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A TROX a szakszerű levegő kezelés területén kiemelkedő
tudással és tapasztalattal rendelkezik. 
Köszönhetően a tapasztalt vevőkkel ápolt szoros és
kölcsönösen hasznos kapcsolatnak a belső terek klíma-
technikája és szellőztetése céljára szolgáló egységek és
rendszerek fejlesztésében, gyártásában és értékesítésében
a TROX vezető helyen áll.

Az egyedi termékekhez kapcsolódó szisztematikus kutatás
és fejlesztés bővülése projektspecifikus követelményeken
alapulva folytatódik. A TROX cég vevőspecifikus megoldá-
saival úttörő standardot állít be, folytatja az új piacokra
történő belépést és igyekszik megőrizni a fenntartható
vállalkozási lehetőségeket. Ennek eredményeként a TROX
az 1980-as évek óta, amikor bemutatták az első meny -
nyezetre szerelt hűtőgerendát, ezeknek a sokrétű termékek -
nek európai vezető szállítójává vált.

Termékek a helyiség szellőztetés és klímatechnika
számára

TROX VEVŐTÁMOGATÁS
A TROX nagy hangsúlyt fektet a partnerekkel kialakított
kapcsolat ápolására és támogatást nyújt az alkatrészek és
rendszerek kiválasztásához valamint a szervizhez és kar -
bantartáshoz a projekt tervezési, fejlesztési és üzemelte-
tési fázisában a szellőztetési és klímatechnikai rendszerek
vonatkozásában.

A TROX cég adatai

–3,000 alkalmazott szerte a világon

–380 millió € forgalom 2008-ban

–24 leányvállalat 22 országban

–13 gyártóbázis 11 országban

–11 kutatási és fejlesztési központ szerte a világon

–Továbbá több, mint 25 TROX értékesítési iroda és 
több, mint 50 képviselet és import cég az egész 
világon

A TROX célja az Ön által kézben tartott tervezési 
kézikönyvvel, hogy segítséget nyújtson Önnek levegő-víz
rendszerek adott alkalmazáshoz történő kiválasztásában. A
kiadvány általános magyarázatot tartalmaz, leírja minden
egyes rendszer előnyeit, az Európai szabványokon alapuló
tervezési kritériumokat, a közgazdasági szempontokat
valamint építészeit áttekintést nyújt.

Kívánjuk, hogy megelégedettséggel, sikerrel használja az
új kézikönyvünket .

Kérjük ossza meg velünk a véleményét, tapasztalatát: 
The art of handling air!
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The art of handling air

Tapasztalat és innováció

Rendszerek
• Levegő - víz rendszerek
• Laboratóriumi szellőztető 

rendszerek
• Tűz- és füstvédelmi 

kommunikációs rendszerek
• Nagyteljesítményű hűtési 

megoldások adatközpontok 
számára (AITCS)

Komponensek
• Befúvók
• Légtechnikai komponensek
• Tűz- és füstvédelmi

komponensek
• Hangcsillapítók
• Hangcsillapítók és esővédő

zsaluk
• Szűrőházak és szűrőelemek

Posta-torony, Bonn, Németország

TROX központ, Neukirchen-Vluyn, Németország

The art of handling air
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Milyen körülmények között cél -
szerű levegő-víz rendszereket
alkalmazni?
Sok légtechnikai rendszer esetében a belső környezetben
szagok és egyéb szennyezések keletkeznek, mindamellett,
hogy a helysiég külső és belső hőterheléseknek van
kitéve. A gépek, eszközök, a világító berendezések vala-
mint a bent tartózkodó emberek levegő szennyezést és
hőterhelést okoznak, melyeket együttesen figyelembe kell
venni a tervezés során. 
Tárgyalókban , mozikban és színházakban az emberek által
leadott hő valamint kilélegzett szén-dioxid jelenti a lég-
szennyezés fő okát. Jó levegő minőséget, kellemes komfor-
térzetet csak a helyiségben tartózkodók számát figyelembe
vevő, megfelelő mennyiségű, tiszta, frisslevegő bejut-
tatásával lehet biztosítani. Ezekben az esetekben a
szükséges fűtő- és hűtőteljesítményt a befúvott levegő és
a helyiség levegőjének hőmérséklet-különbsége biztosítja.
Ezekben az esetekben jó választást jelent a tisztán
levegős szellőztetés.

A modern irodai és adminisztráció céljára szolgáló épüle-
tekben nagy számban alkalmaznak különböző gépeket,
berendezések, valamint ezen épületek gyakran nagy külső
üvegfelülettel rendelkeznek. A berendezések hőleadása és
a napsugárzás figyelemre méltó hőt eredményezhet a tér-
ben anélkül, hogy a levegő minőséget szennyeződéssel
terhelné.

A tisztán levegős rendszert alkalmazó helyiséghűtés nagy
légmennyiség mozgatását igényli, amely a  levegő 
elosztó rendszer vonatkozásában magas energiaköltséggel
jár. Ezen esetekben a levegő-víz rendszerek jelentik az
ideális megoldást, mivel ezen rendszerekkel a fűtő- és
hűtőteljesítményt a szükséges frisslevegő mennyiségtől
függetlenül lehet biztosítani. Ezen kívül a levegő-víz
rendszerek további előnye, hogy a hőenergiát a víz sokkal
hatékonyabban továbbítja, mint a levegő. Ez azt jelenti,
hogy a víz kisebb energiabefektetés mellett nyújtja
ugyanazt a fűtő- vagy hűtőteljesítményt.

Levegő  – víz

Martini templom, Bielefeld, Németország
Tisztán levegős rendszer sugárfúvókákkal

Tholos színház, Athén, Görögország
Tisztán levegős rendszer lépcsőbefúvókkal és sugárfúvókákkal

Manapság a levegő-víz rendszereket sok modern épületben alkalmazzák. Ezek a
rendszerek különösen iroda- és igazgatási épületekben kínálnak kedvező energia-
hatásfokú megoldásokat belső terek szellőztetéséhez és klímatizálásához. A levegő-
víz rendszereket többféleképpen lehet beépíteni, ami azt jelenti, hogy majdnem min-
den épület számára rendelkezésre állnak olyan kialakítások, amelyek kielégítik a leg -
igényesebb építészeti követelményeket is.
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Melyek az építészeti előnyök?

• A helyiség használatának nagyobb hatékonysága
A levegő-víz rendszerek összehasonlítva kisebb levegő áramlási mennyiségeket igényel-
nek. Ez azt jelenti, hogy a szükséges levegő betáplálási és elszívási keresztmetszetek
lényegesen kisebbek. 

• Építészeti rugalmasság
Azzal a lehetőséggel, hogy az egységeket a padlóba, álmennyezetekbe vagy
falakba/homlokzatokba lehet beépíteni, mindig van lehetőség speciális követelmények
kielégítésére.

• Ideális rugalmasság a használat változtatását illetően
A levegő-víz rendszerek moduláris felépítésének köszönhetően későbbi időpontban is
meg lehet változtatni az épület használati rendeltetését a beszerelés módosítása nélkül.

• Az eredeti épület megóvása
A levegő-víz rendszerek ideálisan alkalmazhatók meglévő épületek felújítására és 
utólagos beszerelésre.

Levegő – víz

CAPRICORN ház Düsseldorf (D)
Levegő-víz rendszer homlokzati szellőztető egységekkel

Irodaépület, Brünn, Cseh Köztársaság
Levegő-víz rendszer aktív hűtőgerendákkal

A helyiségben tartózkodó személyek Magas Alacsony

Példa Tárgyalóterem Iroda

Levegő igény

A helyiségben tartózkodó 
személyek jellemző száma

m²/személy 3 10 - 12

Jellemző levegő (l/s)/m² 7 1,4 - 2,2
áramlási mennyiség (m³/h)/m² 25 5 - 8

Teljesítményadatok

Jellemző hűtési hőterhelés W/m² 80 80

Levegő hűtőteljesítmény
W/(m³/h) kb. 80 18 - 26

� t = 10 K esetén

A víz hűtőteljesítménye W/m² – 54 - 62

Éltető levegő az embernek –
víz a hőterhelésnek

Tisztán levegős
rendszerek

Levegő-víz
rendszerek
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Rendszer áttekintés
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Épülettípusok
Egy rendszertípus kiválasztása az épület kialakításán és
funkcióján alapul.

• Csarnok
Kiállítási csarnokokban a 
hőterhelés főleg a kiállítási
standokon lévő világítástól és
berendezésektől származik, ez
rendszerint nagyobb, mint  az
emberek által leadott hő. 

Ipari környezetben általában kevés ember tartózkodik,
jelentősebb a gépek működéséből származó hőterhelés.
Mindezekben az alkalmazásokban a nagy belmagasságok
 speciális követelményeket támasztanak a levegő elosztó
rendszerekkel szemben.

• Szálloda
Egy szállodai hálószoba számára
a frisslevegő mennyisége 
rendszerint egy vagy két 
személyen alapul. A  hűtési
hőterhelések főleg a világításból

és a külső üvegezés nagy felületeiből adódnak. A klíma-
technikai egységeket a szálloda folyosójával kapcsolatban
lévő helyiségekbe célszerű szerelni. Mivel a hotelszobák 
hálószobák, az egységeknek nagyon alacsony zajszinttel kell
rendelkezniük. 

• Iskola, egyetem
Sok esetben egy tisztán levegős
rendszer ideális megoldást
jelent az iskolai osztálytermek
és előadó-  termek számára. 
Ha a hőterhelések jelentősek a
nagy külső üvegfelületek, a

világítások és a számítógépek miatt, akkor a levegő-víz
rendszerek jó lehetőséget jelenthetnek. Ha meglévő 
épületekben nem lehet növelni a befúvott levegő 
mennyiségét annyira, hogy megfeleljünk a megnövekedett
hőterheléseknek, akkor levegő-víz rendszereket lehet 
alkalmazni. Ebben a szituációban a rendszerek akusztikus
teljesítménye kritikus.

• Iroda, adminisztrációs
tevékenység

Az irodában tartózkodó 
személyek kis számához 
viszonyítva a hőterhelések 
gyakran jelentős mértékben
származnak a világításoktól, 

a számítógépektől, fénymásolóktól, stb. Ehhez hozzáadódhat
a napsugárzás is. A hőterhelések jelentősen változhatnak a
napszaktól függően is. A rendszernek reagálnia kell ezekre a
változásokra.

• Repülőtér, vasútállomás
Az ilyen jellegű épületeknek az
a jellemzőjük, hogy különböző
zónákkal rendelkeznek, 
amelyekben nagyon különböző
funkciók  fordulnak elő. Az 
alkalmazott rendszernek nagyon

rugalmasnak kell lennie. Levegő-víz rendszer alkalmazása
azt biztosítja, hogy a végfelhasználó készülék minden 
zónában a hűtő- vagy fűtőigénynek megfelelő teljesítményt
szolgáltatja. Különböző rendszerek kombinációja szintén jó
megoldást nyújthat erre az alkalmazási lehetőségre.
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Rendszer áttekintés

Az épület funkciójától függően minden itt bemutatott rendszer komfortos beltéri klímát tud biz-
tosítani. Az egyedi kialakítások ideális megoldást jelenthetnek adott alkalmazásokhoz, az
épületben folyó tevékenységtől és az épület kialakításától függően. A levegő-víz rendszerek
alkalmazása olyan teljesítményt nyújt, amely a belső tér speciális hőigényeihez illeszkedik.



Beszerelési helyek
Minden rendszer tervezése és kialakítása bizonyos beszere-
lési helyekhez van optimalizálva. Meghatározott beépítési
helyekre így meghatározott rendszerek előnyt élvezhetnek.

Mennyezet
Számos projektben álmennyezet
áll rendelkezésre vagy van 
tervezve. A levegő-víz rendsze-
rek ideális megoldást jelente-
nek bármilyen mennyezet
fajtába történő beépítéshez. 
Hűtőgerendák és mennyezeti
indukciós készülékek megjele-

nésükkel egyedi látványt jelentenek, különösen szaba-
donfüggő kivitelben.

Padló
Modern irodaépületekben az
álpadlók a standard felszerelt-
ség részét képezik. Az álpadló
alatti tér egészére az elektro-
mos és adatkábelek beépítésé-
hez nincs szükség. Ezért a
szellőzéstechnikai rendszer
beépítése az álpadlóba rendkí-

vül érdekes lehet. A teljes magasságban üvegezett hom-
lokzattal rendelkező épületek esetében különös követelmé-
nyek merülnek fel az épületfelügyeleti rendszerrel szem-
ben. Itt a padlókonvektorok is okos alternatívát
jelentenek.

Falfelület
Azok a parapet alá beépített
egységek, amelyek nem 
igényelnek kapcsolatot a 
külső térrel és a belső falakon 
vannak elhelyezve, nagyon
alacsony turbulenciájú
szellőztetést érnek el, 
huzatjelenségek nélkül, a 

kiszorításos-szerű áramlásnak köszönhetően. A több
levegő-víz rendszerekkel megvalósított kombinációnak
nagy irodahelyiségek esetében van különösen jelentősége.
A parapet alá szerelt indukciós készülékek a belső 
zóna számára valamint az álpadlóba épített indukciós 
készülékek például a homlokzati kapcsolattal rendelkező
helyiségek számára jó kombinációt képviselnek.

Külső fal / homlokzat
A homlokzaton sok lehetőség
van a belső helyiségek 
decentralizált szellőztetése
számára. Új projektekhez, de
meglévő épületekhez is, 
innovatív megoldások állnak
rendelkezésre. A készülékek
homlokzatba történő integrálása

a helyiség használat jobb hatékonyságát és nagyfokú
belsőépítészeti rugalmasságot eredményez.

Levegőelosztás
Klímatechnikával rendelkező helyiségekben a komfortos
beltéri klíma többek között a levegő áramlás sebességétől
és turbulenciájától függ. Nagyon fontos ez a levegőelosztás
vonatkozásában.

Kevert áramlás
A befújni kívánt levegőt a
helyiségbe juttatjuk a  befúvási
ponton mért  2 és 5m/s közötti
sebességgel. Az így létrejött
légsugár keveredik a helyiség
levegőjével,  miközben az egész

helyiséget átszellőzteti. A kevert áramlási rendszerek 
jellemzően egységes hőmérséklet elosztást és levegő
minőséget biztosítanak a helyiségen belül.

Elárasztásos áramlás
A befúvott levegőt lehetőleg 
a padlószinten, alacsony 
áramlási sebességgel juttatjuk
a helyiségbe. Ennek az 
eredménye, hogy az egész
padló részen frisslevegő tömeg
alakul ki. A személyektől és
egyéb hőforrásokból származó

konvekció okozza, hogy a frisslevegő felmelegszik, majd
felemelkedik így teremtve komfortos feltételeket a 
tartózkodási zónában. Az elárasztásos rendszerek 
jellemzően alacsony sebességet, alacsony turbulenciaszintet
és nagyon jó levegő minőséget biztosítanak a tartózkodási
zónában.
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Funkciók
A rendszer funkciója lényegében a levegő beáramlási 
módjában és az azt követő légkezelésben mutat 
különbözőséget.

• A homlokzati szellőztető készülékek közvetlenül a szűrt
frisslevegőt juttatják be a helyiségbe. A kiválasztástól
függően a levegő fűtését és/vagy hűtését is biztosítják.

• Indukciós készülékek esetében a másodlagos levegőt
fűtő- vagy  hűtőregiszteren keresztül megfelelően 
temperáljuk. 

Rendszer áttekintés

Teljesítményadatok
A rendszer kiválasztásra vonatkozó lényeges teljesít-
ménykritériumok magukban foglalják a szükséges
frisslevegő mennyiséget és a hűtési hőterhelést. Az
indukciós készülékekbe a központi levegőkezelő
rendszer előkezelt frisslevegőt szállít. A homlokzati
szellőztető készülék esetében a lehető legrövidebb
utat tesz meg a frisslevegő a  falban/homlokzaton
lévő nyílástól a légkondicionált helyiségbe történő
bevezetésig. A jellemző hangnyomásszintre vonat-
kozó adatok 6 - 8 dB helyiségcsillapításon alapulnak.

Világítás
A beépített, hosszú sávba elhelyezett
világítással vagy szpotlámpákkal
kialakított passzív vagy aktív hűtőge-
rendák helyet takarítanak meg, javít-
ják a beszerelés minőségét és csök-
kentik a helyszíni kapcsolódási
helyek számát.

Biztonság
A passzív és aktív hűtőgerendákat
füstérzékelőkkel, sprinklerekkel és
mozgásérzékelőkkel lehet felszerelni.
Ezzel elkerüljük, hogy több helyen
kelljen felszerelni ezeket a készüléke-
ket és így javítjuk az épület általá-
nos biztonságát.

Információ
Beépíthetők hangszórók, kijelzők és
egyéb vizuális panelek pl. képernyők,
amelyek fontos tájékoztatásokat köz-
ölnek az emberekkel, például vasútál-
lomásokon vagy repülőtereken.

Hangelnyelés
A helyiség akusztika és így a kénye-
lem növelése céljára hangelnyelő
anyagot tartalmazó,  hűtött mennye-
zeti komponenseket  és elemeket
lehet alkalmazni.

Hővisszanyerés
A beépített hővisszanyerő egység
javítja a rendszer energiahatásfokát.

Látens hő tárolás
Fázisváltó anyagnak (PCM) a rends-
zerbe történő beépítése természetes
hűtést tesz lehetővé hűtőgép alkal-
mazása nélkül, a nappali és az éjsza-
kai hőmérsékletkülönbség felhaszná-
lásával.

Kiegészítő funkciók

Greater London Authority épület, London, Nagy-Britannia



10

Passzív hűtőrendszerek

Hubert Burda média torony, Offenburg, Németország
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Működési leírás
A passzív hűtési rendszerek a felületükről konvekcióval
illetve sugárzással felvett hőt víz szállítóközeg segítségével
elszállítják. A különböző rendszerekben a sugárzás és a 
konvekció különböző arányt képvisel.

A sugárzás elv
Változó hőmérsékletű felületek között a hő a melegtől 
a hideg test felé sugárzik (elektromágneses hullámok 
formájában). A passzív hűtőrendszerekben a hűtött 
mennyezetek sugárzás útján vonják el a nagyobb
hőmennyiséget. A hőforrások, pl. emberek, irodai 
eszközök és világítótestek a hűtött mennyezet felületére
sugározzák a hőt. A hőenergiát legnagyobbrészt a hűtött
mennyezet felülete veszi fel, és adja át a hűtővíznek,
mely ezáltal  felmelegszik és áramlik vissza a hűtőhöz.

A konvekció elv
A konvekció általi hőátadáshoz közvetítőközegre (ebben az
esetben levegőre) van szükség, amely a hőt egy másik
helyre szállítja, ahol leadja. Légkondicionált helyiségekben
a levegőt az emberek, az irodai eszközök és egyéb 
hőforrások melegítik fel. A levegő könnyebbé válik és 
felemelkedik. A klímakészülék hőcserélőjében a levegő hőt
ad le, nehezebbé válik majd a gravitáció útján ismét a
térbe áramlik.

Passzív hűtőrendszerek

A passzív hűtési rendszerek jó megoldást jelentenek a nagy hőterhelésű belső terek 
számára és a kényelem szempontjából is fontosak. A levegőminőséget centralizált vagy
decentralizált mesterséges szellőztetés biztosíthatja. A szellőzéstechnikai rendszert 
passzív hűtőgerendák vagy hűtött mennyezetek támogathatják a hőterhelés eloszlatása
által úgy, hogy csak vizet használnak szállítóközegként. A legnagyobb energia-hatásfo-
kot mindkét rendszer optimális méretezésével érjük el.
Új építési projektekben sok építészeti ötlet valósítható meg passzív  hűtési rendszerekkel.
A jó megoldást a magas komfortfokozat, a felhasználók általi legjobb elfogadottság, és
az alacsony üzemeltetési költségek jellemzik. Meglévő épület felújításához kiváló megol-
dás lehet passzív hűtőgerenda vagy hűtött mennyezet. Ha a hőterhelések meghaladják a
meglévő klímatechnikai rendszer teljesítményét, a szükséges többlet hűtési igény passzív
hűtési rendszer telepítésével kielégíthető.

Előnyök

• Magasabb komfortfokozat, amely a helyiségben
tartózkodó személyek elégedettségét eredményezi

• Nagyobb tervezési szabadság az építészek számára

• Alacsonyabb áramlási sebességek a tartózkodási
zónában így nincsenek huzatjelenségek

• Nincs levegő által generált zaj

• Alacsony üzemeltetési költségek

• Könnyű utólagos szerelés

Moyland kastély, Bedburg-Hau, Németország

Sugárzáselv

Konvekció elv



Tervezési információk
Levegő minőség
A passzív hűtési rendszer csak a hőterhelés okozta felmele-
gedést küszöböli ki. Szellőztető vagy klímatechnikai rendszer
alkalmazása a levegő minőség megtartása érdekében java-
solt. A frisslevegő igény rendszerint viszonylag kicsi (normál
esetben 2 - 3-szoros légcsere óránként). A szellőztető rend -
szernek a következő lényeges funkciói vannak:
• Frisslevegő ellátás a helyiségben tartózkodó személyek

számára
• Veszélyes anyagok elszívása
• A relatív légnedvesség szabályozása

Hőteljesítmény
A passzív hűtési rendszerek hőteljesítményének 100%-a
hűtött vízzel végzett hőcsere által keletkezik. A hűtőteljesít-
ményt főleg a helyiség-hőmérséklet és hőcserélő felületi
hőmérséklete közötti különbség határozza meg. Utóbbi a
hűtővíz hőmérsékletétől függ. A teljesítmény növeléshez
csökkenthető a hűtővíz hőmérséklete, de ügyelni kell arra,
hogy ne kerüljünk a helyiséglevegő harmatponti hőmér-
séklete alá, mert az kondenzáció képződést jelenthet.

Harmatpont
Mesterséges szellőzőrendszerrel rendelkező épületekben a
beltéri levegő nedvességtartalma bizonyos határértékeken
belül marad még nyáron is. 26°C helyiséghőmérséklet 
és 50% relatív légnedvesség esetén a harmatponti hőmér -
séklet körülbelül 15°C. Így tehát a hűtött víz áramlási
hőmérsékletét passzív hűtési  rendszerek számára szabályozni
kell, hogy ne süllyedjen 16°C alá. Ahhoz, hogy biztosak
lehessünk ebben, kondenzvíz érzékelőket kell alkalmazni, ha
a hidegvíz hőmérséklete közel kerülhet a harmatponthoz.

Nyitott ablakok
Ablakok nyitásának az lehet a következménye, hogy  a helyi-
ség levegőjében emelkedik a nedvességtartalom így helyisé-
gen belüli levegő harmatponti hőmérséklete is emelkedik. 

A hidegvíz áramlási hőmérséklete azután a harmatpont alá
kerülhet. Ezen nemkívánt esemény elkerülése érdekében az
ablakokon olyan érzékelőknek kell lenniük, amelyek lezárják
a hidegvíz áramlást, amikor az ablak nyitva van. Ha az abla-
kok nyitva vannak, az energia-megtakarítás érdekében az
adott helyiségnek le kell állítani a klimatizálását. 

Fűtési üzemmód
Normál esetben a passzív hűtési rendszerek hűtési üzemre
vannak optimalizálva. Ennek ellenére melegvízzel történő
fűtés céljára is alkalmazhatók. Gyakori alkalmazást képvisel a
fűtési üzemmód az épületek külső zónáiban, ahol illetve
amikor alacsony külső hőmérséklet fordul elő. Ez egy eszköz
a hideg ablak hatások csökkentésére és így a helyiség 
komfortszintjeinek a növelésére.

• Passzív hűtőgerendák
A konvekció elvén, a passzív hűtőgerendák a födémhez
közeli légréteget fűtik. Magas fűtővíz hőmérsékletekkel a
mennyezethez egészen közel meleg levegő réteget hozunk
létre így az nem terjed le a tartózkodási zónába. Ennek
elkerülése érdekében a fűtővíz hőmérséklet ne haladja
meg az 50 °C-ot.

• Hűtött mennyezet
A sugárzásos hőcsere a fűtött mennyezet felületi hőmér-
séklete miatt alakul ki. A jó komfortérzet érdekében a fűtő
víz áramlási hőmérséklete ne haladja meg a 35°C-ot.
Ennek alapján az ajánlott maximális fűtőteljesítmény 
50 W/m² .

Szabályozás
Passzív hűtési rendszerekben a hűtővíz hőmérsékletét és
tömegáramát szabályozni kell. Az üzemeltetési mód valamint
a hozzátartozó szabályozás a rendszer tervezésétől függ.
Alapszabály, hogy a hidegvíz hőmérsékletének nem szabad a
helyiség harmatponti hőmérséklete alá csökkennie 
Ajánlatos a kondenzvíz érzékelők alkalmazása is.

Helyiséghőmérséklet-szabályozás
A helyiséghőmérsékletet passzív hűtési rendszer 
alkalmazásával szabályozzuk. A helyiséghőmérséklet-szabá-
lyozó egy szeleppel van összekapcsolva, amely szabályozza a
hidegvíz tömegáramot. A hidegvíz áramláshoz és/vagy a
helyiséghőmérséklet-szabályozáshoz tartozó egységeket és a
szabályozószelepeket rendszer-tartozékokként lehet rendelni.
A termék méretezését és kiválasztását az épület teljes
vezérlőrendszeréért felelős tervező csapattal szorosan egy-
üttműködve kell elvégezni.
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Passzív hűtőrendszerek

Svájci postahivatal, Chur, Svájc
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Passzív hűtőrendszerek
Passzív hűtőgerendák

Működési leírás
A passzív hűtőgerendák elszállítják a hőt a helyiségekből
víz szállítóközeg segítségével. A hőnek több, mint 90%-át
konvekció útján veszik fel.
A helyiség meleg levegője felszáll, a készülékben található
hőcserélő felületén lehűl, majd gravitáció útján visszaá-
ramlik a helyiségbe. A célnak megfelelően kialakított 
készülékház a lefelé irányuló áramlást tovább  segíti
(kéményhatás), ami a hűtőteljesítményt növelését 
eredményezi. A megfelelő levegőáramlás biztosítása 
érdekében a passzív hűtőgerenda rendszerint szabadon
függesztve a mennyezet alá kerül,  de az álmennyezetbe
történő süllyesztett beszerelés is lehetséges. Ez esetben
gondoskodni kell arról, hogy az álmennyezeti térbe a
helyiség meleg levegője feljuthasson, így lehetővé téve
levegőáramlást a gerendához.

A passzív hűtőgerendák nagy hőterhelés esetén, széles alkalmazási területen alkalma-
sak a jó komfortérzet biztosítására. Szellőzéstechnikai vagy klímatechnikai rendszerek-
kel kombinálva a legnagyobb hőterhelések esetén is alkalmazhatók. Hatékony 
kiegészítésként minden levegő- vagy levegő-víz rendszerhez alkalmazhatók további
hűtőteljesítmény biztosítása céljára.
A passzív hűtőgerendák elhelyezésére nincs szükség álmennyezetre, ezért kiváló
választást képviselnek olyan esetekben, amikor felújításról vagy utólagos szerelésről
van szó.
A multifunkciós passzív hűtőgerendák a levegőkezelési technológián túl további funk-
cionális elemekkel rendelkező komplett épületkiszolgálási megoldásokat képviselnek.

Hubert Burda média torony, Offenburg, Németország

Előnyök

• A passzív hűtőgerendák a helyiségen belül jelentkező
nagy hőterhelések kezelésére alkalmasak

• A mennyezetbe történő beszerelés az irodaterületek
számára nagyon rugalmas kialakítást tesz lehetővé

• Speciális kialakítással és megfelelő elosztással a 
legtöbb helyen alkalmazhatók

• A hűtőrendszer nem kelt semmilyen zajt

• A rendelkezésre álló egységek széles méretskálán
gyárthatók, egész kis teljesítménytől az igazán nagy
teljesítményig 

• Szabadon függesztve vagy álmennyezetbe 
süllyesztett szereléssel elhelyezhetők

• Többcélú funkciók lehetségesek

• Felújításhoz, utólagos elhelyezés esetén is 
alkalmazhatók

Düsseldorfi repülőtér, Düsseldorf, Németország

Passzív hűtőgerenda ábra
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Multifunkciós képesség
A passzív hűtőgerendák ugyanúgy el tudnak látni 
kiegészítő funkciókat, mint az aktív hűtőgerendák. 
A vezetékezésnek és az egységek csövezésének gyári 
megoldása a beépítés helyszínén minimális szerelési igényt
jelent – „plug and play“ szerelés. Ez minimálisra csökkenti 
a szükséges helyszíni szerelési és üzembe helyezési időt.

• Integrált világítótestek különböző világítási rendszerrel
és különböző teljesítménnyel

• Füstérzékelők
• Sprinklerek
• Hangszórók
• Mozgásérzékelők
• Rejtett beépített kábeltartók

Tervezési információ
Tervezés
A passzív hűtőgerendák tervezése során nagy figyelmet
fordítottak ez esztétikára, hogy harmonikusan beépüljenek
a mennyezeti képbe. A gyártási méretek kompatibilisek a
hagyományos mennyezet-rendszerekkel. Szabadonfüggő
kivitel esetén a passzív hűtőgerendák a belső kialakítás
látványos elemét jelenthetik.
Ha a passzív hűtőgerendákat kazettás mennyezeti 
rendszerben alkalmazzuk, akkor a helyiség kialakítása
rugalmasan, későbbi időpontban módosítható.

Levegő elosztás
A termék kialakításától függően a hűtött levegő lefelé
áramlik a passzív hűtőgerenda alatt. Nagy hűtőteljesítmény
esetén 0,2m/s-nál nagyobb áramlási sebesség fordulhat elő
a hűtőgerenda alatt. Ez a helyiség magasságától függően
problémát jelenthet a tartózkodási zónában. Ilyen esetben
a hűtőgerendákat átjáróban vagy folyosón célszerűbb 
elhelyezni, mint közvetlenül a munkaállomások felett. Az

nyáron az az előnye, hogy az üvegfelület belső oldalán a
felfelé irányuló áramlást kihasználjuk hogy növeljük a 
teljesítményt és javítsuk a bent tartózkodók komfortérzetét.
Mérsékelt hűtési teljesítményre méretezett passzív hűtő-
gerendák esetén nincs jelentősége annak, ha a tartózkodási
zóna felett helyezzük el őket.

Szabályozó szelepek
és motorok

Világítások és
kábeltartók

Hangszórók

Vízvezetékek

Sprinklerek

Passzív hűtőrendszerek
Passzív hűtőgerendák

Royal Bank of Scotland központ, 
Gogarburn, Nagy-Britannia

épület külső ablakfelülete mentén történő elhelyezésnek
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Beszerelés különböző mennyezet rendszerekbe 
A passzív hűtőgerendák egyedileg vannak illesztve minden
mennyezet rendszerben történő alkalmazáshoz. 
A legfontosabb feladat annak biztosítása, hogy akadálytalan
legyen a levegőáramlás a  hőcserélőhöz.

• Szabadonfüggő beépítés
Szabadonfüggő beépítés minden mennyezetrendszer
típushoz lehetséges.

• Süllyesztve szerelve kazettás mennyezetekbe
A passzív hűtött mennyezet rögzítése  független 
a közelében lévő álmennyezeti elemektől. 
Fontos, hogy rések legyenek az álmennyezeti lapok
között, a gerendák körül, így biztosítva a megfelelő
 levegőáramlást a gerenda beáramlási oldalához. 
A szükséges legkisebb szabad áramlási felület 
megegyezik hűtőgerenda (Ho x Szé) méretével.

• Nyitott kazettás mennyezetek
A passzív hűtőgerenda szabadon van függesztve a 
mennyezeti kazetta fölött. A nyitott kazettás mennyezet
nyílásai elégségesek ahhoz, hogy szabad levegő 
áramlást biztosítsanak a hűtőgerendához.

• Zárt álmennyezetek
Zárt álmennyezetekbe történő süllyesztett mennyezeti
beépítés is lehetséges, a levegőáramlás számára 
kialakított rések nélkül is. 
Ebben az esetben azonban a passzív hűtőgerendához a
levegőáramlást egy anemosztáton keresztül vagy egy
perforált álmennyezeti lappal vagy a fal és az álmennye-
zet közötti megfelelő rés kialakításával biztosítani kell.

Az alkalmazás korlátozásai
• Ha a passzív hűtőgerendát közvetlenül a munkaállomás

fölé építjük be, akkor a hűtőteljesítmény ne legyen
nagyobb, mint 150 W/m. 
Nagy teljesítmények esetén a közvetlenül alatta lévő
területek huzatossá válhatnak.

• Komfort klímatechnikában megfelelő beltéri
levegőminőséget csak a passzív hűtőgerendákhoz
kapcsolódó frisslevegős szellőztető rendszer 
alkalmazásával tudunk elérni.

• A szellőztetés céljára ablaknyitásos rendszert nem 
célszerű alkalmazni, mert a beáramló külsö, kezeletlen
levegő nedvességtartalma a hűtött felületeken 
kondenzvíz képződését eredményezheti. 

• Mesterséges szellőztetés nélküli szomszédos helyiségekben
passzív hűtőgerendákat csak akkor ajánlatos alkalmazni,
ha a levegőbe nem juthat nedvesség, mert egyébként 
fennáll a kondenzvíz képződésének veszélye. 

• A maximális hűtőteljesítmény kb. 150 W/m-ig terjedhet.

Passzív hűtőrendszerek
Passzív hűtőgerendák

Norwich Union központ, Norwich, Nagy-Britannia
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Jellemző értékek Példa Megjegyzések
22-től 26 °C-ig 26 °C

24 m²

840 W

30-tól 60 W/m²-ig 35 W/m²

16-tól 20 °C-ig 16 °C

18-tól 23 °C-ig 19 °C

Eredmények 1)

-10-től -4 K-ig -8,5 K

5 m

168 W/m

208 W/m

Perforált lemez 50% szabad keresztmetszet

220 W/m -10 K-nál, gyártói adatok

50-től 250 l/h-ig 120 l/h

178 W/m

180 W/m x 1,01 korrekció 110 l/h-hoz 

900 W

0,15-től 0,22 m/s-ig max. 0,2 m/s

0,2-től 2,5 kPa/m-ig 2,1 kPa 0,84 kPa/m

Paraméterek a készülékméretezéshez
Paraméterek
Helyiséghőmérséklet

Mennyezeti terület (6,0 x 4,0 m)

A víz hűtőteljesítménye

Fajlagos hűtőteljesítmény

Hidegvíz előremenő hőmérséklet

Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

Hatásos hőmérsékletkülönbség

A passzív hűtőgerendák lehetséges hossza

Szükséges hűtőteljesítmény m-enként

-10 K-nál

Kiválasztva: 2 db. PKV-L/2500 x 320 x 300

Névleges hűtőteljesítmény

Hidegvíz tömegáram passzív hűtőgerendánként

Hűtőteljesítmény -8,5 K-nál

Tényleges hűtőteljesítmény 

Tervezett hűtőteljesítmény

Levegősebesség 1 m-rel a passzív hűtőgerenda alatt

Vízoldali nyomásesés passzív hűtőgerendánként

Passzív hűtőrendszerek
Passzív hűtőgerendák

Tervezési példa

Készülék méretezés 
Hatásos hőmérsékletkülönbség
A gerenda szerkezetén és a  hőcserélő anyagán kívül fontos
paraméter a hatásos hőmérsékletkülönbség.

�tRW Hatásos hőmérsékletkülönbség
tKWV Hidegvíz előremenő hőmérséklet
tKWR Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

tR Helyiséghőmérséklet

Átváltás más hőmérséklet-különbségekre
A hőteljesítmény tekintetében a gyártó adatai általánosan
egy rögzített hőmérsékletkülönbségre vonatkoznak. 
A tervezési hőmérsékletkülönbséghez a következő képlet 
alkalmazásával lehet a várható hőteljesítményt számítani.

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés)
QN Fűtőteljesítmény, gyártói adat
�t Hatásos hőmérsékletkülönbség, tervezési

�tN Hatásos hőmérsékletkülönbség, gyártói adat

Víz tömegáram
A következő egyenlettel a szükséges víz tömegáramot
nagyon könnyen lehet számítani.

VW Víz tömegáram l/h egységben
Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés) W egységben

�tW Vízoldali hőmérsékletkülönbség

Korrekciós szorzó egyéb víz tömegáramokhoz
A gyártói adatok rendszerint egy adott víz tömegáramra
vonatkoznak. Nagyobb víz tömegáram esetén nagyobb 
teljesítményt lehet elérni. Bizonyos körülmények között a
szükséges víz tömegáram is kisebb, úgyhogy a tényleges
teljesítményt csökkenteni lehet.
A korrekciós szorzóra vonatkozó információ szintén a 
készülék dokumentációjában található.

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

1  A TROX méretező programmal számítva

Q = QN ·
1,3

�tN

�t~

VW =
Q

·0,86
�tW

(   )
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Passzív hűtőrendszerek
Passzív hűtőgerendák

PKV típus
� Tervezési változatok körbefutó szegéllyel vagy perforált 

lemezzel
� Szabadonfüggő vagy süllyesztett mennyezeti beépítés

Ho: 900 – 3000 mm · Szé: 180 – 600 mm 
Ma: 110 – 300 mm
Hűtőteljesítmény 1440 W-ig

Passzív hűtőgerendák

PKV-B típus
� Alacsony szerkezetű, esztétikus kialakítás
� Fűtési üzemmódhoz is
� Hosszú sávba elhelyezett világítások és halogénsugárzók 

beépítése
� Szabadonfüggő szerelés
� Projektspecifikus multifunkciós megoldás

Ho: 3200 mm · Szé: 525 mm · Ma: 70 mm 
Hűtőteljesítmény 255 W-ig
Fűtőteljesítmény 530 W-ig

Multifunkciós hűtőgerendák

MSCB típus
� Attraktív kialakítás
� Szabadonfüggő beépítés
� Hűtőteljesítmények specifikus követelmények 

kielégítésére 
� Projektspecifikus multifunkciós megoldás

Ho: 1500 – 3000 mm · Szé: 600 mm · Ma: 200 mm
Hűtőteljesítmény 900 W-ig
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Passzív hűtőrendszerek
Hűtött mennyezetek · Komponensek és elemek

Működési leírás
A hűtött mennyezetek a felületükön keresztül távolítják el
a hőt víz hűtőközeg segítségével. A hűtött mennyezetek a
sugárzáselvnek megfelelően működő zárt álmennyezetek. 
A hűtővitorlák nyitott kialakítású, a lamellák között rése-
ket tartalmazó hűtőpanelekből állnak. A hűtött elemek
felső felülete érintkezik a helyiséglevegővel, ezért ezek az
elemek a teljes hőterhelésnek jelentős részét konvekció
által veszik fel.

Sugárzó hűtött mennyezetek
A zárt, sugárzó hűtött mennyezeti panel veszi fel a 
sugárzási hőterhelés legnagyobb részét (>50 %). A 
hőforrások, pl. emberek, irodagépek és világítótestek 
felülete a hűtött mennyezet felületére sugározza a hőt. 
A hőt legnagyobbrészt a hűtött mennyezet felületi anyaga
veszi fel, majd adja át a víz szállítóközegnek.
A sugárzáson kívül a mennyezet alsó felülete
konvekció útján hőt von el a közelében lévő levegőtől. 
Mivel a hűtés viszonylag egyenletesen történik a 
mennyezet egész felületén, alacsony sebességű konvekciós 
áramlások generálására kerül sor.
A hűtött mennyezeti elemek és kazetták funkcionális 
egységet képeznek. Optimális hőátadást a hűtött 
mennyezeti elem és az álmennyezeti lap szoros 
érintkezésével érünk el.

Konvekciós hűtött mennyezet
A konvekciós hűtött mennyezetek mind sugárzási, 
mind pedig konvekciós elv alapján működnek. Az alsó
felületeken ugyanúgy elnyelik a hőt, mint a normál
sugárzó hűtött mennyezet. A hűtőpaneleken az egyes
„vitorlák“ között rések vannak, amelyek lehetővé teszik,
hogy a helyiséglevegő mind a felső, mind pedig az alsó
felülettel érintkezzen. Ez konvekciós áramlás kialakulását
eredményezi, amelyet tovább erősít az elemek hajlított
profilja.

A hűtött mennyezeti elemek nagy hőterheléseket közömbösítenek és ezzel a helyiségben
tartózkodók számára a lehető legnagyobb kényelmet, az építészek számára pedig nagy
tervezési szabadságot kínálnak. 
A huzatjelenségeket és a levegő által keltett zajt tulajdonképpen teljesen kiküszöbölik.
Nem alakulnak ki nagy függőleges vagy vízszintes hőmérséklet-különbségek a térben így
magasabb komfortszintet eredményez.
Új építésű projektekben a hűtött mennyezeti elemeket gyakran építészeti megfontolások
alapján választjuk ki. Ezeknek a mennyezetben vagy az álmennyezetben csak minimális
mélységre van szükségük, ami azt jelenti, hogy felújítás és utólagos szerelés céljára
akkor is használhatók, ha eredetileg nem volt álmennyezet.

Előnyök

• Magasabb komfortfokozat, amely a helyiségben 
tartózkodó személyek elégedettségét eredményezi

• Nincs levegő által generált zaj

• Minden álmennyezet rendszer típushoz megfelelő

• Pótlólagos hangcsillapítás a mennyezetről

• Felújítások esetén is alkalmazható

• Utólagos szerelés lehetséges

Svájci postahivatal, Chur, Svájc
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Passzív hűtőrendszerek
Hűtött mennyezetek · Komponensek és elemek

Tervezési információ
Tervezés
Majdnem minden álmennyezeti rendszer alkalmas arra,
hogy hűtött mennyezetté alakítsuk. Nem befolyásolja az
iroda  kialakítását, a tároló egységek és a válaszfalak igény
szerint helyezhetők el.
A hűtött mennyezeti elemek kiterjedhetnek az egész
 mennyezeti területre. Az építészeti tervezés tekintetében
a mennyezeti elemeket szabadon lehet függeszteni 
egyedül álló  beállításban, amelybe beleértendő minden
igény szerinti alak,  falakhoz történő csatlakozás nélkül.
Levegőbefúvókat vagy világítótest tartókat szintén be
lehet építeni a hűtött mennyezet-rendszerbe.

Beszerelés különböző mennyezet-rendszerekbe
A hűtött mennyezeti rendszer alapja egy hidegvíz 
előremenő és visszatérő csatlakozással ellátott, látható 
függesztett panel. Hűtött mennyezeti elemeket a legtöbb
álmennyezeti rendszerrel használni lehet. Az optimális
hőátadás a hűtött elem és a mennyezet rendszer elemei
közötti legszorosabb kapcsolat biztosításától függ.

• Szerelési technológia
A hűtött mennyezeti elemek minden fém mennyezeti
kazetta hátsó felületére rögzíthetők. A hűtött 
mennyezeti elemet ásványgyapot hőszigetelő anyag 
fedi és az egész egység fémkapcsokkal van a helyére
rögzítve. Az ásványgyapot réteg a hűtési funkcióhoz
szükséges. Ez javítja a helyiség hangelnyelését is.

• Csatlakozási módszer
A hűtött mennyezeti elemet, a hangszigetelő fátylat és a
fém mennyezeti kazettát vagy gyárilag ragasztják össze,
vagy ezeket a megrendelőnek kell összeragasztania. A
ragasztási technológia segíti a legjobb hőátadás elérését.
A hangszigetelő fátyol javítja a helyiségcsillapítást.

• Beépítés gipszkarton mennyezeti elemekkel
A hűtött mennyezeti elemet a mennyezet tartóprofiljába
akasztjuk bele. 
A gipszkarton mennyezeti elemet a helyére csavarozzuk.
Teljes felületi érintkezést hozunk létre a mennyezeti
felület és a hűtött komponens között, a legjobb hőáta-
dást biztosítva.

• Szabadonfüggő hűtött mennyezeti elem vagy nyitott
rasztermennyezet.
Szabadonfüggő beépítés minden mennyezetrendszer
típushoz lehetséges. Nyitott kazettás mennyezetekben
az egységeket a raszter fölé építjük be.

• Konvekciós hűtővitorlák zárt álmennyezetekben
Zárt álmennyezetekbe történő süllyesztett beépítés is
lehetséges, résekkel vagy rések nélkül.
A rések kialakítása a mennyezetben azonban nagyobb
hűtőteljesítményt eredményez és attraktív megjelenést
kölcsönöz.

Az alkalmazás korlátozásai
• Komfort klímatechnikában megfelelő beltéri

levegőminőséget csak hűtött mennyezetekhez kapcso-
lódó frisslevegős szellőztető rendszer alkalmazásával
tudunk elérni.

• A szellőztetés céljára ablaknyitásos rendszert nem cél -
szerű alkalmazni, mert a külső, kezeletlen levegő nedves-
ségtartalma a hűtött felületeken kondenzvíz képződését
eredményezheti. 

• Mesterséges szellőztetés nélküli szomszédos helyiségek-
ben hűtött mennyezeteket csak akkor ajánlatos alkal-
mazni, ha nedvesség a levegőbe nem kerülhet , mert
egyébként fennáll a kondenzvíz képződésének veszélye.
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Passzív hűtőrendszerek
Hűtött mennyezetek · Komponensek és elemek

Jellemző értékek Példa Megjegyzések
22-től 26 °C-ig 26 °C

50 m²

2250 W

30-tól 100 W/m²-ig 45 W/m²

16-tól 20 °C-ig 18 °C

18-tól 23 °C-ig 20 °C

-10-től -4 K-ig -7 K

50-től 90 W/m²-ig

70 W/m² -8 K-nál

60 W/m²

38 m² 2250 W / 61 (W/m²)

60-tól 80 %-ig 76 % 38 m² / 50 m²

5 % gyártói adat

35 m² 38 m² / 1,05

968 l/h

Paraméterek a készülékméretezéshez
Paraméterek
Helyiséghőmérséklet

Mennyezeti terület

A víz hűtőteljesítménye

Fajlagos hűtőteljesítmény

Hidegvíz előremenő hőmérséklet

Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

Eredmények 1)

Hatásos hőmérsékletkülönbség

Névleges hűtőteljesítmény

gyártói adat

Hűtőteljesítmény -7 K-nél

Szükséges terület

Aktív terület

Teljesítménynövelés

Aktív hűtött mennyezeti terület

Hidegvíz tömegáram

Tervezési példa

Készülék méretezés 
Hatásos hőmérsékletkülönbség
A hűtött mennyezet szerkezetén és anyagán kívül fontos
paraméter a hatásos hőmérsékletkülönbség.

�tRW Hatásos hőmérsékletkülönbség
tKWV Hidegvíz előremenő hőmérséklet
tKWR Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

tR Helyiséghőmérséklet

Átváltás más hőmérséklet-különbségekre
A hőteljesítmény tekintetében a gyártó adatai általánosan
egy meghatározott hőmérsékletkülönbségre vonatkoznak.
A tervezési hőmérsékletkülönbséghez megközelítőleg a
következő képlet alkalmazásával lehet a várt 
hőteljesítményt számítani.

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés)
QN Fűtőteljesítmény, gyártói adat
�t Hatásos hőmérsékletkülönbség, tervezési

�tN Hatásos hőmérsékletkülönbség, gyártói adat

* a mennyezet fajtájától függően

Víz tömegáram
A következő egyenlettel a szükséges víz tömegáramot
nagyon könnyen lehet számítani.

VW Víz tömegáram l/h egységben
Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés) W egységben

�tW Vízoldali hőmérsékletkülönbség

Korrekciós szorzó egyéb víz tömegáramokhoz
A gyártói adatok rendszerint egy meghatározott víz 
tömegáramra vonatkoznak. Nagyobb víz tömegáram esetén
nagyobb teljesítményt lehet elérni. Bizonyos körülmények
között a szükséges víz tömegáram is kisebb, úgyhogy a
tényleges teljesítményt csökkenteni lehet.
A korrekciós szorzóra vonatkozó információ szintén a 
készülék dokumentációjában található.

Teljesítménynövekedés
Teljesítménynövekedés akkor lép fel, amikor a hűtött 
mennyezeti elemek nincsenek ásványgyapottal fedve. 
Ez esetben a teljes mennyezeti felületre kihat a hűtés így
a nem aktív területeknek is van hűtési hatásuk.
A teljesítménynövelésre vonatkozó értékek a gyártótól
kaphatók.

1  A TROX méretező programmal számítva

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2 VW =

Q
·0,86

�tW

Q = QN ·
1.1*

�tN

�t~ (   )
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WK-D-UM típus

WK-D-WF típus

WK-D-UG típus

WK-D-EL típus

Sugárzó hűtött mennyezeti elemek

Konvekciós hűtővitorlák

WK-D-UL típus

� Minden álmennyezeti lapba beilleszthető
� Az álmennyezeti lapok és hűtött mennyezeti elemek 

beszerelése gyárilag
� Gipszkarton mennyezetbe beépíthető

Ho: max. 2400 mm - Szé: 750 mm elemenként
Hűtőteljesítmény 80 W/m2-ig

� Minden szokványos álmennyezeti lapba beilleszthető
� Gipszkarton mennyezetbe beépíthető
� Könnyű szerelés

Ho: max. 2400 mm - Szé: 1000 mm elemenként
Hűtőteljesítmény 80 W/m2-ig

� Attraktív hajlított alakos profilok.
� Szabadonfüggő elemekként beépítve (deszkaborítás jelleg)
� Raszteres mennyezetekkel kombinálható
� Hangelnyelés céljára ásványirostlappal is
� Beépíthető nyitott raszteres mennyezetek fölé
� Projektspecifikus kialakítás

Ho: max 4000 mm - Szé: 1400 mm
Hűtőteljesítmény 130 W/m2-ig

� Attraktív ellipszis alakú profilok
� Befúvók és megvilágítások opcionális beépítése
� Hangelnyelés céljára ásványirostlappal is
� Beépíthető nyitott raszteres mennyezetek fölé
� Projektspecifikus kialakítás

Ho: max 6000 mm - Szé: 1500 mm
Hűtőteljesítmény 110 W/m2-ig

Teljesítmény az EN 14240-nek megfelelően (-8 K)
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Indukciós készülékek

Kereskedelmi Kamara, Luxemburg
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Indukciós készülékek

Az indukció elv
A szabad sugárra vonatkozó aerodinamikai törvények
képezik az indukció elv alapját. 

A levegő bejuttatása nagy térbe szabad sugárként hat. 
A befúvási pont keresztmetszete és az áramló levegő 
térfogatáram határozza meg az áramlási sebességet és a
sugárirányt. A szabad sugár határának környezetében a
helyiség levegőjével való érintkezés a közelben lévő
levegő magával ragadását eredményezi. Ezt a levegőt a
sugárba vonzva megnöveljük a teljes mozgatott levegő
mennyiségét. 

Mivel az indukált levegőt fel kell gyorsítani a levegőmozgás
ebből eredő teljes térfogata lelassul. Ez a folyamat addig
folytatódik, amíg a teljes áramló levegő sebessége nullára
nem csökken. 

Minden befúvó a helyiséglevegővel való indukciós 
folyamatot eredményez. A befúvóból történő vízszintes
befúvás azt okozza, hogy az áramlás a mennyezeti felület
mentén folytatódik. Ebben az esetben az indukciós 
folyamat jelentősen csak a sugár alsó részén mehet végbe,
az indukció így akár az egész helyiségre kiterjedhet. 
Indukciós készülékek esetén az indukciós folyamat a 
készüléken belül történik. A kialakítás olyan, hogy az
indukált (másodlagos) levegő áthalad egy hőcserélőn. 
A frisslevegőt és a másodlagos levegőt, amit felmele-
gítettünk/lehűtöttünk az igénynek megfelelően, együtt 
juttatjuk vissza a helyiségbe. Ugyanolyan frisslevegő
befúvási mennyiség mellett az indukciós  folyamat sokkal
nagyobb hőteljesítményt eredményez, mint egy hagyo -
mányos befúvó rendszer, amely csak kondicionált levegőt
szolgáltat egy  központi légkezelőn keresztül.

Előnyök
• A jó akusztikus és áramlási jellemzők kitűnő kényelmet

 biztosítanak

• A frisslevegő áramlási mennyiséget ki lehet választani
úgy, hogy egészséges levegő minőséget kapjunk

• A frisslevegő térfogatáram mindig  állandó

• A frisslevegő mennyisége csak egyharmada a tisztán
levegős rendszerének

• A hőterhelés nagy részét víz hűtőközeggel szállítjuk el

• Levegőbefúvó és vízhűtési rendszer gazdaságos 
kombinációja

• Nincsenek pótlólagos ventilátorok a másodlagos levegő
szolgáltatásához

• Kiváló illeszkedés a beltéri kialakításhoz
– Harmonikus beépítés falakba, mennyezetekbe vagy

padlókba
– Szabadonfüggő egységek mint látványelemek

• A levegő elosztó rendszer számára szükséges hely 
csökkentése: kisebb klímaközpontok és csővezeték
rendszerek, alacsony építési magasságú indukciós 
készülékek 

• Az egymáshoz közeli helyiségekben független fűtési és
hűtési üzemet lehet biztosítani

• Statikus fűtési üzemre esetleg nincs is szükség.

megbízhatóságában és a kis karbantartási igényben
nyilvánul meg

Frisslevegő befúvással működő centralizált szellőzéstechnikai rendszerek indukciós
készülékekkel kombinálva, vízszintes kiáramlást biztosítva komfortos klímatechnikát
tudnak szolgáltatni nagy hűtési hőterhelés előfordulása esetén is. 
A frisslevegő áramlási mennyiséget és a hőteljesítményt egymástól függetlenül
választjuk ki, a követelményeknek megfelelően. Ezeknek a rendszereknek az 
energiahatásfoka különösen kedvező.
A különböző tervezési lehetőségeknek köszönhetően az indukciós egységeket 
egyformán alkalmazzuk új épületekhez és meglévő épületek felújításához.
Az indukciós készülékekhez nincs szükség külön ventilátorra. Az indukció elv 
másodlagos levegőáramlást okoz a hőcserélőn keresztül.

Hotel Straelener Hof, Straelen, Németország

• Nincsenek mozgó alkatrészek, ami az üzemelés 
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Tervezési információ
Frisslevegő mennyiség
A jó beltéri levegő minőség eléréséhez központilag kondi-
cionált frisslevegőt juttatunk be a helyiségbe. A frisslevegő
szükséges mennyisége  elsődlegesen az emberek számától
függ. Nagyon nagy hőterhelések esetén azonban nagyobb
frisslevegő áramlási mennyiségre lehet szükség ahhoz, hogy
elérjük a szükséges teljesítményt.

Hőteljesítmény
Az indukciós egységek hőteljesítménye a frisslevegő 
teljesítményének és a hőcserélő által szolgáltatott 
teljesítménynek az összege. A levegő áramlási mennyiség és
a frisslevegő hőmérséklete adott változók, amelyekből
bizonyos teljesítményt számítunk. A hőcserélő teljesít-
ményét egyrészt a víz áramlási hőmérséklete, másrészt pedig
a levegő és a víz tömegáram határozza meg. 
Ahogy az indukció növekszik, úgy növekszik a teljes levegő
áramlási mennyiség és ugyanígy növekszik a hőteljesítmény
is. Rögzített méretekkel rendelkező készülék és hőcserélő
esetében a különböző méretű fúvókák megváltoztathatják a
hőteljesítményt. Magasabb indukciót csak nagyobb fúvóka
nyomásokkal és így magasabb zajszintekkel érjük el.

Harmatpont
Sok esetben a hűtési művelet az indukciós készülékekkel
száraz (érzékelhető) hűtés alkalmazásával történik. Így egy-
részről a  nedvességtartalom a helyiség klímatechnikája miatt
ellenőrzés alatt marad, másrészről pedig az áramló hidegvíz
hőmérsékletét a helyiség levegőjének harmatponti hőmérsék -
lete feletti értékre szabályozzuk. Így biztosítva a kondenzá-
ció elkerülését. Nagyobb hűtőteljesítményt lehet elérni ned-
ves (látens)  hűtéssel. Az áramló hidegvíz hőmérséklete
ebben az esetben a harmatpont alatt van, amelynek az az
eredménye, hogy a hőcserélőben kondenzvíz képződik.
Ebben az esetben fontos egy kondenzvízgyűjtő tálca alkal-
mazása a hőcserélő alatt. Olyan területeken, amelyek nagy
nedvességtartalomra hajlamosak (trópusok,  szubtrópusok),
csak kondenzvízgyűjtő tálcával felszerelt készülékeket sza-
bad tervezni.

Nyitott ablakok
Az ablakok kinyitásának az lehet a következménye, hogy a
helyiségben megnövekszik a nedvességtartalom és ezért
helyiségen belüli harmatponti hőmérséklet emelkedik. Az
áramló hidegvíz hőmérséklete a harmatpont alá kerülhet.
Ennek elkerülése érdekében az ablakokon olyan érzékelők
vannak, amelyek lekapcsolják a hidegvíz áramlást, amikor az
ablak nyitva van. Az energiamegtakarítás érdekében nyitott
ablakok esetén a klímatechnikát (fűtést vagy hűtést) az
adott helyiséget illetően le kell kapcsolni.

Kétcsöves rendszerű hőcserélő
A kétcsöves rendszert a külső hőmérséklettől függően hideg
vagy meleg vízzel üzemeltetjük úgynevezett changeover-
üzemben. Az adott üzemeltetési mód azután az épületben
illetve a víz  körön belüli minden készülékre érvényes. 
Ha a készülékeket kizárólag hűtés céljára, például belső
zónák hűtése céljára irányozzuk elő, vagy ha a hűtési 
hőterhelést  statikus fűtési üzemmel biztosítjuk, akkor a 
hőcserélők csak hidegvízzel üzemelnek.

Négycsöves rendszerű hőcserélő
A négycsöves rendszer lehetővé teszi bármikor, bármely
helyiséget, a többi helyiségektől függetlenül fűtsünk vagy
hűtsünk. A  fűtési és hűtési funkciók saját vízkörökkel 
rendelkeznek. Ez a rendszer jól illeszkedik a változó 
hőterhelésű épületekhez. A külső levegő hőmérséklethez 
viszonyított tervezés  flexibilis áramlási hőmérsékletekkel
 energia-optimalizált üzemelést garantál. A meleg és a hideg
vizet nem  lehet keverni.

Hőcserélő kondenzvízgyűjtő tálca nélkül
A hőcserélővel felszerelt, kondenzvízgyűjtő tálca nélküli
indukciós készülékek száraz (érzékelhető) hűtési vagy 
csak fűtési üzemmódhoz vannak illesztve. A hőcserélő 
vízszintesen van  beszerelve.

Hőcserélő kondenzvízgyűjtő tálcával
A nedves (látens) hűtési üzemhez, amely alatt kondenzvíz
képződik, csak olyan készülékeket szabad választani, 
amelyekben a hőcserélő alatt kondenzvízgyűjtő tálca van.
Ezeknél a hőcserélő függőleges elrendezésű.
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Helyiséghőmérséklet
A helyiséghőmérséklet-szabályozó
a hőcserélő teljesítményét
vízoldali szabályozószelepek
segítségével szabályozza. A 
négycsöves rendszerekhez a 
helyiséghőmérséklet-szabályo-
zónak két kimenettel kell 
rendelkeznie egy a fűtés egy

pedig a hűtés számára. A kétcsöves rendszereknek egy
kimenetes helyiséghőmérséklet-szabályozóik vannak, 
esetlegesen átváltási funkcióval. A szabályozási funkciót
elektronikus helyiséghőmérséklet-szabályozók vagy direkt
digitális szabályozó (DDC) technológiával lehet 
megvalósítani. 

Az áramlási mennyiség beállítására vagy szabályozására
szolgáló komponenseket, helyiséghőmérséklet-
szabályozókat és vízszelepeket lehet gyárilag beépíteni 
és előkábelezve, rendszer-tartozékokként szállítani. 
A termék méretezését és kiválasztását az épületfelügyeleti
rendszerért felelős résztvevőkkel szorosan együttműködve
kell elvégezni.

Szabályozás
Kondicionált frisslevegő térfogatáram
Az indukciós egységek általában állandó frisslevegővel üzemelnek.
Szabályozókat vagy légmennyiség-korlátozókat a szükséges légmennyiségek
különböző egységekhez történő elosztásához használunk.

Pillangószelepek
Az üzembe helyezés nagyon
időigényes, mert az áramlási
mennyiséget minden 
készüléken többször kell
mérni és beállítani.

Légmennyiség-korlátozók
Az üzembe helyezést  gyorsan
és könnyen lehet elvégezni.
Beállítjuk a szükséges 
áramlási mennyiség értéket
és a légmennyiség-korlátozót
behelyezzük a légcsatornába.

Önműködő mechanikus 
szabályozók
Az áramlási mennyiség 
alapértéket  külső skála
segítségével állítjuk be. További
beállítási feladatokra nincs
szükség. Később változtatások az
 alapérték tekintetében könnyen
elérhetők.

Változó levegő térfogatáram
szabályozók
A frisslevegő áramlási mennyiségét
 elektromos vagy pneumatikus úton
segédenergia segítségével 
szabályozzuk. Változó térfo-
gatáram-szabályozás vagy nappali /
éjszakai üzem átváltás lehetséges. 
Változó légmennyiség szabályozók
alkalmazásának akkor is van
értelme, ha az áramlási mennyisé-
get le kell tudni zárni vagy az
aktuális áramlási mennyiséget 
feszültség jelként kell
 rendelkezésre bocsátani.
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Előnyök
• Az aktív hűtőgerendák huzatjelenségek nélkül 

képesek szellőztetni nagy hőterhelésű tereket.

• Az irodák nagyon rugalmasan alakíthatók ki a 
vízszintes levegő bejuttatásnak köszönhetően

• A tároló egységek és a válaszfalak igény szerint 
helyezhetők el

• Széles gyártási paletta áll rendelkezésre különböző
teljesítményű készülékekből

• A mennyezetbe nagy teljesítményű, nagyobb 
egységeket lehet  beszerelni

• Gyakran ez az egyetlen lehetőség az álmennyezetben
kialakított, kis résszélességű levegő elosztó 
rendszerek felújítására

• A kis magasságú egységek előnyöket nyújtanak mind
a felújítás, mind pedig az új építési projektek 
számára

Működési leírás
Az aktív hűtőgerendák a központi légkezelőben előkezelt
levegőt juttatják be a térbe, a beltéri levegő minőség
fenntartása céljából, miközben hűtési és/vagy fűtési 
funkciót is ellátnak 

A frisslevegő fúvókákon keresztül áramlik egy légkeverő
kamrába. A kialakuló depressziónak köszönhetően a 
légbevezető rácson keresztül másodlagos levegő áramlik a
készülékbe, mely áthalad a hőcserélőkön keresztül a
keverőkamrába. Itt keveredik a frisslevegővel és a kevert
levegő vízszintesen jut be a térbe a beépített résbefúvón
keresztül.

A helyiségbe vízszintesen befújt levegő „kevert áramlású“
levegő elosztást eredményez. A résbefúvó befúvási 
sebességét úgy választjuk ki, hogy a befúvott levegő a
tartózkodási zónáig lejusson, abból a célból, hogy a 
helyiségben lévő levegő jó minőségét huzatjelenségek
létrehozása nélkül megtartsa. Annak következtében, hogy
helyiséglevegő indukálodik a befúvott levegő áramlásba, 
a levegőáramban a hőmérséklet-különbség csökken és a
sebesség kisebb lesz.

Az aktív hűtőgerendák széles felhasználási körben és teljesítmény tartományban 
alkalmazhatók. Akár a mennyezetbe süllyesztett kivitelben, akár szabadon függesztve,
alkalmasak nagy hőterhelésű helyiségek szellőzetésére, huzatjelenségek létrehozása
nélkül. 
Megfelelő alkalmazások épületek homlokzattal érintkező vagy belső terű helyiségeiben,
úgy kis irodákban, mint nagyterű helyiségekben. A nagy beépítési magasságokhoz, 
pl. kiállítási csarnokokhoz és hasonló területekhez nagy teljesítményű aktív 
hűtőgerendákat lehet választani 25 méterig terjedő beépítési magasságig.
A multifunkciós aktív hűtőgerendák olyan komplett épületkiszolgálási megoldást 
kínálnak, amely  a levegőkezelési technológiákon túl egyéb rendszerek beépítéséhez
kínál felületet.

Constitution Center, Washington, DC, USA

Tartózkodási zóna

0.5 m
a belső faltól

1.0 m
a külső faltól

Többcélú aktív hűtőgerenda MFD

Levegőbefúvás aktív hűtőgerendákkal

ODA frisslevegő
SEC Másodlagos levegő
SUP Befúvás
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Általános leírás
Az aktív hűtőgerendák úgy vannak kialakítva, hogy azok
harmonikusan integrálhatók a mennyezet kialakításába. 
A méretek megfelelnek a hagyományos mennyezet-rends-
zereknek. Szabadonfüggő kivitelben az aktív hűtőgerendá-
kat a belső tér formatervezésének látványos jellemzője-
ként lehet kialakítani.
Az különböző kialakítású indukciós rács a belső dizájn ele-
mei lehetnek. Ha az aktív hűtőgerendákat kazettás álmen-
nyezetbe építjük be, nagy rugalmasságot kínálnak a
jövőben esetlegesen felmerülő változtatások tekintetében.

Vízszintes kiáramlás
A befúvott levegő a mennyezeti indukciós befúvóból vi -
szonylag nagy sebességgel (2 - 4 m/s) áramlik ki, ami
hatásos helyiség-szellőztetést tesz lehetővé. 
A tartózkodási zónában a levegő sebessége ne legyen
nagyobb 0,2 m/s-nál. Ez általánosan akkor teljesül, ha az
áramló levegő jelentős távolságot tesz meg, mielőtt belép
a tartózkodási zónába. Adott helyiség-magasság esetén a
legközelebbi faltól mért minimális távolságot kell figy-
elembe venni. Ha pedig egy helyiségben egymás közelé-
ben építünk be aktív hűtőgerendákat, akkor a két gerenda
közötti minimális távolságot kell figyelembe venni.

Mennyezeti elrendezés
Azt, hogy az aktív hűtőgerendákat a homlokzattal párhu-
zamosan, vagy arra merőlegesen jobb-e elhelyezni,
elsősorban  a mennyezeti panelek kialakításától függ. 
A kialakítás számottevően befolyásolja a levegő vízszintes
bejuttatását a helyiségbe, ezért a tervezés szakaszában
figyelembe kell venni a helyiség méretét, a modul széles-
ségét, a kívánt alkalmazási módot, és az igényelt rugal-
masságot.

• A homlokzattal párhuzamosan
Az egész helyiség levegőmennyisége átszellőztetésre
kerül, ez képviseli az optimális esetet. A levegő a hom-
lokzat irányába és a modul egész szélességében a belső
fal vagy zóna irányába áramlik. 

A homlokzat irányába történő kifúvásnak hőtani  előnyei
vannak: egyrészt az ablakfelületet mérsékelt hőmérsékle-
ten tartjuk, másrészt pedig az áramlási sebesség és a
levegő hőmérséklet-különbsége a tartózkodási zónán
kívül csökken. 
A homlokzaton keresztüli filtrációval főleg a befúvott
levegő áramlás van kapcsolatban, ily módon  csökkentve
a huzatnak és annak a veszélyét, hogy kondenzvíz
képződjön a hőcserélőnél. Ha minden modulhoz aktív
hűtőgerendát alkalmazunk, az lehetővé teszi a szoba
nagy rugalmasságú felosztását a kezdeti használat és a
jövőbeni elrendezési változtatások során.

• A homlokzatra merőlegesen
A merőleges elrendezés esetleg azt eredményezi, hogy
 kevesebb aktív hűtőgerenda lesz, és így alacsonyabbak
lesznek a költségek. A vízszintes levegő  kiáramlást, a
levegő  elosztást a modulokon keresztül, és az ebből
eredő  rugalmasságot azonban figyelembe kell venni. 
Ha az aktív hűtőgerendák hosszúságát a szobamélységhez
viszonyítjuk, akkor jobb vízszintes levegő kiáramlást lehet
elérni. 
A levegő áramlási mennyiségek és a hőteljesítmény 

alapján egy aktív hűtőgerenda elégséges három - öt
modulhoz. A rugalmasság azonban  csökken. 
Ha minden modulhoz egy mennyezeti indukciós befúvót
alkalmazunk, az a helyiség nem kielégítő szellőztetését
eredményezi. Ha a két gerenda közötti távolság kisebb,
mint az ajánlott minimum, az azt eredményezi, hogy túl
nagy lesz a tartózkodási zónába belépő levegő sebessége. 
A gyakorlatban egy gerendának legalább két modult kell
ellátnia. 
A helyiségben a levegő a homlokzattal párhuzamosan
áramlik. Az üvegfelülettel merőlegesen a helyiségbe 
irányuló filtrációra kerülhet sor, és ez huzatjelenségeket
okozhat ezen a területen valamint a hőcserélőnél 
kondenzvíz képződhet. 
Ha a rugalmasság nem elsődleges, vagyis a helyiség
méretek és a használat rögzítettek, akkor a merőleges
elrendezés lehet a megfelelő. 
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A homlokzattal párhuzamosan

A homlokzatra merőlegesen



Állítható vízszintes levegő kiáramlás
Ha nagyon kis helyiségben aktív hűtőgerendák alkalma -
zásával nagy hűtőteljesítményre van szükség, akkor az 
állítható vízszintes kiáramlás alkalmazása még elfogadható
levegő sebességeket eredményezhet a tartózkodási zóná-
ban. A levegő kiáramlás kiterjedését a helyiség geometriá-
jától függően növelni lehet. A használat megváltoztatása
esetén a levegő kiáramlást  az új kialakításnak megfelelő
beállítással ajánlatos optimalizálni.

Több négyzetes mennyezeti indukciós befúvót be lehet 
állítani olymódon, hogy a levegő áramlások ne ütközzenek
közvetlenül egymással, de a levegő áramlások határfelülete
egymás közelében legyen. Ilymódon örvénylések jönnek
létre, amelyek gyorsan csökkentik a levegő sebességét és a
hőmérséklet-különbséget rövid  távolságon belül.

Szabadonfüggő vagy süllyesztett szerelés mennyezetbe
Azt, hogy az aktív hűtőgerendákat süllyesztve szereljük a
mennyezetbe vagy szabadon függesztjük őket, nemcsak
építészeti  tervezés kérdése. 
A mennyezetbe süllyesztve történő beépítés  bizonyos 
kifúvások esetében aerodinamikai szükségszerűség. A 
vízszintes levegő áramláshoz a mennyezet vízszintes 
irányát meg kell tartani, hogy a relatív alacsony 
hőmérsékletű levegőáram a gerenda közelében ne „essen“ a
tartózkodási zónába . Ez huzatjelenség problémákhoz vezet-
het a tartózkodási zónában. Az aktív hűtőgerendákhoz az
áramlási mennyiség kiválasztásánál minden esetben figye-
lembe kell venni a javasolt beépítési szituációt, hogy 
biztosítsuk a tartózkodási zónában a kellemes komfort elé-
rését.
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Volksbank Salzburg, Salzburg, Ausztria
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Beszerelés különböző mennyezet-rendszerekbe
Aktív hűtőgerendák alkalmazhatók minden típusú
 mennyezet rendszerhez, és a készülékek méretei 
megfelelnek a normál szabványoknak. A tervezési részletek
alapján a beépítés gyorsrögzítő szerelvénnyel könnyen 
elvégezhető.

• Rasztermennyezetek
Az aktív hűtőgerendák és a mennyezeti lapok egymástól
függetlenül vannak rögzítve. A hűtőgerenda éle az 
álmennyezeti lappal egysíkban van.

• Gipszkarton mennyezetek
Az álmennyezeti lap szélét fedi a mennyezeti indukciós
befúvó egyenes éle.

• T-tartós álmennyezetek
Az indukciós mennyezeti befúvó a T-tartón helyezkedik el.

Az alkalmazás korlátozásai
• A minimális mennyezeti vagy beépítési magasság 2,60 m.

• 3,80 m-ig terjedő mennyezet- vagy beépítési magasság
esetén a befúvott levegő el fogja érni a tartózkodási
zónát. A nagyon magas szerelési magasságokkal rendel-
kező helyiségek szellőztetése az IDH típusú indukciós
mennyezeti befúvókkal ideális. A közbenső szerelési
magasságok projekt-specifikus megoldásokat igényelnek.

Indukciós készülékek
Aktív hűtőgerendák



30

Indukciós készülékek
Aktív hűtőgerendák

Jellemző értékek Példa Megjegyzések
22-től 26 °C-ig 26 °C

9 m²

620 W

50-től 100 W/m²-ig 70 W/m²

5-től 8 (m³/h)/m² 60 m³/h

16 °C

16-tól 20 °C-ig 16 °C

18-tól 23 °C-ig 18 °C

200 W

-10-től -4 K-ig -9 K

420 W 620 - 200 W

467 W

50-től 250 l/h-ig 185 l/h

409 W / 1,14 korrekció 110 l/h-ra

Fúvóka típus: M

410 W/m -10 K-nál, gyártói adatok

621 W 421 + 200 

0,2-től 0,4 m/s-ig 0,36 m/s Magasság: 1,80 m

2,0-tól 20 kPa-ig 4,3 kPa

25-től 40 dB(A)-ig 31 dB (A) 6 dB helyiségcsillapítással

Tervezési példa

Készülék méretezés 
Hatásos hőmérsékletkülönbség
A hőcserélő szerkezetén és anyagán kívül fontos paramé-
ter a hatásos hőmérsékletkülönbség.

�tRW Hatásos hőmérsékletkülönbség
tKWV Hidegvíz előremenő hőmérséklet
tKWR Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

tR Helyiséghőmérséklet

Átváltás más hőmérséklet-különbségekre
A hőteljesítmény tekintetében a gyártó adatai általában
egy meghatározott hőmérsékletkülönbségre vonatkoznak.
A tervezési hőmérséklet-különbséghez a következő képlet
alkalmazásával lehet a várt hőteljesítményt számítani.

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés)
QN Fűtőteljesítmény, gyártói adat
�t Hatásos hőmérsékletkülönbség, a tervezéshez

�tN Hatásos hőmérsékletkülönbség, gyártói adat

Víz tömegáram
Az alábbi egyenlet alapján a szükséges víz tömegáramot
nagyon könnyen lehet számítani.

VW Víz tömegáram l/h egységben
Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés) W egységben

�tW Vízoldali hőmérsékletkülönbség

Korrekciós szorzó egyéb víz tömegáramokhoz
A gyártói adatok rendszerint egy meghatározott víz 
tömegáramra vonatkoznak. Nagyobb víz tömegáram esetén
nagyobb hőteljesítményt lehet elérni. Bizonyos 
körülmények között a szükséges víz tömegáram is kisebb,
úgyhogy a tényleges teljesítményt csökkenteni lehet.
A korrekciós szorzóra vonatkozó információ szintén a 
készülék dokumentációjában található.

1  A TROX méretező programmal számítva

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN · �tN

�t~

VW =
Q

· 0,86
�tW

Paraméterek a készülékméretezéshez
Paraméterek
Helyiséghőmérséklet

Mennyezeti terület (modul 1,5 x 6,0 m)²

Hűtési teljesítmény

Fajlagos hűtőteljesítmény

Frisslevegő áramlási mennyiség

Előkezelt külső levegő hőmérséklet

Hidegvíz előremenő hőmérséklet

Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

Eredmények 1)

A levegő hőteljesítménye

Hatásos hőmérsékletkülönbség

A víz szükséges hűtőteljesítménye

Hűtőteljesítmény -10 K-nél

Hidegvíz tömegáram

Hűtőteljesítmény -10 K-nél és 110 l/h-nál

Kiválasztva: DID300B-M/1350 x 1200

Névleges hűtőteljesítmény

Tervezett hűtőteljesítmény

Áramlási sebesség a falnál

Vízoldali nyomásesés

Hangnyomásszint
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Indukciós készülékek
Aktív hűtőgerendák

DID312 DID300B DID604 DID632 AKV DID-R DID-E IDH

• •

300 mm 300 mm 600 mm 600 mm 300 mm

• • • • • • •

2 vagy 4 2 vagy 4 2 vagy 4 2 vagy 4 2 2 vagy 4 2 vagy 4 2

• • • •

5 – 70 3 – 45 5 – 50 5 – 70 12 – 80 12 – 25 10 – 78 278/555

18 – 252 10 – 160 18 – 180 10 – 252 43 – 288 43 – 90 36 – 281 1000/2000

1800 1600 1600 2500 1600 500 1000 27000

1250 1250 1700 3000 1530 1200 500 10000

Beépítési részletek

Szabadonfüggő

Rasztermennyezetek

T-tartós álmennyezetek

Zárt álmennyezetek

Hőcserélő

Csőkígyó 

Kondenzvízgyűjtő tálca

Teljesítményadatok

[l/s]
Frisslevegő
áramlási mennyiség

[m3/h]

Maximális 

hűtőteljesítmény [W]

Maximális 

fűtési teljesítmény[W]
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Indukciós készülékek
Aktív hűtőgerendák

Névleges átmérő 300 mm

Névleges szélesség méret 600 mm

DID300B típus

DID604 típus

DID312 típus

� Az indukciós rács kialakításának négy lehetősége
� Kondenzvízgyűjtő tálcával függőlegesen szerelt 

hőcserélő alacsony hidegvíz hőmérsékletekhez
� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő 

számára
� Befúvott-elszívott levegő kombináció lehetséges

Ho: 900 – 3000 mm · Ma: 210 és 241 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1800 W-ig
Fűtési teljesítmény 1250 W-ig

� Oldalsó elrendezésű vagy felső csatlakozócsonk a 
frisslevegő számára 

� Befúvott-elszívott levegő kombináció lehetséges

Ho: 900 – 3000 mm · Ma: 210 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1600 W-ig
Fűtési teljesítmény 1250 W-ig

� Négyirányú levegő kifúvás
� Állítható lamellák a sugárirány beállítására 
� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő 

számára
� Kondenzvízgyűjtő tálcával függőlegesen szerelt 

hőcserélő alacsony hidegvíz hőmérsékletekhez

Ho: 600 és 1200 mm · Ma: 225 mm
5 – 50 l/s · 18 – 180 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1600 W-ig
Fűtési teljesítmény 1700 W-ig

� Nagy hűtőteljesítmény
� Az indukciós rács kialakításának négy lehetősége
� Állítható lamellák a sugárirány beállítására 
� Állítható indukciós fúvóka szerkezet
� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő 

számára
� Befúvott-elszívott levegő kombináció lehetséges

Ho: 900 – 3000 mm · Ma: 210 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 2500 W-ig
Fűtési teljesítmény 3000 W-ig

DID632 típus
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Indukciós készülékek
Aktív hűtőgerendák

Szabadonfüggő

AKV típus

Kör

DID-R típus

Egyirányú levegő kiáramlás

DID-E típus

Nagy magasságú helyiségekbe történő beépítéshez

IDH típus

� Alacsony kialakítás
� Végére szerelt oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk 

a frisslevegő számára
� Vízszintes hőcserélő kondenzvízgyűjtő tálca nélkül
� Projektspecifikus kialakítás

Ho: 900 – 3000 mm · Szé: 300 és 500 mm
Ma: 175 és 200 mm
12 – 80 l/s · 43 – 288 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1600 W-ig
Fűtési teljesítmény 1530 W-ig

� Többféle készülékvariáció áll rendelkezésre 
� Kör vagy szögletes kialakítás
� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő 

számára
� Kondenzvízgyűjtő tálcával függőlegesen szerelt 

hőcserélő 
alacsony hidegvíz hőmérsékletekhez

� Álmennyezetekbe történő beépítés

�: 593, 618, 598 és 623 mm, Ø: 598 mm
12 – 25 l/s · 43 – 252 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 500 W-ig
Fűtési teljesítmény 1200 W-ig

� Ideális egyedi helyiségek számára szállodákban vagy 
kórházakban

� Rácsok az indukciós levegő és befúvott levegő számára 
különböző kialakításokban

� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő számára
� Vízszintes hőcserélő kondenzvízgyűjtő tálca nélkül
� Alacsony kialakítás

Ho: 550 és 614 mm · Szé: 900, 1200 és 1500 mm
Ma: 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1000 W-ig
Fűtési teljesítmény 500 W-ig

� Egy- vagy kétirányú levegő kiáramlás
� Állítható kiáramlás
� Nagy teljesítmény nagy csarnokok számára
� Felső elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő számára
� Kondenzvízgyűjtő tálcával függőlegesen szerelt 

hőcserélő alacsony hidegvíz hőmérsékletekhez
� Szabadonfüggő beépítés

Ho: 1500, 2000 és 2500 mm · Szé: 305 és 548 mm
Ma: 1405 mm 
max 1670 l/s · 6000 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 27 kW-ig
Fűtési teljesítmény 10 kW-ig
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• Világítás beépítése: különböző rendszerek és teljesítmény 

• Füstérzékelők

• Sprinklerek

• Hangszórók

• Mozgásérzékelők

• Rejtett beépített kábeltartók

Multi-funkciós képesség

Bizonyos mennyezeti indukciós befúvók kiegészítő funkciókkal rendelkeznek. Különösen
előnyös az összes komponens gyári összeszerelése, kábelezése és csövezése, ami a plug
and play rendszerek a könnyű és gyors beépítését teszi lehetővé.

Előnyök
• Rövidebb építési időszak
• A beruházás korábbi megtérülése a tulajdonos számára
• Könnyű beépítés (plug and play)
• Az építkezés helyszínén lévő csatlakozások jelentős

csökkentése
• A rendszer jó minősége a komponensek gyári szerelése

miatt

Primer légcsatorna

Szabályozó szelepek és
motorok

Építészeti 
fedlapok 

Világítás

Füstérzékelők / PIR érzékelők

Sprinkler csőhálózat

Vízvezetékek

Beépített kábeltartók

Hangszórók

Indukciós készülékek
Többcélú aktív hűtőgerendák
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Indukciós készülékek
Multifunkciós aktív hűtőgerendák

MSCB típus

� Beépített hosszú sávba elhelyezett világítások
� Alacsony kialakítás
� Felső vagy oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a 

frisslevegő számára
� Vízszintes hőcserélő
� Projektspecifikus méretek

Ho: 1500 – 3000 mm · Szé: 593 mm · Ma: 210 mm
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1610 W-ig
Fűtőteljesítmény 1730 W-ig

� Attraktív kialakítás
� Vízszintes hőcserélő
� Projektspecifikust multifunkciós megoldás
� Hosszú sávba elhelyezett világítások

Ho: 1980 mm · Szé: 800 mm · Ma: 213 mm
14 – 22 l/s · 50 – 80 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 790 W-ig
Fűtési teljesítmény 500 W-ig

� Attraktív kialakítás
� Hűtőteljesítmények specifikus követelmények 

kielégítésére 
� Projektspecifikus multifunkciós megoldás
� Hosszú sávba elhelyezett világítások vagy 

halogénsugárzók

Ho: 1500 – 5000 mm · Szé: 600 – 1200 mm · Ma: 440 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 2750 W-ig
Fűtési teljesítmény 2000 W-ig

A mennyezetbe süllyesztve szerelve

DID600B-L típus

Szabadonfüggő

MFD típus
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A parapetbe építhető indukciós készülékek széles felhasználási körben és több teljesít-
ményfokozatban alkalmazhatók. A befúvott levegőt a helyiségbe elárasztásos vagy kvázi-
elárasztásos áramlással juttatva különösen komfortos beltéri klímát hozunk létre huzat-
jelenségek nélkül és jó beltéri levegő minőséggel. A parapetbe, a belső vagy külső
falakba történő beépítés jelentős szabadságot tesz lehetővé a mennyezetek és a padló
tekintetében. Az elárasztásos áramlás elve komfortos és gazdaságos klímatechnikát ered-
ményez alacsony levegő áramlási sebességgel, ugyanis a levegőt nagyon hatékonyan,
tulajdonképpen közvetlenül a helyiségben tartózkodó személyekhez, juttatjuk be.

Indukciós készülékek
Parapetbe építhető indukciós készülékek

Működési leírás
A parapet indukciós készülékeket a parapet alatti burko-
latba építik be, belső vagy külső fal mentén. Ezek a készü-
lékek a központi légkezelőben előkezelt frisslevegőt jut-
tatnak a szellőztetendő helyiségbe  , valamint a hűtési
és/vagy fűtési hőterhelések kezelésére a beépített helyi
hőcserélők segítségével hűtik vagy fűtik a helyiség
levegőjét. A befúvott levegő a keverőkamrába fúvókákon
keresztül jut be. Ennek eredményeként szívóhatás alakul
ki a bevezető rácson, ami a helyiség levegőjét beszívja és
a hőcserélőn keresztül ezt a másodlagos levegőt juttatja
be a keverőkamrába. Ezután a kevert levegőt elárasztásos
vagy kvázi-elárasztásos módon juttatjuk be a helyiségbe.

Elárasztásos áramlás
A hűtött befúvott levegő egy rácson keresztül vízszintesen
áramlik be a helyiségbe, alacsony sebességgel (<0,5 m/s). 
A folyamatban a levegő sebesség csökken.  A helyiségben
alacsony magasságban olyan ”befúvott levegő réteg”  alakul
ki, amelyre az alacsony sebesség és a jó levegőminőség 
jellemző. A személyektől és egyéb hőforrásoktól származó
konvekció okozza, hogy a frisslevegő ebből a levegőtömeg-
ből felemelkedik és komfortos feltételeket teremt abban a
zónában, amelyben a személyek tartózkodnak.

Kvázi elárasztásos áramlás
A hűtött befúvott levegő kezdetben függőlegesen vagy 
kis dőlésszögben áramlik be a helyiségbe, közepes 
sebességgel (1 - 1,5 m/s). Mivel a hideg levegő nehezebb,
mint a meleg levegő, a levegő áramlás megfordul, és a
befúvott levegő a padló felé áramlik. Ott egy ”befúvott
levegő réteget” képez, amelynek tulajdonságai az 
előbbiekben leírtaknak felelnek meg.

Deutsches Hygiene-Museum (Német Közegészségügyi Múzeum),
Drezda, Németország

ODA frisslevegő
SEC Másodlagos levegő
SUP Befúvás
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Előnyök
• Jó levegőminőség a tartózkodási zónában

• Turbulenciamentes, alacsony sebességű áramlás a
tartózkodási zónában

• Nem feltűnő beépítés a parapet borításba

• Sem a mennyezet tükröt, sem pedig a padló néze-
tet nem szakítják meg rácsok

• A levegő rács szinte egyáltalán nem szennyeződik
a turbulenciamentes levegő kiáramlásnak köszön-
hetően.

• Mennyezet hűtését is alkalmazni lehet, mivel a
rendszerhez nincs szükség álmennyezetre

• Az alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően külö-
nösen alkalmas olyan mennyezeti hűtési rendszer-
ekhez, ahol a mennyezet szintjén hangelnyelő
anyagot nem lehet beépíteni

• Emelt nyomású indukciós készülékekkel felszerelt
rendszerek felújításához is alkalmazható 

Tervezési információ
Általános leírás
A parapet indukciós készülékeket belső vagy külső falra
szereljük és burkolattal takarjuk el. A beépítés helyének
kiválasztása a helyiség használatától,  az építészeti 
követelményektől és a  tartózkodási zóna határaitól függ.
Az indukciós készülék egyedüli látható részei a befúvó és
az indukciós rácsok.
Ezeknek a rácsoknak az elhelyezésére két lehetőség 
kínálkozik

• Mindkét rács függőlegesen, a helyiség felé irányul
• Egy rács vízszintesen vagy majdnem vízszintesen a

 mennyezet felé irányul és egy rács függőlegesen a 
helyiség felé irányul

A rács különböző kialakításokban, egyedi rácsként vagy 
(a párkányon kialakított) standard rácsok formájában áll
rendelkezésre, alumíniumból, acélból vagy rozsdamentes
acélból készülhet. 
Különböző kialakítású perforált lemezes befúvók is 
rendelkezésre állnak.

Vízszintes kiáramlás
Annak érdekében, hogy az elárasztásos áramlás zavaró hatá-
sok nélkül menjen végbe, a befúvórács előtt 1,0 - 1.5 m
teret ajánlatos szabadon hagyni. Ez a terület nem lehet a
tartózkodási zóna része.
Az elárasztásos áramlás esetében az elhasznált levegőt
mindig a mennyezet közeléből kell elszívni.

Az alkalmazás korlátozásai
• Ehhez a rendszerhez a maximális helyiség mélység 5 és

7 m között van. Nagyobb helyiségekben két vagy több
oldalon elhelyezett parapet készülékek végeznék a
befúvást a tartózkodási zónába vagy kiegészítő befúvó
rendszer alkalmazására kerülne sor.

• A befúvott levegő hőmérséklet-különbsége a helyiség-
hőmérséklethez viszonyítva ne legyen nagyobb
-6  -8 K-nál.

Indukciós készülékek
Parapetbe építhető indukciós készülékek

Sky-Office. Düsseldorf, Németország
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Indukciós készülékek
Parapetbe építhető indukciós készülékek

Készülék méretezés 
Hatásos hőmérsékletkülönbség
A hőcserélő szerkezetén és anyagán kívül fontos paramé-
ter a  hatásos hőmérsékletkülönbség.

ΔtRW Hatásos hőmérsékletkülönbség
tKWV Hidegvíz előremenő hőmérséklet
tKWR Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

tR Helyiséghőmérséklet

Átváltás más hőmérséklet-különbségekre
A hőteljesítmény tekintetében a gyártó adatai általánosan
egy meghatározott hőmérsékletkülönbségre vonatkoznak.
A következő képletet a projektre jellemző  hőmérséklet
különbségére történő átszámításra használjuk.

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés)
QN Fűtőteljesítmény, gyártói adat
Δt Hatásos hőmérsékletkülönbség, tervezési adat
ΔtN Hatásos hőmérsékletkülönbség, gyártói adatok

Víz tömegáram
Az alábbi egyenlet alapján a szükséges víz tömegáramot
könnyen lehet számítani.

VW Víz tömegáram l/h egységben
Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés) W egységben

ΔtW Vízoldali hőmérsékletkülönbség

Korrekciós szorzó egyéb víz tömegáramokhoz
A gyártói adatok rendszerint egy meghatározott víz töme-
gáramra vonatkoznak. Nagyobb víz tömegáram esetén
nagyobb hőteljesítményt lehet elérni. Bizonyos körülmé-
nyek között a szükséges víz tömegáram is kisebb, úgyhogy
a tényleges teljesítményt csökkenteni lehet.
A korrekciós szorzóra vonatkozó információ szintén a kés-
zülék dokumentációjában található.

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW = · 0.86
Q

ΔtW

Q = QN · ΔtN

ΔtDt~

Jellemző értékek Példa Megjegyzések
22-től 26 °C-ig 26 °C

9 m²

540 W

40-től 80 W/m²-ig 60 W/m²

5-től 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16-tól 20 °C-ig 16 °C

18-tól 23 °C-ig 19 °C

167 W

-10-től -4 K-ig -8,5 K

373 W

439 W

50-től 250 l/h-ig 107 l/h

439 W / 1,0 korrekció 110 l/h-ra

Fúvóka típus: G

200-tól 1100 W-ig 440 W -10 K-nál, gyártói adatok

541 W 374 + 167 

0,15-től 0,22 m/s-ig 0,16 m/s Magasság: 0,10 m

3,0-tól 4,5 kPa-ig 3,8 kPa-tól

30 dB(A)-ig <20 dB (A) 6 dB helyiségcsillapítással

Tervezési példa

1  A TROX méretező programmal számítva

Paraméterek a készülék méretezéshez
Paraméterek
Helyiséghőmérséklet

Helyiségterület (modul 1,5 x 6,0 m)

Hűtési teljesítmény

Fajlagos hűtőteljesítmény

Frisslevegő áramlási mennyiség

Előkezelt külső levegő hőmérséklet

Hidegvíz előremenő hőmérséklet

Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

Eredmények 1)

A levegő hűtőteljesítménye

Hatásos hőmérsékletkülönbség

A víz szükséges hűtőteljesítménye

Hűtőteljesítmény -10 K-nél

Hidegvíz tömegáram

Hűtőteljesítmény -10 K-nél és 110 l/h-nál

Kiválasztva : QLI-2-G/1200

Névleges hűtőteljesítmény

Tervezett hűtőteljesítmény

Levegő áramlási sebesség 1,5 m távolságon belül

Vízoldali nyomásesés

Hangnyomásszint
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Elárasztásos áramlás

Speciális kevert és elárasztásos áramlás

QLI típus

IDB típus

Indukciós készülékek
Parapetbe építhető indukciós készülékek

� Végére szerelt oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk
a frisslevegő számára

� Kondenzvízgyűjtő tálcával függőlegesen szerelt hő -
cserélő alacsony hidegvíz hőmérsékletekhez

Szé: 900, 1200 és 1500 mm · Ma: 730 mm  
Átm.: 200 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1100 W-ig
Fűtőteljesítmény 1730 W-ig

� Oldalsó elrendezésű csatlakozócsonk a frisslevegő 
számára az álpadlóban

� Regeneratív durvaporszűrővel
� Projektspecifikus méretek

Szé: 1200 mm · Ma: 567 mm · Átm:: 134 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 800 W-ig
Fűtési teljesítmény 1000 W-ig

Sky-Office, Düsseldorf, Németország



Európai Beruházási Bank, Luxemburg
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Működési leírás
Az álpadlóba építhető készülékeket a homlokzat közelében
építjük be az álpadlóba. Ezek a külső zónákat vagy a külső
helyiségeket a központi légkezelőben előkezelt frisslevegővel
(befúvott levegő) látják el, illetve helyi hőcserélőkkel 
rendelkeznek a hűtési és/vagy fűtési hőterhelések keze-
lése céljából.

A befúvott levegő a keverőkamrába fúvókákon keresztül jut
be, mely helyi depressziót okoz. Ennek eredményeként a
padlórácson keresztül a helyiségből másodlagos levegő
áramlik a hőcserélőn át a keverőkamrába. 
Ezután a kevertlevegőt a helyiségbe függőlegesen 
juttatjuk be egy rácson keresztül, alacsony sebességgel
(0,7 m/s).

Indukciós készülékek
Álpadlóba építhető indukciós készülékek

Az álpadlóba építhető indukciós készülékek optimális megoldást kínálnak 
szellőztetés számára, különösen a mennyezettől a padlóig üvegezett épületekben.
Modern épületekben az álpadlók alkalmazása a technika legkorszerűbb szintjét 
képviseli, így ezen szellőztetési technológia alkalmazásának ezekben a szituációkban
van igazán nagy jelentősége. 
Mivel ablakfelület alatti elhelyezést alkalmazunk, az ablak belső felületének hőtani
hatása csökken, ami komfortos környezetet eredményez egész évben.

Előnyök
• Jó levegőminőség a tartózkodási zónában az

 elárasztásos szellőzéstechnikának köszönhetően

• Turbulenciamentes, alacsony sebességű áramlás a
tartózkodási zónában

• A teljesen szabad belső tér nem ütközik az üvegfal
rendszerek alkalmazásával

• A készülékek nem szembetűnő beépítése, nem 
befolyásolja hátrányosan a helyiségben tartózkodó
személy kényelmét

• Nincs szükség álmennyezetre

• Az ablakfelület hőhatása minimális mértékben 
befolyásolja a komfortérzetet:
– Hűvös ablaktábla nyáron
 – Hőmérséklet-szabályozott ablaktábla télen

• Kombinálható mennyezethűtéssel

• Az alacsony zajkibocsátásnak köszönhetően 
különösen  alkalmas olyan mennyezeti  hűtési 
rendszerekhez, ahol a mennyezet szintjén 
hangelnyelő anyagot nem lehet beépíteni.

Office am See, Bregenz, Ausztria

ODA frisslevegő
SEC Másodlagos levegő
SUP Befúvás

BID nézet
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Hűtési üzem
A helyiségbe történő vízszintes befúvás az elárasztásos
rendszerű szellőztetéshez hasonlóan történik. A hűtött
levegő kezdetben felfelé áramlik. Mivel a hideg levegő
nehezebb, mint a meleg levegő, a levegő áramlás meg-
fordul, és a befúvott levegő a padló felé áramlik. A 
folyamatban a levegő sebesség csökken. A helyiségen
belül alacsony szinten olyan ”befúvott levegő réteg” 
alakul ki, amelyre alacsony sebesség és a jó
levegőminőség jellemző. A személyektől és egyéb 
hőforrásoktól származó konvekció okozza, hogy a befúvott
levegő felemelkedik és komfortos feltételeket teremt a
tartózkodási zónában. A befújt levegő egy része , amely a
befúvórácstól az ablakfelületre áramlik az ablakfelületen
felmelegszik és az üvegfelület továbbvezeti  az ablak fölé. 
A helyiségben tartózkodó személyek kényelme érdekében
ez a hatás kívánatos, mivel az ablaktábla felületi 
hőmérséklete ily módon alacsony marad.

Fűtési üzemmód
A fűtött vagy a helyiség hőmérsékletének megfelelő 
befúvott levegő kiáramlása függőlegesen felfelé irányul. 
A befúvott levegő és a helyi levegő pozitív hőmérséklet-
különbségének a növekedésével a levegőáramlás már nem
tud visszatérni a padlóra, és ennek eredményeként kevert
áramlású levegőelosztásra kerül sor a helyiségben.
Az ablakfelület fölé irányuló meleglevegő áramlás
 pozitívan befolyásolja a helyiségben tartózkodó személyek
hőérzetét, mert az ablaktábla felületének hőmérséklete
növekszik. Nem alakul ki az ablakfelületek közelében
tapasztalható kellemetlen érzet (hideg sugárzás).

Fűtési üzemmód befúvott levegő nélkül
Befúvott levegő nélküli fűtési üzemmódban (stand-by
működési mód), az álpadlóba beépített indukciós készülék
statikus fűtőtestként üzemel. 
A hőcserélővel a helyiség levegőjét konvektív módon 
fűtjük minek következtében felemelkedik. Az ablakfelület
közelében lévő levegő lesüllyed a hőcserélőhöz. Ilymódon
közvetlenül kom penzálásra kerül az ablakfelületről érkező
hőveszteség.

Indukciós készülékek
Álpadlóba építhető indukciós készülékek
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Tervezési információ
Általános leírás
Mivel az álpadlóba beépített indukciós készülékek 
közvetlenül a homlokzat közelében vannak elhelyezve, a
készülék szélességét a homlokzat tengelytávolságától
függően választottuk ki. Ezt a megoldást különösen 
üvegfalakkal kialakított épületeknél alkalmazzuk. A 
készülékeket  a külső fal mentén elhelyezett betonpillérek
között helyezzük el. Az álpadlóba beépített indukciós 
készülékek közötti távolság 1,20-tól 1,80 m-ig terjedhet. 
Az álpadlóba épített indukciós készülékek egyetlen látható
komponense az egyenes padlórács, amelynek lamellái a
homlokzattal párhuzamosak vagy arra merőlegesek lehetnek.
Ezen rácsok alumíniumból, acélból vagy rozsdamentes 
acélból készült egyedi rácsok, valamint szalagrácsok és 
feltekercselhető rácsbetétek is rendelkezésre állnak.

Vízszintes kiáramlás
Ahhoz, hogy az elárasztásos áramlás zavarmentes legyen, a
befúvó rács előtt 1,0-tól 1,5 m-ig terjedő területnek kell
szabadon maradnia. Ez a terület nem a  tartózkodási zóna
része. Az elárasztásos áramlás esetében az elhasznált
levegőt mindig a mennyezet közeléből kell elszívni.

A felhasználás korlátai
Ezen rendszer alkalmazásakor a maximális helyiség mélység
5 és 7 m közötti. Nagyobb helyiségekben az álpadlóba 
beépített indukciós készülékek látnák el a külső zónát, míg
egy másik rendszer, pl. mennyezeti indukciós befúvók 
látnák el a belső zónát.

Készülék méretezés 
Hatásos hőmérsékletkülönbség
A hőcserélő szerkezetén és anyagán kívül fontos paraméter
a  hatásos hőmérsékletkülönbség.

ΔtRW Hatásos hőmérsékletkülönbség
tKWV Hidegvíz előremenő hőmérséklet
tKWR Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

tR Helyiséghőmérséklet

Átváltás más hőmérséklet-különbségekre
A hőteljesítmény tekintetében a gyártó adatai  általánosan
egy meghatározott hőmérsékletkülönbségre vonatkoznak. 
A következő képletetet a projektre jellemző hőmérséklet
különbségére történő átalakításra használjuk.

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés)
QN Fűtőteljesítmény, gyártói adat
Δt Hatásos hőmérsékletkülönbség, tervezési adat
ΔtN Hatásos hőmérsékletkülönbség, gyártói adatok

Indukciós készülékek
Álpadlóba építhető indukciós készülékek

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN · ΔtN

Δt~

Jellemző értékek Példa Megjegyzések
22-től 26 °C-ig 26 °C

450 W

40-től 70 W/m²-ig 50 W/m²

5-től 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16-tól 20 °C-ig 16 °C

18-tól 23 °C-ig 18 °C

167 W

-10-től -4 K-ig -9 K

283 W

300 W

50-től 250 l/h-ig 122 l/h

294 W / 1,02 korrekció 110 l/h értékre

Fúvóka típus: U

200-től 1000 W-ig 357 W -10 K-nál, gyártói adatok

511 W 344 + 167 

0,15-től 0,22 m/s-ig 0,11 m/s Magasság: 0,10 m

3,0-tól 4,5 kPa-ig 5,5 kPa

40 dB(A)-ig <20 dB (A) 6 dB helyiségcsillapítással

Tervezési példa

1  A TROX méretező programmal számítva

Paraméterek a készülék méretezéshez
Paraméterek
Helyiséghőmérséklet

Helyiségterület (modul 1,5 x 6,0 m)

Hűtési teljesítmény

Fajlagos hűtőteljesítmény

Frisslevegő áramlási mennyiség

Előkezelt külső levegő hőmérséklet

Hidegvíz előremenő hőmérséklet

Hidegvíz visszatérő hőmérséklet

Eredmények 1)

A levegő hőteljesítménye

Hatásos hőmérsékletkülönbség

A víz szükséges hűtőteljesítménye

Hűtőteljesítmény -10 K-nél

Hidegvíz tömegáram

Hűtőteljesítmény -10 K-nél és 110 l/h-nál

Kiválasztva: BID-4-U/1250x900x98

Névleges hűtőteljesítmény

Tervezett hűtési teljesítmény

Levegő áramlási sebesség 1,5 m távolságon belül

Vízoldali nyomásesés

Hangnyomásszint
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Indukciós készülékek
Álpadlóba építhető indukciós készülékek

BID típus
� Téglalap alakú padlórács különböző összeállításokban és

anyagokkal
� Alacsony kialakítás
� Projektspecifikus méretek

Szé: 1100 – 1849 mm · Ma: 191 mm · Mély: 404 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h frisslevegő
Hűtőteljesítmény 1030 W-ig
Fűtési teljesítmény 1225 W-ig

Európai Beruházási Bank, Luxemburg
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Homlokzati szellőztető készülékek

Világítótorony, Frankfurt/M, Németország
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Előnyök
• Jó felhasználói elfogadottság és elégedettség:
– Egyedi szabályozás
– Ablakok nyitását lehet alkalmazni

• Kedvező energia-hatásfok:
– A rendszer leáll, amikor nincs használatban, vagy amikor

az ablakokat kinyitják
– Hővisszanyerés lehetséges

• Alacsony energiaigény, mivel a levegő befúvása a 
helyiségbe alacsony sebességen és a lehető legrövidebb
útvonalon történik

• Eredményként nagyon jó ventilátor hatásfokot, alacsony
fajlagos ventilátorteljesítményt (specific fan power = SFP)
érünk el

• A helyiség kihasználása nagyon hatékony, mert nincs
szükség központi légkezelő berendezésre és légcsatorna
elosztó rendszerekre

• Gyakran ez az egyetlen praktikus módszer olyan épület
elfogadható költséggel megvalósított felújítására, amely
mechanikus szellőztetési/klímatechnikai rendszerrel ren-
delkezik

• A szolgáltatási költségek egyszerű rögzítése és egyszerűsí-
tett számlázás több bérlő által használt egységekhez

Működési leírás
A homlokzati szellőztető készülékek decentralizált levegőke-
zelési funkciót kínálnak. Külső falakban, falakon vagy hom-
lokzatokon vannak elhelyezve. A készülékek hangcsillapított
levegőkezelést tesznek lehetővé belülről kifelé vagy for-
dítva, a lehető legrövidebb útvonal használatával.
Légcsatorna elosztó rendszerre nincs szükség. A homlokzati
szellőztető készülékek rendszerint kifinomult, bevált, pro-
jekt-specifikus  megoldásokon alapuló funkcionális egysé-
gek. Ezeknek az egységeknek a kiválasztásához a következő
kritériumok nagyon fontosak: a decentralizált rendszer szá-
mára szükséges koncepció, a szükséges működési terület  és
a beépítési hely. A mai napig a fenti kritériumok alapján
számos projektet alakítottunk ki homlokzati szellőztető ké -
szülékekkel. A jövőben még több lehetőség áll majd rendel-
kezésre.

Decentralizált szellőztető rendszerek
Helyiségeket tisztán decentralizált homlokzati szellőztető
egységek alkalmazásával is lehet szellőztetni, vagy pedig az
egységeket  központi légkezelővel ellátott rendszerek támo-
gatására lehet használni.

Funkciók
A homlokzati szellőztető rendszerek számos lehetőséget
kínálnak a helyiségek szellőztetésére kezdődően a statikus
beáramlási/kiáramlási készülékektől egészen a mini-

meghajtással rendelkező komplett légkezelő egységekig.
Fázisváltó anyagokat alkalmazó innovatív technológia is
rendelkezésre áll. Az alábbiakban a választható készülékek
részletes leírása található, beleértve a rendelkezésre álló
modul betétek és komponensek leírását is.

Beépítési hely
A készülékek elsődlegesen parapetbe illetve álpadlóba sze-
relhetők. A parapet készülékeket a párkány alá (az ablak
alá), a párkány elé, az ablak
fölé vagy oldalára lehet beé-
píteni. A padlóba építhető
készülékeket az álpadlóba, a
homlokzat közelében építjük
be. Ezek a készülékek ideális
megoldást jelentenek a teljes
magasságban üvegezett épít-
mények számára. 
A homlokzati szellőztető 
készülékeket már meglévő 
homlokzatba is be lehet épí-
teni. A homlokzati elemnek a
szellőztető készülékkel együtt
megvalósított előregyár tása
tökéletesített  logisztikát és
így nagyon jó minőséget és
költségcsökkentést kínál.

Homlokzati szellőztető készülékek

A szellőzéstechnikai rendszerek decentralizálása és beszerelése a homlokzatba sok projekt
számára előnyöket biztosít a kialakítás, a kényelem és a gazdaságosság tekintetében. 
A decentralizált rendszer alkalmazásakor a klímaközpontok és légcsatornák számára már
nem kell helyet biztosítani, vagy helyszükségletük lényegesen kisebb. 
Ez figyelemreméltóan befolyásolja a födémtől födémig terjedő helyiség magasságot és ily
módon az egész  építémény magasságát. Új építési projektekhez homlokzati szellőztető
készülékeket alkalmazó, innovatív, projektspecifikus szellőzéstechnika áll rendelkezésre,
amely nagy rugalmasságot és kedvező energiahatásfokot kínál. Mivel a homlokzati 
szellőztető készülékekhez nincs szükség központi levegőkezelő berendezésre, gyakran ezek
a készülékek képviselik az egyetlen megoldást egy meglévő, szellőztetéssel és klíma-
technikai rendszerekkel nem rendelkező épület felújításához.

Levegő áramlás mérés
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Decentralizált szellőztető 
rendszerek
Decentralizált befúvott levegő – Centralizált elszívott
levegő
A homlokzati szellőztető készülékek frisslevegő befúvásá-
val és kezelésével tartják fenn a levegő minőségét a helyi-
ségekben. A legegyszerűbb esetben frisslevegő befúvó ké -
szülékek annyi levegőt engednek beáramlani a helyiségbe,
amennyit az elszívógép eltávolít. 
A ventilátorral felszerelt befúvó készülékek szabályozott
szellőztetést tesznek lehetővé, szabályozott vagy korláto-
zott frisslevegő tömegárammal. A frisslevegőt lehet tem-
perálni és szűrni is.
Az elhasznált levegőt a padlószinten szívjuk el helyiségen-
ként vagy helyiség-csoportonként, központi elszívógép
alkalmazásával. Alkalmazási példa: felújítás a beltéri
levegő minőségének javítása érdekében, a meglévő elszí-
vógép alkalmazásával.

Decentralizált befúvott levegő és elszívott levegő
Az egész szellőztető rendszer decentralizált. Nagyon jó
beltéri levegő minőséget érünk el homlokzati szellőztető
készülékek alkalmazásával, mivel ezek kondicionált 
frisslevegőt juttatnak be közvetlenül a helyiségbe. 
A levegőkezelést és a levegő mozgatását egyetlen 
egységben kombináljuk. Levegőkezelést azért alkalmazunk,
hogy megfeleljünk a projektspecifikus követelményeknek
és feltételeknek. A helyiségből elszívott levegőt is a hom-
lokzati szellőztető készülék alkalmazásával juttatjuk a
külső térbe. Erre a célra kombinált befúvó és elszívó kés-
zülékek állnak rendelkezésre. Alkalmazási példa: Új építés
vagy felújítás decentralizált szellőztetési technológiával

Másodlagos levegő
A nagy hőterhelésű helyiségekbe és zónákba csak a 
szükséges frisslevegő tömegáramot juttatjuk be. 
Az ezen kívül szükséges minden fűtési vagy hűtési 
telje sítményt másodlagos/szekunder levegő készülékekkel
lehet biztosítani. Ezek hatékonyan tudják támogatni mind
a decentralizált, mind pedig a centralizált szellőztető
rendszereket. Alkalmazási példa: Új építés, felújítás vagy
utólagos szerelés.

Nagy helyiségmélységek
Nagy mélységű helyiségek szellőztetéséhez a homlokzati
szellőztető készülékek kombinációja például mennyezeti
indukciós befúvókkal jó megoldást képvisel.

Homlokzati szellőztető készülékek
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Funkciók
Befúvó modul
A befúvó ventilátor frisslevegőt szolgáltat, amelyet a rend -
szer megszűr és temperál, utána pedig a helyiségbe juttat.

• Visszacsapó szelep
A széliránytól függően előfordulhat, hogy depresszió ala-
kul ki az épület egyik homlokzatán. Ennek az lehet az
eredménye, hogy a levegő a befúvó egységen visszaáram-
lik a külső térbe. Ilyen helyeken ennek megakadályozása
érdekében visszacsapó szelep került beépítésre.

• Lezáró csappantyú
Üzemszüneti állapotban egy a készülékbe integrálható
rugóvisszatérítésű motor lezárja a lezáró csappantyút így
megakadályozva a szabályozatlan levegőáramlást, amely
nyáron a külső meleget beengedné, télen pedig nagyon
gyorsan kihűtené a helyiséget.

• Finomporszűrő
A finompor eltávolítása céljából mechanikus 
levegőszűrés történik. A ventilátor előtt elhelyezett szűrő
lehetővé teszi, hogy sem a ventilátor, sem pedig az
áramló levegő útjában elhelyezett  komponensek, különö-
sen a hőcserélő ne  szennyeződjön. Ennek 
eredményeként jó minőségű levegő befúvást 
biztosítunk a helyiségben tartózkodók számára.

• Légmennyiség korlátozók
A szűrő és a homlokzaton uralkodó változó nyomás miatt
a nyomáskülönbségek megváltoztathatják a 
légcsere mértékét. Légmennyiség-korlátozó alkalmazása
megakadályozza, hogy túllépjük a szükséges levegő
tömegáramot.

• Ventilátor
A levegőbefúvás biztosításához kedvező energia-
hatásfokkal rendelkező, alacsony zajkibocsátású 
centrifugálventilátort alkalmazunk.

• Hangcsillapító
A ventilátorzaj és a külső zaj csökkentése érdekében
hangcsillapító elhelyezésére van lehetőség  . 
A különösen alacsony ventilátor hangteljesítményszint
lehetővé teszi a készülékek használatát olyan helyeken is,
amelyek akusztikai szempontból különösen igényesek.

Hőcserélő modul
A hőcserélő hűtő- és/vagy fűtőcsőkígyókat, motoros 
szabályozószelepeket, lezárószelepeket és egy befúvottle-
vegő hőmérséklet érzékelőt tartalmaz. Egy kondenzvízgyűjtő
tálca gyűjti össze a keletkező kondenzvizet.
A helyiség hőterheléseit a hőcserélő alkalmazásával 
kezelhetjük. A melegvizes hőcserélőben a levegő hőmér-
séklete emelkedik, az abszolút nedvességtartalom pedig
állandó marad. A hidegvizes hőcserélő hűtési teljesítménye
a hűtött víz hőmérsékletétől függ. Ha a hőmérséklete a
frisslevegő harmatpontja felett van, akkor egy úgynevezett
száraz (érzékelhető) hűtésre kerül sor amelyben a levegő
nedvességtartalma változatlan marad. 
Amikor a harmatpont alá csökken a hűtővíz hőmérséklete,
akkor a levegő nedvességtartalmának egy része lecsapódik
(látens hűtés), és így további hőt von el a levegőből.
Homlokzati szellőztető készülékeket legnagyobbrészt száraz
hűtés üzemben használjuk. Ennek ellenére a készülékek
kondenzvízgyűjtő tálcával rendelkeznek, amely össze 
tudja gyűjteni a kondenzvizet, ha a levegő hőmérséklete
átmenetileg a harmatpont alá csökkenne. Az ilymódon 
összegyűjtött összes kondenzvíz idővel elpárolog.

1 Ventilátor
2 Hangcsillapító
3 Visszacsapó szelep
4 Motoros hajtású lezáró csappantyú
5 Szűrő
6 Légmennyiség szabályozó

7 Hőcserélő
8 Hőmérséklet érzékelő
9 Motoros hajtású szabályozószelep

10 FSL-VEZÉRLÉS
SRO Frisslevegő, egyedi helyiség
SRS Befúvás, egyedi helyiség

DEG-központ, Köln, Németország

Homlokzati szellőztető készülékek



Elhasznált levegő modul
Az elhasznált levegő ventilátor elszívja a levegőt a 
helyiségből és a külső térbe dobja ki.

• Durvaporszűrő
Egy durvaporszűrő védi a ventilátort és a hőcserélőt a
szennyeződéstől.

• Hangcsillapító
A ventilátor zaj csökkentése hatékonyan megy végbe a
hangcsillapítóban. A különösen alacsony ventilátor
hangteljesítményszint lehetővé teszi a készülékek 
használatát olyan projektekben is, amelyek alacsony
hangszinteket igényelnek.

• Ventilátor
A levegőbefúvás biztosításához kedvező energia-hatás-
fokkal rendelkező, alacsony zajkibocsátású centrifugál-
ventilátort alkalmazunk.

• Visszacsapó szelep
Szélnyomás esetén az elszívó készüléken keresztül 
kezeletlen levegő kerülhet a helyiségbe. A levegő 
áramlás irányának ezt a megfordulását visszacsapó 
szelep beépítésével akadályozzuk meg.

• Lezáró csappantyú
Üzemszüneti állapotban egy a készülékbe integrálható
rugóvisszatérítésű motor lezárja a lezáró csappantyút
megakadályozva a szabályozatlan levegőáramlást, amely
nyáron beengedné a külső meleget, télen pedig nagyon
gyorsan kihűtené a helyiséget.

Hővisszanyerés
A hővisszanyerésre szolgáló hőcserélővel az elhasznált
levegőben lévő hőmennyiségnek egy részét a frisslevegőbe
visszük át. Ha energiahatékonysági szempontból előnyös az
átmeneti időszakban, valamint a hővisszanyerő befagyás
elkerülése érdekében egy bypass csappantyút alkalmazha-
tunk, melynek segtíségével a hővisszanyerő megkerülhető. 

Másodlagos levegő modul 
Nagyobb hőterhelések kezelése érdekében a helyiségből 
elszívott (másodlagos) levegőt forgatunk vissza, ami a 
frisslevegővel együtt megy át a hőcserélőn. Ahogy a teljes
levegőáramlás növekszik, úgy növekszik a fűtési vagy hűtési
teljesítmény is. A teljesítmény szabályozása érdekében a
befúvó ventilátor vagy többfokozatú lehet, vagy közvetlenül
változtatható fordulatszámszabályozással rendelkezik. 

• Másodlagos levegő keverés
Ahogy a hűtési vagy fűtési hőterhelés növekszik, úgy
növekszik a ventilátor sebessége, és ily módon a 
befúvott levegő tömegárama. Amikor a befúvott levegő
mennyisége nagyobb, mint a frisslevegő mennyisége, a
különbséget helyiség- (másodlagos) levegővel 
egyenlítjük ki. A rendszerben egy motoros légmennyiség
szabályozó szabályozza a másodlagos levegő áramlási
mennyiséget.

• Másodlagos levegő üzemmód
Olyan helyiségekben, amelyekben nem tartózkodik senki,
a frisslevegő nélküli készenléti üzemmód gazdaságos
megoldást képvisel. A helyiségben a hőmérséklet szabá-
lyozása céljára csak másodlagos (helyiség) levegőt kerin-
getünk a hőcserélőn keresztül.

• Visszakeringető készülék
A másodlagos levegő készülékeknek nincs frisslevegő
csatlakozásuk, ezeknek a rendeltetése csak a másodlagos
levegő visszakeringetése a hőterhelések kezelése céljából.
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1 Ventilátor
2 Hangcsillapító
3 Visszacsapó szelep
4 Motoros hajtású lezáró csappantyú
5 Szűrő
6 Légmennyiség szabályozó
7 Hőcserélő

SRO -Frisslevegő, egyedi helyiség
SRS - Befúvás, egyedi helyiség
SEH -Elhasznált levegő kidobás, egyedi
helyiség
SET - Elhasznált levegő kidobás, egyedi
helyiség
SEC - Másodlagos levegő

Homlokzati szellőztető készülékek

Capricorn-épület, Düsseldorf, Németország
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Homlokzati szellőztető készülékek
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Energiatárolás

Fázisváltó anyag (PCM) modul
A napközbeni üzemelés során a meleg frisslevegő áthalad
a PCM energiatároló egységen, ahol lehűl és bejut a 
helyiségbe. Ez a hűtési folyamat addig hat, amíg az
 előzőleg szilárd PCM az energiatároló egységben az általa
elnyelt hő hatására folyékonnyá nem válik. Éjszakai üze-
meléskor a hidegebb kültéri levegő áthalad az egységen, a
PCM újra megszilárdul és így újra hasznosítható a helyiség 
napközbeni hűtésére.
A látens hőt tároló egység kialakításától függően akár 10
órán keresztül kellemes helyiséghőmérsékletet biztosíthat
a következő napon.

A PCM-et tartalmazó homlokzati szellőztető készülék a 
homlokzatban található nyíláson keresztül kapja a 
frisslevegőt, és azt a helyiségbe juttatja. 
Nagyon magas külső hőmérséklet esetén másodlagos levegő
bekeverésével vagy tisztán a másodlagos levegővel 
megvalósított üzemeltetés a PCM kisebb mértékű olvadását
okozza, melynek során az energiatároló egység lassabban
merül ki. Nyáron, az energiatároló egység éjszakai 
használatakor az épületszerkezetet is hűtjük (éjszakai
hűtés). Ez azt jelenti, hogy a készüléket 60 W/m²-ig terjedő
hűtési hőterheléssel rendelkező helyiségekben lehet 
használni.

Hűtési üzem,
nyáron, napközben

1 Ventilátor
2 Hangcsillapító
3 Átváltó csappantyú
4 Szűrő

5 Fázisváltó anyag tároló
SRO Frisslevegő, egyedi helyiség
SRS Befúvás, egyedi helyiség
SEC Másodlagos levegő

Természetes hűtés fázisváltó
anyagokkal (PCM)
PCM – a fázisváltás energiája
Ha valamely anyaggal hőt (energiát) közlünk vagy
belőle elvonunk, akkor az anyag hőmérséklete megvál-
tozik, vagy az anyag bizonyos hőmérsékleteken (olva-
dáspont vagy forráspont) a halmazállapotát (szilárd,
folyékony vagy gáznemű) változtatja meg további
hőmérsékletváltozás nélkül. Ezzel a tulajdonsággal
minden anyag rendelkezik, de különböző hőmérsékle-
teken és nyomásokon. A szellőzéstechnikához PCM-
ekként 20 és 25 °C közötti olvadásponttal rendelkező
sóhidrátokat lehet alkalmazni. 

A halmazállapot változás esetén nagy hőmennyiséget,
az úgynevezett látens hőt lehet tárolni vagy felszaba-
dítani állandó hőmérséklet mellett. A halmazállapot
változás eléréséhez kis hőmérséklet-különbség 
elegendő. Feltételezve, hogy egy kilogramm beton
normál helyiséghőmérsékleten az éjszakai lehűlés
során 10 K-nel csökken, ennek a hőtömegnek akkora
hűtési potenciálja van, hogy 10 kJ hőt von el a helyi-
ségből napközben. 

Mivel a PCM ugyanilyen feltételek között az éjszakai
lehűlés során halmazállapotát folyékonyról szilárdra
változtatja, ez kb 190 kJ (kb 0,05 kWh) hűtési poten-
ciálra való emelkedést biztosít, ami 19-szerese a
beton hűtési potenciáljának.

másodlagos
levegő
csappantyú

F7-szűrő

Fázisváltó
anyag tároló

EC radiálventilátor

külső tér

helyiség

hőcserélő

beltéri levegő
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Szabályozás
Attól függően, hogy milyen működésű homlokzati
szellőztető elemet választottunk ki a készülék vezérlését az
épület tervezett szabályozási rendszerébe integrálni kell.
Különböző energiamegtakarítási üzemmódokat, valamint az
általános épületfelügyeleti rendszereknek való megfelelést
is figyelembe kell venni.

Az FSL-CONTROL a homlokzati szellőztető készülékekhez
méretre szabott egyedi helyiség szabályozó rendszert kínál.
A szabályozó rendelkezik a vezérlőtáblákhoz szükséges 
elektronikával, a hőmérséklet érzékelőkkel és meghajtások-
kal megvalósított kommunikáció céljára valamint az 
alábbiakban felsorolt paraméterek szabályozásához 
szükséges szoftverrel.

Helyiséghőmérséklet
A helyiséghőmérsékletet főleg a hőcserélők vízszelepeivel
szabályozzuk. A másodlagos levegő egységeket változó
mennyiségű befúvott levegővel működtetjük. Ezen kívül a
ventilátor sebességét fokozatosan vagy fokozatmentesen
szabályozzuk.

Befúvott levegő hőmérséklet
Szabályozott vagy korlátozott befúvott levegő 
hőmérséklettel a különösen kritikus komfortkritériumoknak
történő megfelelés érhető el. Kaszkádszabályozó rendszer-
ben a befúvott levegő  hőmérséklet alapértéke megfelel a
 helyiség hőmérséklet szabályozási követelményének.

Frisslevegő áramlási mennyiség
A befúvott levegő ventilátort és annak fordulatszámát a
frisslevegő téfrogatáram alapján választjuk ki. Külön lég-
mennyiség-szabályozásra nincs szükség. A befúvó ventilá-
tornak a követelményektől függően rendszerint három
választható fordulata van. A legalacsonyabb ventilátor for-
dulatszám a szükséges minimális frisslevegő mennyiséget
biztosítja.

FSL-CONTROL komponensek
• LON-szabályozó
• Vezérlőtáblák
• Víz szelepek meleg és hideg vízhez
• Szelepállító motorok
• Befúvottlevegő-hőmérséklet érzékelők

FSL-CONTROL üzemmódok
• Komfort üzem

A helyiséghőmérsékletet a helyiségben tartózkodó 
személy által kiválasztott értékre állítjuk be.

• Készenlét (standby)
Az előírt értéket növeljük vagy csökkentjük.

• Nem tartózkodik senki a helyiségben
A helyiséghőmérséklet nem szabályozott. 
A fagyveszély és a túlmelegedés elleni védelmi funkciók
továbbra is aktívak. 
A másodlagos levegő funkcióval rendelkező befúvó 
egységek másodlagos levegővel megvalósított üzemre
kapcsolnak.

FSL-CONTROL – Biztonsági funkciók
• A hővisszanyerő készülék jegesedés elleni védelme
• A hőcserélő fagy elleni védelme
• Túlmelegedés és fagy védelem az épületben 

Homlokzati szellőztető készülékek

Irodaépület Feldbergstraße, Frankfurt/M, Németország

FSL-CONTROL Vezérlőtábla



Tervezési információ
Készülék opciók

Kialakítás
A homlokzati szellőztető készülékek általában olyan pro-
jektspecifikus megoldások, amelyeket  meglévő épületben
meghatározott feltételek vagy új építéshez kiadott előírások
teljesítésére terveztek. Ily módon a kialakítás mozgástere
gyakorlatilag korlátlan. A parapet készülékek burkolásáról a
megrendelő gondoskodik. A befúvó és elszívó rácsok külön-
böző kialakításokban állnak rendelkezésre. Az elszívó rácsot
a parapet alatt vagy a parapetben lehet elhelyezni. Az álpad-
lóba épített készülékeken csak az egyenes padlórács látható,
amelynek a lamellái a homlokzattal párhuzamosak vagy arra
merőlegesek lehetnek. Egyéb opcióként egyedi rácsok, szalag-
rácsok és feltekercselhető  rácsbetétek állnak rendelkezésre,
amelyek alumíniumból, acélból vagy rozsdamentes acélból
készülhetnek.

A homlokzat, mint kapcsolódási hely
A friss- és elhasznált levegő homlokzati kivezető nyílások
mérete, elrendezése és kialakítása idejében történő koordi-
nációt igényel az építésszel, a homlokzat tervezővel, a
gépészet tervezőjével , és a készülék gyártójával.

• Beépítés 
A frisslevegő és az elhasznált levegő nyílások közötti
távolságnak a lehető legnagyobbnak kell lennie, hogy
megakadályozzuk a “rövidzárat” az elhasznált levegő és
a frisslevegő között. Az elhasznált levegőt nagy sebes-
séggel kell kijuttatni, a beszívó nyílástól távolodó
irány ba. Ez vonatkozik a közeli helyiségeket kiszolgáló
készülékekre is.

• Kialakítás
Fontos, hogy a homlokzatszellőztető egység időtálló
tömítéssel legyen csatlakoztatva a homlokzathoz. 
Ezen túlmenően a készüléket úgy kell kialakítani, hogy a
készülék és a homlokzat külső felülete között hőátadás ne
történjen.

• Időjárás elleni védelem
Csapóeső elleni védelmet vagy esővédő fixzsaluk alkalma-
zásával vagy a levegő belépési út részletes megtervezésé-
vel lehet elérni. A homlokzatba történő belépés sebessége
ne legyen nagyobb 2 m/s-nál. A bevezetés kifelé megfe-
lelően lejtős legyen, hogy biztosítsa a víz kifolyását
szélsőséges időjárás esetén is.

Vízszintes kiáramlás
A beépítéstől függetlenül a homlokzati szellőztető készülé-
kek levegőt juttatnak be a helyiségbe elárasztá sos áramlás
formájában. 
Nagyobb (2 m/s-ig terjedő) áramlási sebességek alakulnak ki
a készülék felületi borításán vagy a padlórácson. A levegő
áramlási sebessége ezt követően azonban az indukciós folya-
mat következtében gyorsan csökken, ennek köszönhetően a
tartózkodási zónában elárasztásos áramlás alakul ki.
Annak érdekében, hogy az elárasztásos áramlás  zavaró hatá-
sok nélkül menjen végbe, a készülék előtt 1,0-tól 1,5 m
távolságban szabad teret kell hagyni. Ez a terület nem lehet
a tartózkodási zóna része.

Az alkalmazás korlátozásai
• Ha a relatív légnedvességnek szoros határok között állan-

dónak kell maradnia, az csak nagy költséggel lehetséges.

• Azokat a helyiségeket, amelyekben sok ember tartózkodik
és amelyeknek korlátozott a homlokzatfelülete, nem lehet
kielégítően tisztán homlokzati szellőztető készülékekkel
szellőztetni. 

• A maximális helyiségmélység 5 - 7 m. Nagyobb helyisé-
gekben homlokzati szellőztető készülékek látják el a külső
zónát, míg egy másik rendszer, pl. mennyezeti indukciós
befúvók látják el a belső zónát.

• Homlokzati szellőztető készülékek nem alkalmasak tiszta-
terek klíma- technikájának a megvalósítására.
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Működési mód Készülék opciók 

ZUL ABL ZAB ZAS ZUS SEK

Modulok
Befúvás • • • •
Elszívás • • •
Másodlagos levegő • • •

Kiegészítő modulok
Hőcserélő egység • • • • •
Hővisszanyerés • •
Fázisváltó anyag • • • • •

Homlokzati szellőztető készülékek

Laimer Würfel, München, Németország



Készülék méretezés
Projektspecifikus értékek és funkciók
A homlokzati szellőztető készülékek tervezése és mérete-
zése általában egy projekt követelményein és feltételein
alapul.
A készülékeket nem kötelező a katalógus szerinti méretek
közül kiválasztani, ahogy ez sok termék esetében rendsze-
rint lehetséges, hanem ezek méretre szabottan készülnek,
amihez a gyártó általi műszaki tisztázásra van szükség.
A készülék teljesítményének és funkcióinak lényeges ada-
tait az alábbi felsorolás tartalmazza.

Hűtési és fűtési hőterhelések
A befúvott levegő áramlási mennyisége és a befúvott
levegő és a helyiséglevegő hőmérséklet közötti különbség
határozza meg a helyiségbe bejuttatott hűtési vagy fűtési
teljesítményt, amelynek a hőterheléseket kezelnie kell.

Q = V · (tSUP – tR) · a

Hűtési és fűtési teljesítmények
Figyelembe kell venni a befúvott levegő hőmérséklet és a
frisslevegőhőmérséklet közötti különbséget, amikor mére-
tezzük a hőcserélőt, hűtő, és a fűtő egységet.

Q = V · (tSUP – tODA - ΔtF) · a

Q Hőteljesítmény (hűtés vagy fűtés) W 
V Befúvott levegő térfogatáram l/s vagy m³/h 

tSUP Befúvott levegő hőmérséklet
tR Helyiséghőmérséklet

tODA Kültéri hőmérséklet
ΔtF A homlokzat felületén a hőmérséklet emelkedése
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Homlokzati szellőztető készülékek

V a

l/s 1,20

m3/h 0,33

Traungasse projekt

780/320 W értékig
1780/420 W értékig
45 dB(A)
50-től 55 dB-ig
Szél: 1200 mm · Mag: 630 mm · Mély: 320 mm

26°C / 21°C
32°C / -12°C
60°C / 40°C
16°C / 19°C

Parapet
Befúvó és elszívó készülék (ZAB)
F7
G3
Igen
Igen
Négycsöves 
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Csak álpadlóba építhető készülékek esetén
Nem
Nem

Tervezési példa

180 W
Frisslevegő hűtés

240 W
Másodlagos levegő hűtés

420 W
Hűtési teljesítmény összesen 

Paraméter
A készülék szükséges teljesítménye
Frisslevegő áramlási mennyiség
Hűtési teljesítmény
Fűtési teljesítmény
Maximális hangteljesítményszint
Zajcsillapítás kívülről befelé
Maximális méretek m
Üzemelési adatok
Helyiséghőmérséklet (nyár / tél)
Külső hőmérséklet (nyár / tél)
Fűtővíz hőmérséklet (előremenő / visszatérő)
Hűtővíz hőmérséklet (előremenő / visszatérő)
Működési terület
Beépítési hely
Készüléktípus
Frisslevegő szűrő
Elszívott levegő szűrő
Ventilátor
Áramlási mennyiség szabályozó
Hőcserélő
Hővisszanyerés bypass csappantyúval
Lezáró csappantyú rugóvisszatérítésű motorral
Visszacsapó szelep
FSL-CONTROL szabályozó
Hidraulikus csatlakozók (szelepek, szelepállító motorok, szorítóhüvelyes csatlakozók)
Flexibilis tömlők
Légrács vagy feltekercselhető rács (acél / rozsdamentes acél / alumínium)
Gőzbeporlasztás
Fázisváltó anyag
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Homlokzati szellőztető készülékek
Parapetkészülékek

FSL-B-60 típus

� Természetes szellőztetés jó akusztikus paraméterekkel
� Beépítés ablak alá vagy fölé vagy falakba
� Szabályozás nélküli szellőztetés
� Kézzel állítható levegő kiáramlás szabályozó henger
� Termikus/akusztikus követelményeknek megfelelő 

anyaggal bélelve

Szél: 200 – 3000 mm  Mag: 60 mm  Mély: 140 – 600 mm
3 – 42 l/s · 10 – 150 m³/h 12 Pa nyomáskülönbségnél

FSL-B-100 típus

� Természetes vagy mesterséges szellőztetés jó akusztikus
teljesítménnyel

� Projektspecifikus kialakítás
� Beépítés ablak alá, fölé vagy mellé
� Modul rendszerű kialakítás:

Beépítőkeret az építési szakaszban történő 
beszerelés céljára
Modul betétek a későbbi beszerelés céljára 

� Termikus/akusztikus követelményeknek megfelelő 
anyaggal bélelve

� Finomporszűrő rendelkezésre áll

Szél: 1000 – 3000 mm · Mag: 100 mm · Mély: 230– 600 mm
8 – 22 l/s · 30 – 80 m³/h frisslevegő

FSL-B-190 típus

� Természetes szellőztetés jó akusztikus teljesítménnyel
� Hővisszanyerővel
� Opcionális hőcserélővel fűtés és hűtés céljára
� Parapetbe vagy ablak alá történő beépítés
� Modul rendszerű kialakítás:

Beépítőkeret az építési szakaszban történő beszerelés
céljára
Modul betétek a későbbi beszerelés céljára 

� Statikus fűtés üzemmódra is alkalmas

Szél: 1200 mm ·Mag: 190 mm · Mély: 450 – 600 mm
17 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h frisslevegő
Hűtési teljesítmény 560 W-ig
Fűtési teljesítmény 1735 W-ig

Beáramlásról vagy elvezetésről 
gondoskodó készülékek

FSL-B-PCM típus
� Befúvási és visszakeringetett másodlagos levegő módok 

lehetségesek
� CO2-semleges hűtés hűtőközeg nélkül
� Levegő utófűtővel
� Projektspecifikus méretek
� Felújításhoz ideális

Szél: 1200 mm · Mag: 600 mm · Mély: 300 mm
42 l/s · 150 m³/h frisslevegő mennyiségig
Hűtőteljesítmény kb. 280 W 5 órás használat esetén
Fűtési teljesítmény 2000 W-ig

Befúvó egységek fázisváltó anyaggal

Beáramlásról vagy elvezetésről
gondoskodó készülékek

Befúvó vagy elszívó készülékek

Befúvó és elszívó készülékek (ZAB)
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Homlokzati szellőztető készülékek
Projektspecifikus parapetkészülékek

� Mesterséges szellőztetés hővisszanyeréssel
� Szekunder levegő készülék (SEK) hőterhelések kezelésére
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Parapetbe történő beépítés
� Kvázi elárasztásos áramlás
� Kedvező energiahatásfokú radiálventilátorok
� A szélnyomástól független, szabályozott/korlátozott

frisslevegő mennyiség
� Alacsony hangteljesítményszint

Szél: 1200 mm · Mag: 630 mm · Mély: 320 mm
28 – 33 l/s · 100 – 120 m³/h frisslevegő (ZAB)
Hűtési teljesítmény 780 W-ig, SEK: 580 W
Fűtési teljesítmény 1780 W-ig, SEK: 790 W

� Mesterséges szellőztetés
� Beépítés az ablak alatti parapetbe
� Kvázi kiszorításos áramlás 2-utas levegő kiáramlással
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Kedvező energiahatásfokú radiálventilátor
� Ventilátorvezérlés 3 fokozatban
� A szélnyomástól független, szabályozott/korlátozott 

frisslevegő mennyiség
� Alacsony hangteljesítményszint

Szél: 352 mm · Mag: 1880 mm · Mély: 301 mm 
21 l/s · 75 m³/h frisslevegő
21 – 58 l/s · 75 – 210 m³/h befúvás
Hűtési teljesítmény 835 W-ig
Fűtési teljesítmény 2150 W-ig

� Mesterséges szellőztetés hővisszanyeréssel
� Homlokzatba beépített, modul rendszerű kialakítás:

Beépítőkeret az építési szakaszban történő beszerelés céljára
Modul betétek a későbbi beszerelés céljára 

� Kvázi elárasztásos áramlás
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Választható üzemmódok: befúvás és elszívás, másodlagos

(indukált) levegővel való keverés és teljes egészében 
másodlagos (visszakeringetett) levegő 

� Kedvező energiahatásfokú radiálventilátorok
� 3 fokozatban állítható ventilátor sebesség
� A szélnyomástól független, szabályozott/korlátozott 

frisslevegő áramlási mennyiség

Szél: 1065 mm · Mag: 1065 mm · Mély: 195 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h frisslevegő
Hűtési teljesítmény 460 W-ig
Fűtési teljesítmény 800 W-ig

CAPRICORN Haus, Düsseldorf, Németország

Másodlagos levegő funkcióval rendelkező 
befúvó egységek (ZUS)

Feldbergstraße, Frankfurt/Main (D)

Befúvó és elszívó készülékek 
másodlagos levegő funkcióval (ZAS)

Befúvó és elszívó készülékek (ZAB)
és szekunder levegős készülékek (SEK)

Traungasse, Bécs, Ausztria
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Homlokzati szellőztető készülékek
Álpadlóba építhető készülékek

� Mesterséges szellőztetés hővisszanyeréssel
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Statikus fűtési üzem lehetséges
� Kvázi elárasztásos áramlás
� A szélnyomástól független, szabályozott/korlátozott 

frisslevegő áramlási mennyiség

Szél: 1200 mm · Mag: 200 mm · Mély: 500 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h frisslevegő
Hűtési teljesítmény 560 W-ig
Fűtési teljesítmény 800 W-ig

� Mesterséges szellőztetés
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Kvázi elárasztásos áramlás
� Kedvező energia hatásfokú radiálventilátor
� 3 fokozatban állítható ventilátor sebesség 
� A szélnyomástól független, szabályozott/korlátozott

frisslevegő áramlási mennyiség

Szél: 1100 mm-től · Mag: 180 – 230 mm
Mély: 550 – 640 mm
22 – 33 l/s · 80 – 120 m³/h frisslevegő
22 – 56 l/s · 80 – 200 m³/h befúvás
Hűtési teljesítmény 930 W-ig
Fűtési teljesítmény 1330 W-ig

� Hőterhelések kezelésére
� Hőcserélő a fűtés és hűtés céljára
� Kvázi elárasztásos áramlás
� Kedvező energia hatásfokú radiálventilátor
� Alacsony hangteljesítményszint

Szél: 1200 mm-től · Mag: 212 mm · Mély: 340 mm
22 – 83 l/s · 80 – 300 m³/h befúvás
Hűtési teljesítmény 792 W-ig
Fűtési teljesítmény 1613 W-ig

FSL-U-ZAB típus

Befúvó és elszívó készülékek

FSL-U-ZUS típus

Másodlagos levegő funkcióval rendelkező
befúvó készülékek

FSL-U-SEK típus

Szekunder levegő készülékek
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Szabványok és irányelvek

Szabvány/Irányelv Cím Releváns tartalom

EN 13779
2007

Szellőztetés nem lakóépületek
számára. Teljesítmény-követelmények
szellőztető és helyiség klímatechnikiai
rendszerekhez

• Levegőfajták definiálása
• Az elszívott levegő, az elhasznált levegő, a kültéri levegő és a

beltéri levegő minőség osztályozása
• A fajlagos ventilátorteljesítmények (SFP) osztályozása
• A tartózkodási zóna definiálása
• Ajánlott minimális szűrőosztályok (a tájékoztató függelékben)

EN 15251
2007

Helyiségklíma paraméterek épületek
energiateljesítményének 
kiválasztásához és értékeléséhez, 
beltéri levegő minőség, hőmérséklet,
világítás és akusztika

• Ajánlott légcsere értékek olyan nem lakó célú épületek számára,
amelyekben a szabványnak megfelelő számú személy tartózkodik

• Ajánlott kiválasztási kritériumok a tartózkodási zónában 
kialakuló nedvességtartalom tekintetében

• A-értékre vonatkoztatott kiválasztási hangnyomásszint

EN ISO 7730
2007

A hő-környezet ergonómiája 
– A hőkomfort analitikus 

meghatározása és magya rázata PMV
és PPD indexek  és helyi hőkomfort
kritériumok számításának az 
alkalmazásával

• Maximálisan lehetséges átlagos levegő áramlási sebesség a
levegő hőmérséklet és a turbulencia függvényében

• Függőleges hőmérséklet-különbség a fej és a boka között
• Energiaátadás

VDI 3804
2009

Szellőztető rendszerek irodaépületek
számára

• A vízszintes kiáramlású rendszerek különbözősége a 
levegőbefúvás helyét illetően 

• Különböző szellőztető rendszerek jellemző 
helyiséghőmérséklet-görbéje

• Helyiségben áramló levegő sebességének megengedhető
tartománya 

• Irodák levegőjének nedvességterhelése a bent tartózkodók által
• Fűtési és hűtési funkciókkal rendelkező szellőztető rendszerek

összehasonlítása

VDI 6022 Lap 1
2006

Higiéniai előírások klímatechnikai
berendezésekhez és készülékekhez

• A tervezésre, a gyártásra, a megvalósításra, az üzemeltetésre 
és a karbantartásra vonatkozó higiéniai előírások

• Az alkalmazottak képzése és oktatása
• Ellenőrző listák

VDI 6035
2008

Szellőztetési technika és klímatechno-
lógia
– Decentralizált szellőztető rendszerek
– Homlokzati szellőztető készülékek

(VDI szellőzéstechnikai eljárási 
szabályok)

• A készülékek felosztása különböző típusokra
• Követelmények, lehetséges alkalmazások, alkalmazási korlátok
• Tervezési alapok: homlokzat, helyiség, készülék 
• Beüzemelés és átvételi vizsgálat, üzemeltetés, szervizelés
• A szél hatásai
• A decentralizált klímatechnika jellemzői

VDMA 24390
2007

Decentralizált szellőztető készülékek,
minőség és vizsgálati irányelv

• Minőségi követelmények
• Vizsgálati készülékek és módszerek
• A gyártói adatok definíciója (összehasonlíthatóság)

EN 14240
2004

Szellőzéstechnika épületek számára –
Hűtött mennyezetek – Vizsgálat és
minősítés.

• Vizsgálati feltételek és módszerek definiálása a hűtőteljesítmény 
 meghatározása céljára

• Összehasonlítható és reprodukálható termékjellemzők 
rendelkezésre bocsátása

EN 14518
2005

Szellőzéstechnika épületek számára –
Hűtőgerendák 
– Hűtőgerendák vizsgálata és 

minősítése

• A vizsgálati feltételek és a hűtőteljesítmény meghatározási
 módszereinek definiálása

• A hűtőgerenda alatti helyi áramlási sebesség és levegő 
hőmérséklet meghatározási módszerének definiálása

• Összehasonlítható és reprodukálható termék jellemzők 
rendelkezésre bocsátása

EN 15116
2008

Szellőzéstechnika épületek számára –
Hűtőgerendák 
– Mennyezeti indukciós befúvók 

vizsgálata és minősítése

• Módszerek definiálása a hűtőteljesítmény meghatározása céljára
• Összehasonlítható és reprodukálható termék jellemzők 

rendelkezésre bocsátása
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Dokumentáció

Műszaki katalógusok
Termékkatalógusok
A termék leírását, az anyagokat, az áramlástechnikai és
akusztikai adatokat és méreteket a műszaki katalógusok
tartalmazzák.
Az alkalmazott készülékek és anyagok minden fontos
tulajdonságát a kiírási szöveg tartalmazza. Ezek a 
szövegek  garantálják, hogy csak kiváló minőségű 
készülékeket válasszunk ki az adott megrendeléshez.

Projekt információs dokumentumok
A termék-információs kiadványokban sok projek-specifikus
homlokzati szellőztető készülék  dokumentációja található. 
A  működési leírás, a tervezési változatok és a műszaki
adatok jó alapot kínálnak új projektekhez.

Termékek kiválasztása 
kiválasztő-méretező szoftver
segítségével
Az Easy Product Finder méretező program új generációja
a jövőben minden terméket egy szoftver  programban fog
egyesíteni és minden fontos információt rendelkezésre fog
bocsátani a termékek kiválasztásának lehetővé tételéhez.
• Műszaki adatok
• Termékfotó, működési séma, áramlási kép
• CAD rajz (3D modell a VDI 3805-nek, a DXF-nek és más

formátumoknak megfelelően)
• A termékkel és változataival foglalkozó kiírási szöveg
• Termék beépítés

A TROX az interneten
www.trox.hu
A teljes dokumentációt közzétettük az interneten.
Ezen kívül termékeinket és rendszereinket illetően beépítési
példák és referencia projektek széles választéka 
megtalálható.

Műszaki katalógusok

Projekt információs dokumentumok

Méretező program

Internet



• Feladatok
A használatnak és az épület elrendezésének, alakjának és méretének, az épü-
letfelügyeleti rendszer berendezéseinek, a homlokzati rendszernek és a kialakí-
tásnak a meghatározása

• Résztvevők
Tulajdonos, építész és projektfejlesztő

• TROX VEVŐTÁMOGATÁS
Támogatás a rendszerelemzés és kiválasztás során 
Megvalósíthatósági tanulmány

• Feladatok
A helyiségfajták és a szabványos szintek definiálása, a mennyezet-, 
padló- és homlokzat-konstrukció meghatározása, a készülék funkciók
levezetése, a szükséges hűtési és fűtési teljesítmények számítása, 
a lehetséges beépítési helyek és lehetséges méretek definiálása, a többi egy-
séghez történő kapcsolódások definiálása

• Résztvevők
Építész és szaktervező

• TROX VEVŐTÁMOGATÁS
Projektspecifikus  követelményeken alapuló készülék-koncepció létrehozása

• Feladatok
Készülék kialakítás és a készülék teljesítményének meghatározása
Beszerelési és csatlakoztatási terv (levegő, víz, villany)
Szabályozástechnika és centralizált épületfelügyeleti rendszer tervezés

• Résztvevők
A projektbe bevont szaktervező minden készülék vonatkozásában, a 
fővállalkozó, a szervizről és a beépítésről gondoskodó cég és a 
szabályozástechnikai vállalkozás

• TROX VEVŐTÁMOGATÁS
Részletes készülékfejlesztés és méretezés, prototípusok készítése és teljesít-
mény mérés, tenderdokumentumok készülékleírással, műszaki adatok és rajzok

• Feladatok
Készülék gyártás, beépítés és az összes készülék csatlakoztatása,  beüzemelés és
átvétel

• Résztvevők
A projektbe bevont szaktervező, a szervizről és a beépítésről gondoskodó cég
minden készülék vonatkozásában

• TROX VEVŐTÁMOGATÁS
Gyártás és szállítás, szerelés és működési leírások, beüzemelés
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Projekt lebonyolítás

Integrált tervezési és együttműködő 
kialakítási folyamat
A levegő-víz rendszerek rendszerint sok funkciót magukba foglaló projektspecifikus
megoldások. Ezért nagyon fontos, hogy közösen végezzük a feladatokat a 
teljesítmények, a szükséges készülékek és kapcsolódások megtervezéstől az építésen 
át egészen az üzembe helyezésig. Az együttműködő fejlesztési folyamat fontos annak
biztosításához, hogy a projektet időre befejezzük és a szükséges teljesítményt elérjük. Capricornhaus, Düsseldorf, Németország

Építési koncepció

Helyiség- és szinttervezés

Készüléktervezés

A projekt lezárása
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Levegő/víz rendszerek
Referenciák

Postatorony, Bonn, Németország

Európai Beruházási Bank
Luxemburg

Ciutat de la Justícia de Barcelona,

Spanyolország

Constitution Center, Washington, DC, USA

IBC, Frankfurt, Németország

Alu
Brixen, Olaszország

Antwerpen torony
Antwerpen, Belgium

Buszpályaudvar
Unna, Németország

Capricorn ház
Düsseldorf, Németország

Kereskedelmi kamara
Luxembourg, Luxemburg

Ciutat de la Justícia
Barcelona, Spanyolország

Constitution Center
Washington, USA

Daimler Chrysler
Sindelfingen, Németország

DEG központ
Köln, Németország

Dexia BIL
Luxembourg, Luxemburg

EBH Bank
Dánia

Európai Beruházási Bank
Luxembourg, Luxemburg

Feldbergstraße
Frankfurt am Main, Németország

Greater London Authority
London, Nagy-Britannia

Helvea
Zürich, Svájc

Investment Banking Centre
Frankfurt am Main, Németország

Imtech ház
Hamburg, Németország

KIA
Frankfurt am Main, Németország

Laimer Würfel
München, Németország

Mannheimer Versicherung
Mannheim, Németország

Kiállítási csarnok 3
Frankfurt am Main, Németország

11-es kiállítási csarnok
Frankfurt am Main, Németország

Kiállítási központ
Salzburg, Ausztria

Migros
Genf, Svájc

Mondrian EU-közigazgatási
épület
Brüsszel, Belgium

Neumühlequai
Zürich, Svájc

Nestlé
Vevey, Svájc

Postatorony
Bonn, Németország

Office am See
Bregenz, Ausztria

Paul Scherrer Institut
Villingen, Svájc

RAMADA szálloda
Solothurn, Svájc

Posta Svájc
Chur, Svájc

Norwich Union HQ
Norwich, Nagy-Britannia

SKYLINK repülőtér
Bécs, Ausztria

Sky Office
Düsseldorf, Németország

St. Phillips Academy
New Jersey, USA

Swarovski
Wattens, Ausztria

Telefónica
Madrid, Spanyolország

Thuringia Versicherung
München, Németország

Traungasse
Bécs, Ausztria

Egyetem
Amsterdam, Hollandia

Egyetem
Fribourg, Svájc

Universitätsspital
Zürich, Svájc

WHG-Bürgleinstraße
München, Németország
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Vállalati központ Németország
TROX GmbH Telefon +49(0)28 45 / 2 02-0
Heinrich-Trox-Platz Fax +49(0)28 45 / 2 02-2 65

E-Mail trox@trox.de
D-47504 Neukirchen-Vluyn www.troxtechnik.com

Leányvállalatok és értékesítési irodák
Argentína
TROX Argentina S.A.
Ausztrália
TROX Australia Pty Ltd
Ausztria
TROX Austria GmbH
Belgium
S.A. TROX Belgium N.V.
Brazília
TROX do Brasil Ltda.
Bulgária
TROX Austria GmbH
Kína
TROX Air Conditioning Components
(Suzhou) Co., Ltd.
Horvátország
TROX Austria GmbH
Cseh Köztársaság
TROX Austria GmbH
Dánia
TROX Danmark A/S

Franciaország
TROX France Sarl
Németország
FSL GmbH & Co. KG
TROX Deutschland GmbH
TROX Filter GmbH
Nagy-Britannia
TROX UK Ltd.
TROX AITCS Ltd.
Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd.
TROX AITCS Ltd.
Magyarország
TROX Austria GmbH Magyarországi
Fióktelep
India
TROX INDIA PRIVATE LIMITED
Olaszország
TROX Italia S.p.A.
Malajzia
TROX Malaysia Sdn. Bhd.
Norvégia
TROX Auranor Norge AS

Lengyelország
TROX Austria GmbH
Románia
TROX Austria GmbH
Oroszország
OOO TROX RUS
Szerbia
TROX Austria GmbH
Dél-Afrika
TROX South Africa (Pty) Ltd
Spanyolország
TROX España, S.A.
Svédország
TROX Sverige AB
Svájc
TROX HESCO Switzerland AG
Egyesült Arab Emirátusok
TROX Middle East (LLC)
USA
TROX USA, Inc.
TROX AITCS Ltd.

Nemzetközi képviseletek
Abu Dhabi
Bosznia-Hercegovina
Chile
Ciprus
Egyiptom
Finnország
Görögország

Izland
Indonézia
Irán
Írország
Izrael
Jordánia
Korea

Lettország
Libanon
Litvánia
Mexikó
Marokkó
Hollandia
Új-Zéland

Omán
Pakisztán
Fülöp-szigetek
Portugália
Szaúd-Arábia
Szlovák Köztársaság
Szlovénia

Svédország
Tajvan
Thaiföld
Törökország
Ukrajna
Uruguay
Venezuela

Vietnam
Zimbabwe


