szerkezetek 
hőkapacitása, valamint a tűzállóság figyelembe vételével.

•  A ventilátorok állapotát rendszeresen felül kell vizsgálni. Az integrált X-FANS  
diagnosztikai rendszer segít már korai fázisban észlelni a sérüléseket, így lehetővé  
válik az állapotnak megfelelő karbantartás.

•  Szükség van füstmentes helyekre – túlnyomásos rendszerek: ezeket a rendszereket 
úgy kell elhelyezni, hogy a menekülési és mentési útvonalak, különös tekintettel a 
lépcsőházakra, füstmentesek maradjanak. A befúvott levegőt a tűz felé kell irányítani,  
a védett területekről kifelé.

Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou, Rennes, Franciaország 

A füstelszívó ventilátoroknak  
két üzemmódja van: 
•  Állandó szellőztetés és füstelszívás  

tűz esetén 
•  Csak füstelszívás

X-FANS füstelszívó ventilátorok
elérhetőek 200 °C, 300 °C, 400 °C és 
600 °C hőmérséklethez

Négy típusú X-FANS füstelszívó ventilátor 
kapható:
• Tetőre szerelhető ventilátorok
• Axiális ventilátorok
• Centrifugális ventilátorok
• Fali ventilátorok

További megoldásokért és termékekért 
látogasson el a www.trox-hospital-air.com 
oldalra



TROX Austria GmbH 
Magyarországi Fióktelep
1138 Budapest
Népfürdő u. 22. C. Ép. Fszt. 3/B

Telefon +36 1 212 1211
Fax +36 1 212 0735
E-Mail trox@trox.hu
www.trox.hu AL
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Egészséges levegő a TROX-tól 

A TROX számtalan kórházat, szanatóriumot és gondozó létesítményt  

látott el a világ minden táján szellőztető és légkondicionáló rendszerekkel,  

és általuk egészséges levegővel:

AACHENI Egyetemi Kórház • ATHÉNI Gyermekonkológiai Kórház • BERLIN Charité 

• CARTAGENA Hospital • BELO HORIZONTE Unimed Kórház, Santa Bárbara • 

DURBANI Albert Luthuli Kórház • DÜSSELDORFI Sana Kórházak • ENSCHEDE 

Medisch Spectrum Twente (MZT) • ESSEN Essen-Süd Kórházak • GREENSBORO 

Moses H. Cone Memorial Kórház • HAMBURG Eppendorf Egyetemi Kórház • 

KRAPINSKE TOPLICE Kórház, Magdalena • LODZ Kopernik Kórház • MELBOURNE-i 

Királyi Gyermekkórház • MELBOURNE-i Királyi Nőgyógyászati Klinika • MOSZKVAI 

Gyermekgyógyászati Klinika • RENNES-i Egyetemi Kórházközpont,  

Pontchaillou • WESEL-i Evangélikus Kórház …


