
Tiszta levegő 

Intelligens klimatizálás és szellőztetés menedzsment, rendkívül érzékeny  
területekre.



The art of handling air
A TROX a szakszerű levegő kezelés területén kiemelkedő tudással és tapasztalattal 

rendelkezik. 1951-es alapítása óta a TROX magas minőségű szellőztető  

és légkondicionáló, valamint tűz- és füstvédelmi tartozékokat, eszközöket  

és rendszereket gyárt. A kutatási és fejlesztési iránti elkötelezettségének 

köszönhetően TROX a vezető szerepet tölt be a termékfejlesztés és innováció 

területén.

Alkalmazásorientált tisztaszoba megoldások
A nagymértékben érzékeny területeken a szellőztető és klímatechnikai  

rendszereknek, rendkívül szigorú elvárásoknak kell megfelelniük. A TROX 

tisztatértechnika a legmagasabb védelemre és biztonságra vonatkozó  

szabványoknak is megfelel, és számos érzékeny területen megtalálható, 

például:

• Kutató létesítményekben, vegyifülkékkel felszerelt laboratóriumokban, 

élőállatokkal foglakozó létesítményekben.

• Maximálisan szennyeződésmentes környezetekben, az élettudományok,  

optika és lézertechnológia, illetve a nanotechnológia és a félvezetőgyártás 

területén.

• Műtőkben, és a kórházak és egészségügyi létesítmények steril területein 

(Lásd a TROX kórházakra vonatkozó alkalmazás prospektusát)

• Olyan helyiségekben, ahol különleges tömegáram és nyomásszabályozásra 

van szükség, pl. vezérlőtermek, konferenciatermek

Széleskörű rendszerszintű megoldások 

Ez az alkalmazási prospektus főként a tisztaszobákban alkalmazható 

levegőelosztási és -kezelési megoldásokkal foglalkozik. A szellőztető és 

klimatizálási rendszerek megbízhatósága nagyrészt a hatékony légáram 

kezelésen alapul, tehát az összes alkatrész rendszerszintű együttműködésén. 

Kombinált ajánlatok Komplett megoldások egy kézből
A TROX egy forrásból kínál személyre szabott, teljes szellőztetési és  

klimatizálási megoldásokat. Levegőkezelő egységek és ventilátorok, 

levegőkezelő egységek, mérő és szabályzó komponensek, egyedülálló,  

áramlástechnikailag optimalizált befúvók, szűrők és tűz- és füstvédelmi 

alkatrészek, melyek más és más szinten kezelik a légáramot.

Ahol a munkahelyi biztonság, az értékes termékek, emberek és a környezet 

védelme prioritást élvez, alapvető fontosságú, hogy, a tiszta levegőt biztosító 

rendszerek tökéletesen egészítsék ki egymást.

Kevesebb kezelőfelület, kevesebb koordinációs feladat. 
A szaktervezők és fűtés-szellőzés-légkondicionálás beszállítók egyértelmű  

előnyt kínálnak: egy kapcsolattartót az ügyfélnek – a hatékony szellőztető  

és légkondicionáló rendszerekhez. Ennek eredménye a megszokott, interfész  

és koordinációs rendszerekkel kapcsolatos problémák drasztikus visszaszorítása. 

A TROX szellőztető és klímatechnikai alkatrészeinek tervezése Németországban 

történik.

A TROX rendelkezik azzal a tudással és megfelelő tapasztalatai, mely szükséges 

a legmagasabb elvárások teljesítéséhez a tisztaszobák levegőelosztása terén. 

1998 óta, tisztaszobákkal foglalkozó szakértőink tagjai az EN 1822, EN 14175, 

DIN 1946 Part 7 szabványokkal és más ajánlásokkal foglalkozó bizottságoknak, 

és értékes segítséget nyújtottak ezeknek a bizottságoknak.
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A következő alkalmazási prospektusok  
is elérhetőek:

• Szállodák
• Repülőterek
• Irodaépületek
• Kórházak
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Biztonság a termékeknek és folyamatoknak 

A tisztaszobák szellőztetése és légkondicionálása során elsősorban a nemkívánatos 

lebegő részecskék szabályozására kell koncentrálni. Emiatt, a TROX, annak 

érdekében, hogy teljes megoldásokat fejlesszen ki, alaposan megvizsgálta azokat 

az intézkedéseket, melyekkel csökkenteni lehet vagy meg lehet szűntetni az 

emberekre, termékekre és a környezetre gyakorolt káros hatásokat. Az eltérő  

és egymástól független tényezők, melyek befolyásolják a levegő tisztaságát  

és a biztonságot, megkövetelték kimagaslóan megbízható és energiahatékony 

tisztaszoba rendszerek kifejlesztését, melyek a következő területekre  

koncentrálnak:

• Levegőkezelés, -szállítás, -szűrés, és -befúvás: Magas szintű levegőtisztaság 

és jó helyiséglevegő-minőség biztosítása

• Levegőkezelés: Termékek, folyamatok, emberek (a legmagasabb minőségi 

szabványok a termeléshez) és a környezet védelme, a szennyezett levegővel 

szemben, a tömegáramok és áramlási egyensúly fenntartásával

• Tűzvédelem: Megakadályozza, hogy a szennyezett levegő vagy tűz és füst,  

tűz esetén, a légcsatorában továbbterjedjen.
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Szennyezések kezelése többrétegű  
rendszerrel
Annak érdekében, hogy a tisztaszobák 
és eszközök védelmet élvezzenek azon 
szennyezőanyagokkal szemen, melyek esetleg 
megtalálhatóak a szomszédos, alacsonyabb 
levegőtisztaságú területeken, a tisztaszobák 
statikus nyomása mindig nagyobb kell legyen, 
mint a szomszédos területeké.
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Energiahatékonyság 

Az igény alapú optimalizálással energia takarítható meg.
Napjainkban, a legtöbb vállalatnál, a munka nem fejeződik be 17 órakor. Ennek 

következtében, sok rendszer, az év 365 napján, napi 24 órában üzemel, pedig 

valójában csak az idő, körülbelül 50%-ában lenne ezekre szükség. így, tehát, 

lehetségesnek kell lennie, az épületgépészeti elemek hatékony, ugyanakkor 

rugalmas, nem feltétlenül állandóan maximális teljesítményű üzemeltetésének.

A TROX levegőelosztó rendszerei intelligens, igény szerinti tömegáram szabályzást 

biztosítanak, és ebből következően, magas szintű energiahatékonyságot kínálnak. 

A rendszer csak akkor üzemel teljes teljesítményen, ha az emberek dolgoznak a 

gyárban vagy laborban. Ha a térben nem tartózkodnak, a levegőcsere sebessége 

csökken. Ezzel, hosszútávon jelentős energiamegtakarításra van lehetőség.

Energiatakarékossági lehetőségek a meglévő rendszerekben.
A szellőző- és klimatizáló rendszerek rengeteget fejlődtek az energiahatékonyság 

terén. Ennek következtében jelentős energiatakarékossági potenciál szunnyad a 

régebbi rendszerekben is. A szellőztető és légkondicionáló rendszerek megfelelő 

eszközökkel, pl. frekvenciaátalakítóval felszerelt levegőkezelő rendszerek vagy 

VAV-készülékek, történő modernizálásával akár 40%.kal is lehet csökkenteni ezen 

rendszerek energiafogyasztását. Az ilyen befektetések – általában két éven belül 

– megtérülnek.

Hatékonyság növelés szűrőkkel és központi klímagépekkel.
A szűrők feladata, hogy leválasszák a részecskéket a légáramból, tehát 

akadályt képeznek a légáram útjában. Ha a nyomáskülönbség nő az energiaha-

tékonyság csökken. A cél a veszteség minimalizálása. A TROX olyan szűrőket 

fejlesztett ki, melyek csökkentik az elkerülhetetlen nyomáskülönbség növeke-

dést, így javítják az energiahatékonyságot. A TROX nagyon finom piszékből álló 

szűrőanyagokat és áramlástechnikai szempontból optimalizált szűrőegységeket,  

kínál, melyekkel akár 50%.os energiamegtakarítás is elérhető.

A TROX központi klímagépek rendkívül energiahatékonyak, hiszen csúcsminőségű 

hővisszanyerő rendszerekkel és innovatív, magas hatékonyságú ventilátorokkal 

vannak szerelve.
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Szoros együttműködéssel innovatív helyiséglevegő stratégiák 
valósíthatóak meg 

Átfogó, a kritikus biztonsági- és komfortkritériumoknak megfelelő helyiséglégtechnikai 

stratégia kifejlesztése és alkalmazása csak a szaktervezők és fűtés-szellőztetés-

légkondicionálás területén dolgozó vállalkozók, gyártók és felhasználók, már a 

kezdetektől tartó szoros együttműködésével lehetséges. A TROX ismeretei és teljes 

termékportfóliója is ideális megoldás a felújítási projektekhez.

A kihajtható oldalon látható illusztráción megtekintheti, hogy egy tisztaszoba  

gyártólétesítmény, hogyan szerelhető fel innovatív TROX termékekkel és rendszerekkel.

Tisztaszobákkal 
kapcsolatos 
stratégiák

A mi szolgáltatásunk, az Ön előnyére

• Szakértői tanácsadás és támogatás a 
projekt minden fázisában: a tervezéstől, a 
rendszer átadásáig, és beépítést követően 
is.

• Széleskörű támogató szolgáltatások: 
üzem behelyezés, rendszerintegráció, 
karbantartás, modernizálás tervezése

• A szabvány csatolófelületeknek 
köszönhetően egyszerűen csatlakoztatható 
a magasabb szintű rendszerekhez

• Maximális adat átláthatóság az olyan 
nyílt rendszereknek köszönhetően,  
mint a LonWorks®, Modbus és BACnet

• Levegőkezelő megoldás egy forrásból, 
így kevesebb interfészre van szükség

• Jelentősen kevesebb vezetékezést igénylő 
Bus rendszerek

• Kevesebb kábel, így kisebb gyúlékonyság
• Rugalmas épületen belüli felhasználás: 

a rendszer könnyen adaptálható, hogy 
megfeleljen a új követelményeknek

• A befektetési költségek gyors  
amortizációja, a csökkent üzemeltetési 
költségek következtében

• Energiamegtakarítás az optimalizált 
rendszerműködés következtében

• Magas szintű üzembiztosság a rendszer 
önfelügyeletének köszönhetően

• A Bus rendszer lehetővé teszi a távoli 
diagnosztikát és módosításokat
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 Teljeskörű 
megoldás 

troXnetcom
alkalmazza a fejlett, decentralizált és nyílt kommunikációs rendszereket, így 

lehetőséget ad gazdaságos tűzvédelmi rendszerek kialakítására, melyek nagyon 

kevés vezetékezéssel csatlakoztathatóak a központi épület felügyelethez.

Tűzvédelmi csappantyúk
tanúsítvánnyal minden európai országban, megakadályozzák a tűz és füst  

továbbterjedését a szellőzőcsatornákban. A tűz által érintett terület  

elszigetelésre kerül az épület más részeitől.

X-FANS füstelszívó ventilátorok
tűz esetén eltávolítják a veszélyes gázokat. A menekülőútvonalak füstmentesek 

maradnak, így az épület problémamentesen evakuálható.

Esővédő zsaluk
megvédik a légtechnikai rendszereket attól, hogy esővíz, levelek és madarak 

kerüljenek a frisslevegő és elhasznált levegő nyílásokba.

Szabályozó zsaluk
módot biztosítanak az elzárására, és megakadályozzák, hogy a levegő a  

meghatározott levegő áramlási iránnyal szemben haladjon. Az esővédő zsaluk és 

szabályozó zsaluk vagy visszacsapó csappantyúk alkalmazásával kettős funkció 

áll rendelkezésre.

Teljeskörű megoldás
Az itt bemutatott termékeken túl, a TROX még számos termékkel áll rendelkezésére, 

melyek a szellőztető és klímatechnikai rendszerekkel kapcsolatos minden igényre 

megoldást nyújtanak:

• Kevert légáramú és elárasztásos rendszerű befúvók, mennyezeti, fali és padló 

befúvók, 

• Víz-levegő rendszerek

• Decentralizált szellőztető rendszerek

• Kulisszás zajcsillapítók és kör keresztmetszetű hangtompítók 

• X-FANS szellőzőventilátorok

• X-FANS füstelszívó ventilátorok

• X-FANS jet fan ventilátorok mélygarázsokhoz és füstelszíváshoz
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X-CUBE központi klímagépek
akár 86 000 m³/h (24 000 l/s) tömegáramot is kezelnek a helyiségek szellőztetéséhez  

és légkondicionálásához – beleértve a a szűrést, fűtést, hűtést, hővisszanyerést és  

párásítást, páramentesítést.

X-CUBE CROFCU Tisztaszoba ventilátor konvektor
Ez egy kompakt másodlagos szellőztető egység, mely megfelel a C- és D-osztályú 

tisztaszobák követelményeinek.

TROX helyiséglevegőkezelő-rendszerek
igény szerinti tömegáram szabályzást kínálnak, a lehető legjobb helyiséglevegő-minőség 

és hőmérséklet biztosítása érdekében, miközben elősegítik az energia megtakarítását. 

Fenntartják a tisztaszobák megfelelő nyomását, és légzsilipekkel megakadályozzák a 

levegőcserét a különböző helyiségek között.

M5 szűrők
szellőztető és légkondicionáló rendszerekben használatosak, a levegőben található 

szennyeződések leválasztására.

F7 finomporszűrők
magas elvárásoknak is megfelelő szellőzőrendszerekben használatosak a finompor  

leválasztására. Az M5–F9 osztályú TROX szűrők az EN 779 szerint teszteltek és EUROVENT 

hitelesítéssel rendelkeznek.

H14 lebegőanyagszűrők
pliszészűrő panelekkel, végszűrőként használatosak, a lebegőanyagok leválasztására,  

ipari, kutatási, orvosi és gyógyszerészeti felhasználásra.

Mennyezetre szerelt lebegőanyagszűrők
pliszészűrő panelekkel, végszűrőként használatosak, akusztikai és áramlástechnikai 

szempontból optimalizáltak, számos kivitelben és felépítéssel elérhetőek, és minden 

építőipari elváráshoz megoldást kínálnak.

Falra szerelt lebegőanyagszűrők
tömítés integritás teszteszközzel, nyomásmérő hellyel és présmechanizmussal, 

pliszészűrőpanelekhez.

Egyelemes szellőzőrácsok és szalag kivitelű szellőzők
állítható első lamellákkal, falakba, kör vagy négyszög keresztmetszetű légcsatornákba 

építhetők.
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A tiszta megoldások a tervezéssel kezdődnek 

Átfogó és rugalmas megoldások bármilyen igényhez
A következő oldalakon a a TROX által készített innovatív tisztaszoba rendszereket 

mutatunk be Célunk, hogy ötleteket adjunk a tisztaszobák szellőző és klímatechnika 

rendszereinek tervezéséhez és kivitelezéséhez, és, hogy bemutassunk a különböző 

szellőzési elvárásoknak megfelelő megoldásokat.

A kihajtható oldalon található táblázatban megtalálja a vonatkozó irányelveket 

és szabványokat, és gyakorlati tanácsokat is kap a tisztaszobák szellőztetésével 

és klimatizálásával kapcsolatban. Lehetősége van végigkövetni a levegő útját a 

központi klímagéptől a befúvókig.

 TROX tisztaszoba  
megoldások 
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Max Planck Institute, München (D)

Levegőtisztasági osztályok a következők szerint...
Jelmagyarázat Maximális megengedett részecskeszám légköbméterenként
ISO 14644-1 a) EU GMP Guideline a) ≥ 0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥ 0,3 µm ≥ 0,5 µm ≥ 1,0 µm ≥ 5,0 µm

1 10 2

2 100 24 10 4

3 1 000 237 102 35 8

4 10 000 2 370 1 020 352 83

A / B 3 500 0

5 100 000 23 700 10 200 3 520 832 29

6 1 000 000 237 000 102 000 35 200 8 320 293

C 350 000 2 000

7 352 000 83 200 2 930

D 3 500 000 20 000

8 3 520 000 832 000 29 300

9 35 200 000 8 320 000 293 000

A szellőzés és szűrők típusai (ISO 14644)
ISO besorolás b) 8 7 6 5 4 3

Tipikus szellőzéstípus

Turbulens áramlás TF vagy kevert 
áramlás (alacsony turbulenciájú LF la-

mináris áramlás és TF turbulens áramlás 
kombinációja)

LF alacsony turbulenciájú 
lamináris áramlás

Tipikus előszűrők, 1. fázis M5 M5 M5 M5 / F7 M5 / F9 M5 / F9

Tipikus másodlagos szűrők, 2. fázis F7 F9 F9 E11 H13 H13

Tipikus végszűrők E11 / H13 H13 H13 H14 U15 U16

A megengedett részecskekoncentrációnak történő 
megfelelést biztosító ellenőrzések közötti megenge-

dett hónapok maximális száma
12 12 12 6 6 6

Standard tesztek között javasolt maximálisan 
eltelt hónapok az opcionális tesztek elvégzéséhez 

– beszerelt szűrők szivárgása
24 24 24 24 24 24

Példa tisztaszobákra a mikroelektronika területén (ISO 14644-4)
ISO besorolás b) 8 7 6 5 4 3

A szellőzés típusa
TF vagy 

M
TF vagy 

M
TF vagy 

M e) LF LF LF

Átlagos áramlási sebesség d) nincs 
megadva

nincs 
megadva

nincs meg-
adva

0,2–0,5 0,3–0,5 0,3–0,5

Légcsere óránként e) 10–20 30–70 10–160
nincs 

megadva
nincs 

megadva
nincs 

megadva

a)	Működési	állapotok	(megjelenítve:	alaphelyzeti	működés)
b)	A	legjobb	eredmények	érdekében	az	ISO	tanúsítással	kapcsolatos	működési	állapotokat	a	tervezés	előtt	meg	kell	állapítani.
c)	Hatékony	választóvonallal	a	szennyeződések	forrása	és	a	védett	terület	között.	Ez	lehet	mechanikus	rendszerű	elválasztó	vagy	 
áramlástechnikaii	elválasztó.

d)	Alacsony	turbulenciájú	lamináris	áramlás	egy	tisztaszobában	általában	az	átlag	áramlási	sebességtől	függ.	A	szükséges	alacsony	 
turbulenciájú	áramlási	sebesség	általában	az	olyan	helyi	jellemzőktől	függ,	mint	a	mértani	vagy	hőmérsékleti	körülmények	Ez	nem	 
feltétlenül	a	szűrő	beáramlási	sebessége.

e)	A	turbulens	és	a	kevert	áramlást	általában	a	légcsere	arány	(légcsere/óra)	határozza	meg.	A	javasolt	légcsere	arányok	3	m-es	 
belmagasságú	helyiségekre	vonatkoznak.

Egy tisztaszoba megalkotásához mindig szaktervező segítsége szükséges 



X-CUBE központi klímagépek

Speciális anyagok, sima felületek kívül 
és belül a magas minőségű dupla  
porfestésnek köszönhetően  
(korrózióvédelem: C4 osztály)
Végtelen számú konfigurációs lehetőség 
teszi lehetővé a projekt-specifikus  
beállításokat
• Gyors és egyszerű telepítés  

a moduláris rendszernek köszönhetően
• A kondenzvíz teljes elvezetése  

a minden irányban döntött  
rozsdamentes kondenzvízgyűjtő 
tálcának köszönhetően

• Az alkatrészek tisztítás és karbantartás 
céljából könnyen hozzáférhetőek

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

• Magas minőségű TROX szűrők
• Hővisszanyerő rendszerek és innovatív 

ventilátorok gondoskodnak a kimagasló 
energiahatékonyságról

• Időjárásálló változatban is elérhető 
vízelvezető éllel és szívóoldali sapkával, 
mely nem ereszti be az esővizet  
(laboratóriumban tesztelve)

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

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

A levegőkezelő egységeknek, a rendkívül érzékeny területeken, kifejezetten szigorú 

elvárásoknak kell megfelelniük. A TROX X-CUBE egy korlátlan konfigurációs 

lehetőségeket kínáló központi levegőkezelő egység, melyből még a belépőszintű 

változat is új etalon a higiénia és a minőség terén. Csak néhány megoldás 

választja el a kategóriavezető kialakítású, sokoldalú levegőkezelő egységet  

egy olyantól, mely megfelel a különlegesen magas higiéniai elvárásoknak.

• Olyan lezárólapok alkalmazása, melyek megfelelnek az EN 1751 4.  

osztály elvárásainak

• Porfestett hangtompító elágazók

• Rozsdamentes acél padlók, még belül is

A TROX X-CUBE egységek nagyon sokoldalúak. Egyedileg összeállítható 

rendszerűek, ezért széles körben felhasználhatóak. Több mint 70 méretben érhetőek 

el, 600–86 000 m³/h tömegáramokhoz és 2 m/s légsebességhez megfelelőek.  

Az X-CUBE egységek levegőbefúvó és elszívó egységekként vagy a kettő  

kombinációjaként is elérhetőek. Az egységek egymás mellé és egymás fölé  

is beépíthetőek beépítés helyének megfelelően.

A készülékek a tetejükön lévő emelőszemekkel könnyen mozgathatóak és 

emelhetőek daruval. Ez megkönnyíti a telepítést és jelentősen csökkenti a telepítés 

idejét. A TROX alkatrészek, eszközök és a levegőkezelő egység közti intelligens 

kapcsolat megbízható kommunikációt biztosít, és lehetővé teszi a rendszer 

egymást tökéletesen kiegészítő elemeinek központi szabályozását.
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Az innovatív rendszerek kimagaslóan megbízhatóak.

A tisztaszobák központi klímagépeire a legmagasabb biztonsági és higiéniás követelmények 

vonatkoznak A szellőztető és légkondicionáló rendszerek észrevétlen integrációját az  

központi épület felügyelet többi rendszerével szabályozó és felügyeleti rendszerek  

biztosítják, melyek átfogó kommunikációs és konfigurációs funkciókkal rendelkeznek, és 

ezáltal rendkívül rugalmasak.

Levegőkezelés 

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



A legmagasabb szintű higiéniáért és biztonságért 

Magasak az elvárásaink – magunkkal szemben különösen. Az X-CUBE levegőkezelő 

egység mintapéldája a legjobb német tervezésnek. Fejlesztőink az apró, de döntő 

jelentőségű részleteknek is figyelmet szenteltek. A fejlesztők célja az volt, hogy 

egy olyan készüléket hozzanak létre, mely a lehető legjobb minőségű 

helyiséglevegőt biztosítja, mely megfelel a rendkívül érzékeny területek biztonsági 

és higiéniai elvárásainak.

Energiahatékony hővisszanyerő rendszerek nagy választéka.
Az alkalmazás és a helyszín függvényében több hővisszanyerő rendszer közül is 

lehet választani. Például a lemezes hőcserélő rendszerek, működésüknél fogva csak 

kombinált befúvó és elszívó egységekben használhatóak. Ugyanez igaz a forgó 

hőcserélőkre is, melyek hővisszanyerő hatékonysága akár 80% is lehet. Nagy 

higiéniai elvárásokat támasztó körülményekhez, pl., ahol a szaganyagok vagy 

csírák szállítását is meg kell akadályozni tekercses rendszer alkalmazása javasolt, 

ahol a bejövő is kimenő légáram teljesen el van választva egymástól.
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Rozsdamentes acél, kondenzvízgyűjtó 
tálca, mely minden irányba rejt,  
VDI 6022 megfelelőséggel.

Valódi higiénia.
A sima külső felület, a belső porszórt felületek, a rozsdamentes acél padlók és  

a rozsdamentes acél kondenzvíz gyűjtő tálca, mely minden irányba lejt megfelelnek  

a legszigorúbb higiéniával kapcsolatos elvárásoknak és ellenállnak a kereskedelemben 

kapható fertőtlenítőknek. Az integrált kábelcső, melyet mellékeltünk a mérő és 

vezérlő rendszerrel felszerelt beépíthető változathoz, szintén megfelel a legmagasabb 

szintű higiéniai előírásoknak.

Egyszerű karbantartás és szerviz.
Az egyes alkatrészek elrendezésére csaknem végtelen számú lehetőség nyílik,  

az ablakos szervizajtók pedig rendkívüli módon megkönnyítik a TROX központi 

levegőkezelő egységek karbantartását. Az energiatakarékos LED-es belső megvilágítás 

még egy kiváló példa arra a rendkívül magas szintű energiatakarékosságra és fennt-

arthatóságra, melyet termékeink számára meghatároztunk.

TROX minőség az utolsó csavarig.
Ha magunk gyártjuk, garantálni tudjuk a legjobb minőséget. Ez a mi filozófiánk. 

Ezért gyártjuk lehető legtöbb termékünket saját üzemeinkben: az L2 vagy L4 osztályú 

(EN 1751 szerint) szabályozó zsaluktól, az üvegselyemszövettel ellátott, porszórt 

felületű hangcsillapítókon át, a vonatkozó szabványoknak megfelelő szűrőbetétekig: 

minden Németországban készül.

TROX gyártmány: a szűrőktől,  
a több rétegű csappantyúkon át,  
a hangtompítókig
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Megfigyelőablak és ajtók a könnyű 
átvizsgáláshozForgó hőcserélő: ez a hővisszanyerő 

egység egy regeneratív rendszer.



Az X-CUBE CROFCU csökkenti az energiaköltségeket 

A legtöbb tisztaszoba esetében nagymértékű légcsere zajlik. A helyzettől föggően 

a helyiség levegőjének cseréje akár 40-szer is szükséges lehet óránként. Ezzel 

szemben, általában egyszerre csak néhány személy dolgozik a termelő  

helyiségekben vagy laboratóriumokban. Ez azt jelenti, hogy a levegőnek csak kis 

része kerül elhasználásra, és kisebb frisslevegő áramlás szükséges. Hasonló a helyzet 

a hőterhelések esetében is, melyeket csak a kiválasztott pontokon kell eloszlatni.

Válassza az X-CUBE CROFCU-t – és vele együtt egy teljesen új kialakítási koncepciót 

a tisztaszobákhoz. A kompakt, a gyárban tesztelt, szellőző és légkondicionáló 

rendszerekhez alkalmas másodlagos rendszert általában álmennyezetekbe építik.

Egyedi tulajdonságainak köszönhetően, megfelel a C és D osztályú tisztaszobákkal 

kapcsolatos alapvető szellőztetési és klimatizálási követelményeknek.

• Nagy hőterhelések eloszlatása

• Friss levegő hozzáadása igény szerint

• Helyiségnyomás fenntartás integrált légmennyiség-szabályozással

Az igények szerint adaptálható szűrők tökéletesen egészítik ki a terméket.

X-CUBE CROFCU – Előnyök  
összefoglalása 

• Minden tisztaszoba stratégiához 
megfelelő

• Lebegőanyagszűrőkkel kombinálva 
minden tisztaszoba osztályhoz  
megfelel  (ISO 14644-1)

• Szivattyús hűtöttvizes hűtőrendszer 
(max. 8 kWh) helyiséghőmérséklet 
szabályzással

• Változtatható keringetett levegő 
tömegáramok akár 6 000 m³/h-ig.

• Több egység csatlakoztatása esetén 
nagyobb rugalmasság

• Energiahatékony plug ventilátor  
EC (egyenáramú) motorral

• Friss levegő hozzáadása 50 m³/h 
vagy 2000 m³/h mennyiségben

• A rááramlási oldal szűrőinek  
monitorozása

• Szennyezettség ellenőrzés  
nyomaszóna szabályzás útján

• Helytakarékos, hiszen a hagyományos 
keringető rendszerekkel  
összehasonlítva kisebb  
légcsatornák is használhatóak

• Gyors és egyszerű Plug and Play 
üzembehelyezés
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Az X-CUBE CROFCU növeli a hatékonyságot.
Az X-CUBE CROFCU tulajdonképpen bedugható kialakítása jelentősen csökkenti  

a beépítéshez szükséges időt. További megtakarítás származhat az egyszerű  

és egyértelmű karbantartásból, mivel minden alkatrész könnyen elérhető.

A friss levegő hozzáadása az igénynek megfelelően történik, így nem veszik kárba 

energia. Egy gyári teszt garantálja, hogy minden egység megfelel a vonatkozó 

szabványoknak és az ügyfél elvárásainak. Minden szükséges paraméter beállítása  

a gyárban történik. Ennek köszönhetően csak minimális idő szükséges a beépítéshez 

és a telephelyi teszteléshez.

Az X-CUBE CROFCU egyszerű beépítése
Az X-CUBE CROFCU üzemkész állapotban kerül szállításra. A szállítás egyszerű, 

mivel rendelkezésre állnak furatok, ahova becsúsztathatóak a szállítórudak,  

így az egység daruval emelhető. A méretek illeszkednek a tisztaszobák  

mennyezetein megszokott rácsméretekhez. Merev alapjának köszönhetően  

a berendezés biztonságosan mennyezetre vagy padlóra is szerelhető. A CROFCU 

teljesen készre van vezetékezve, így azt nem a helyszínen kell elvégezni.

Az X-CUBE CROFCU rugalmas.
Az X-CUBE CROFCU használható önmagában, de több egység kombinálására is  

van lehetőség. A TROX szoftverrel együtt flexibilis szellőztetési megoldást kínálnak 

tisztaszobákhoz. Az X-CUBE CROFCU képes önálló működésre de integrálható épület 

felügyeleti rendszerekbe is.

Nagy pontosság integrált tömegáram  
szabályozás- Az elsődleges levegőrendszer 
lehetővé teszi a használt levegő közvetlen 
eltávolítását, amikor a friss levegő  
bejuttatásra kerül a helyiségbe.

Radiálventilátor: Nagy hatékonyság az 
EC (egyenáramú) motorral, lapátkerékház 
nélkül.

Opcionális kompakt, 9-es szűrőosztályú, 
A energiaosztályú finomporszűrő, nagy 
portárolóképességgel.

CROFCU Logó



Intelligens kommunikációs rendszerek 

Rendszerre szabott megoldások vezérléshez és felügyelethez.
A szellőztető és klimatizáló komponenseknek kommunikálniuk kel egymással, 

csak így képesek a tökéletes együttműködésre. Ez még nagyobb fontossággal bír, 

amikor ezeknek kell garantálniuk az emberek és berendezések biztonságát.  

Az intelligens kommunikációs rendszerek lehetővé teszik az adatok lekérését, 

összegyűjtését, megjelenítését és felügyeletét a központi épület felügyeleti 

rendszerben. A rendszerek folyamatos felügyelet alatt állnak, hogy biztosítva 

legyen üzembiztonságuk.

A TROX TLT ventilátordiagnosztika rendszer egy célszerszám füstelszívó rendsze-

rekhez, mely lehetővé teszi és távoli funkcióval teszi lehetővé a ventilátor 

állapotának felmérését elhasználódás és teljesítmény szempontjából. Így a 

karbantartási intervallumok kitolhatóak, és nem kell idő előtt cserélni a venti-

látort, így költségeket takarít meg.

Tűz- és füstvédelem terén a TROX A TROXNETCOM rendszerre hagyatkozik,  

AS-i kommunikációs alapon a terepen- Az AS-i kéteres kábelt használ az  

adat- és energiaátvitelhez, és interferencia nélküli átvitelt biztosít.  A hálózati 

topológiája következtében a rendszer különböző épületekhez optimálisan 

adaptálható. Akár 1736 résztvevővel az AS-i hálózatban, a TROXNETCOM  

bármilyen méretű projekthez megfelelő Azzal, hogy a tápellátás és az adatátvitel 

megoldása egy kábelben történik, nem csak a vezetékezés egyszerűbb, de a 

kevesebb kábel kevesebb éghető anyagot is jelent.

Helyiség kiegyenlítés, helyiségnyomás-szabályozás,  
helyiséghőmérséklet-szabályozás, és intelligens felügyelet.
A stabil helyiségkörülmények – beleértve a kívánt légcsere arányt,  

helyiségnyomást és helyiséghőmérsékletet – fenntartásához minden befúvott 

és elszívott tömegáramot mérni kell és ezekez az értékeket kommunikálni kell  

a rendszer komponensei között.

Laboratóriumokban, de olyan gyártási területeken is, ahol veszélyes anyagokat 

kezelnek, hogy az épület automatizáló rendszer megkapja az aktuális, helyiségre 

vonatkozó értékeket. A TROX helyiségmenedzsment rendszer lehetővé teszi  

a hálózat tagjainak összekapcsolását egy integrált kommunikációs vonalon 

keresztül, Plug and Play módon, úgy, hogy biztosítva van a folyamatos 

adatcsere ezen résztvevők között. A rendszer könnyen csatlakoztatható  

a központi épület felügyelethez, a szabványos LON, BACnet, vagy Modbus 

kommunikációs interfészeken keresztül, de Etherneten keresztül, IP-alapú 

kommunikáció is lehetséges.
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troX levegő menedzsment rendszer

• Helyiség-menedzsment funkció: Egy 
helyiség összes paramétere és funkciója 
egy vezérlővel konfigurálható

• Épületfelügyeleti interfészek: LON, 
BACnet, Modbus, IP-alapú webszerver

• Plug and play: Automatikus a dacsere a 
vezérlők között, nincs szükség címzésre, 
interaktív üzembehelyezés

• Könnyű karbantartás  
helyiségdiagnosztika,  
és helyiségkonfiguráció

• Gyors és precíz szabályzás a beállított 
értékek megtartása érdekében

• Moduláris hardver

Megnövelt biztonság az integrált rendszereknek köszönhetően.

Intelligens komponensek kommunikálnak egymással, felügyelik és szabályozzák  

a tisztaszobák paramétereit, s biztosítják ezen paraméterek fenntartását.

Levegő 
menedzsment 

További megoldásokért és 
termékekért látogasson el a 
www.trox-cleanroom-air.com 
oldalra
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Hameln-Group, Hameln (Németország)

Központi épület 
felügyeleti rendszer

Tömegáram 
szabályozók

Szekunder levegő 
készülékek

Központi klímagépek

Processzor

Kijelző
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Stabil nyomás 

A levegő könnyen átjut az akadályokon, így kizárása nem lehetséges. A 

levegőmenedzsment rendszerrel lehetséges a tisztaszoba és a szomszédos 

területek nyomásértékeinek precíz szabályozása, és a kritikus levegőtisztaságot 

igénylő helyiségek elzárása a kevésbé kritikus követelményeket igénylőktől.

A vezérlőrendszer rendszerre szabott megoldást kínál az érzéken területek, mint 

tisztaszobák, kórházak és laboratóriumok, energiahatékony légáram szabályozására. 

A gyorsan reagáló vezérlőhurkok megfelelőek vegyifülkék tömegáram szabályzásához 

és nyomásszabályzáshoz, pl. tisztaszobás gyártólétesítmények, műtők, és intenzív 

osztályok. A komplex helyiség kiegyenlítő funkció és helyiség-felügyeleti funkció 

szintén megoldhatóak.

A helyiséglevegő menedzsment rendszer optimalizálva van a tisztaszobákra 

jellemző környezetekre. Tartalmaz VAV-készülékeket, elektronikus szabályzókat, 

felügyeleti rendszereket, érzékelőket és vezérőlpaneleket. Az integrált szabályozó 

logika lehetővé teszi a helyiségek légtechnikai paramétereinek precíz megjelenítését 

és szabályozását. A TROX légáram szabályozó rendszer másik előnye a helyiség-

menedzsment funkció. A kritikus helyiségfunkciók szabályozása lokálisan történik. 

Például a helyiségnyomás fenntartása bármilyen késedelem nélkül történhet. Akár 

szünetmentes tápegység (UPS) is integrálható. A rendszerek rendkívül rugalmas és 

különböző interfészeket kínál a központi épület felügyelettel történő integrációra 

(pl. BACnet, Modbus, LON, vagy IP-alapú Etherneten keresztül).

26 27

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

Nyomáskülönbség jeladó
statikus nyomáskülönbség méréssel, 
tömegáram mérőegységekhez. A szenzorok 
a fogyasztási szer előállítási gyakorlat  
szerint validálhatóak (kérésre)

Helyiségmenedzsment rendszer
Az integrált szabályozó logika  
lehetővé teszi a helyiségek légtechnikai 
paramétereinek precíz megjelenítését  
és szabályozását.



Helyiség kiegyenlítés 

A védőháló
A pozitív nyomáskülönbség egy egyszerű módja a szennyeződés fizikai módú 

megakadályozására tisztaszobás gyártólétesítményekben. A pozitív nyomás 

megakadályozza, hogy a nemkívánatos légáramok vagy nemkívánatos részecskék 

bejussanak a helyiségbe. A TROX kínál olyan rendszereket, melyek biztosítják a 

pozitív nyomás fenntartását.

A fejlett műszaki berendezések és szoftverek, és a VAV-készülékek széles kínálata 

azt jelenti, hogy az elektronikus szabályozás, már, gyakorlatilag minden  

helyiségnyomás szabályzási forgatókönyv esetében lehetséges. Minél kritikusabbak 

a szivárgási szintek, annál fontosabb az ennek megfelő nyomásszabályzó rendszer 

tervezése. A pneumatikus megoldások még mindig elérhetőek, manapság már 

lehetőség van a precíz nyomásszintek elérésre elektronikus rendszerrel is, pl. 

bypass vezérlővel. Az elektronikus szabályzás előnyei egyértelműek: kevesebb 

koordinációs erőfeszítés, nincs szükség sűrített levegőre, mint a pneumatikus 

rendszerek esetében, és könnyen integrálható a központi épület felügyeleti 

rendszerbe. 

A már bevált Plug and Play kommunikáció és integráció a központi épület  

felügyeleti rendszerbe, LON, BACnet vagy Modbus, illetve IP-alapú kommunikációval 

Etherneten keresztül, könnyű és hatékony rendszerintegrációt tesz lehetővé.

Igény szerinti megoldások.
A rugalmas épülethasználat, mérhetetlenül fontos szerepet játszik a tisztaszobás 

gyártólétesítmények tervezése során.

Meg kell adni annak a lehetőségét, hogy a későbbiekben, minimális költségvonzattal 

lehessen módosítani és bővíteni az épületeket. A TROX légtechnika és TROX mérő 

és szabályozó rendszerek készen állnak a kihívásra. Mendzsment rendszereink 

moduláris felépítésűek, tehát rugalmasan és könnyen bővíthetőek vagy  

adaptálhatóak a megváltozott körülményekhez.
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További megoldásokért és 
termékekért látogasson el a 
www.trox-cleanroom-air.com 
oldalra

eaSYlab
• Helyiségmendzsment funkció:  

Egy vezérlőben van tárolva, minden  
a helyiségekhez kapcsolódó adat és  
beállítás.

• Épületfelügyeti interfészek: Analóg,  
digitális, LON, Modbus, BACnet és 
Ethernet

• Plug and play: Automatikus a adatcsere 
a vezérlők között, nincs szükség címzésre, 
interaktív üzembehelyezés

• Könnyű karbantartás helyiségdiag-
nosztika, és helyiségkonfiguráció

• Csak egy kommunikációs vonal a 
vezérlők között nincs szükség címzésre

• Gyors és preciz szabályzás a beállított 
értékek megtartása érdekében

• Statikus mérés
• Moduláris felépítésű hardver, számos 

bővítési lehetőséggel

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

+30 Pa

+45 Pa

+15 Pa

+30 Pa

+15 Pa

+30 Pa

+30 Pa

+30 Pa

VAV készülék TVR EASYLAB 
vezérlőegységekkel a kritikus helyiségek 
légnyomás-szabályozásához

 V: 10 – 1680 l/s
 V: 36 – 6048 m³/h
 Δp: 20 – 1500 Pa
 Ø 100 – 400 mm
Légtömör zárást biztosít az EN 1751 
szabvány szerint , 4 osztály
Készülékház tömörség az EN 1751  
szerint, C osztály
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A termékek és emberek védelme

Sok gyártóterületen az környezetnek hihetetlenül tisztának kell lennie, például  

az élettudományok, gyógyszergyártás vagy az ételfeldolgozás területén. Vagy a 

félvezetők gyártása során. Az elektronikai iparban, a szennyeződések kizárásához nem 

elég a mikrométeresnél is kisebb részecskék szabályozása, hanem gázok, bizonyos 

anyagok atomjainak, molekuláinak szintjén kell a szennyeződéseket kezelni a terméket 

érő káros hatások kizárásához.

A fogyasztási szer előállítási gyakorlatokkal kapcsolatos irányelvek, napjainkban 

nemzetközi szabványnak tekintetőek a tisztaszobás termelés terén. Ezeket és más 

irényelvek listáját a 17. oldalon található táblázatban tekintheti meg.

Fogyasztási szer előállítási gyakorlat osztályok: Példák a steril 
termékek előállításánál alkalmazott gyártási lépésekre.

lebegő
cfu/m2

a Szokatlan kockázatú termékek palackozása, munkavégzés 
mikrobiológiai biztonságú vagy kriosztatikus területeken.

< 1

b A osztályú környezet 10

c Szokatlan kockázatú oldatok készítése, termékek palackozása 100

d Oldatok készítése, alkotóelemek előkészítése közvetlenül a 
palackozást megelőzően

200

Forrás: Christian Ernst et al., Systeme und Konzepte der Reinraumtechnik [A tisztaszoba technológia rendszerei és koncepcíói]

Zökkenőmentes szűrőcsere
A rendszeres szűrőcserék elkerülhetetlenek, nemcsak a szűrés hatékonysága, de az 

energiahatékonyság szempontjából is. A TROX ezért fejlesztett ki több olyan megoldást 

is, melyek esgjtik a szűrőcseréket és higiénia szempontból is biztonságossá teszik a 

folyamatot. Különboző szűrőkeretek és szűrőegységek érhetőek el különboző alkalmazási 

területekhez, és a szűrőanyag viszonylag könnyen hozzáférhető. A különleges csomagolás 

tökéletes védelmet nyújt szűrőinknek, és megakadályozzák a károsodásokat a szállítás 

és beszerelés során.

Levegőszűrés 
A levegőtisztaság elérése.

A levegőtisztaság biztosítása rendkívül hatékony, magas hatásfokú szűrőkkel történik. 

Magas minőségű innovatív anyagok, a legpontosabb pliszék, áramlástechnikailag 

optimalizált szűrőegységek, ezek mind, gyakorlatilag páratlan hatékonyságot  

kínálnak.

m5/6

H13/14

f7/9

U16 szűrőosztályú EN 1822 megfelelőségű lebegőanyagszűrők:
Csak egy részecska hatol át a szűrőn.

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

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

u15/16

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

TROX levegőszűrő rendszerek

A por leválasztása mellett a levegőkezelő egységekben, HEPA és ULPA szűrők is 

alkalmazhatóak, magas nagy hatékonyságú lebegőanyagszűrőként, a legkisebb 

részecskék leválasztásához a tisztaszoba rendszerekben. Különösen magas szintű 

levegőtisztaságot garantálnak, és még a mikrométeresnél kisebb csírákat és 

részecskéket is kiszűrik. A nagy hatékonyságú szűrők vagy a mennyezetre vannak 

szerelve és van befúvó felületük, vagy végszűrőként alkalmazzák ezeket szűrő 

mennyezetekben.

Nagy hatékonyságú TROX szűrők.
A TROX rendkívül széles szűrő palettát kínál a műszakilag és gazdaságilag is 

tökéletes megoldásokhoz: több beépítési helyre, pl. falak, csövek vagy mennyezetek, 

is kínálunk szűrőket, és a megfelelő szűrőegységgel bármilyen alkalmazási terület 

igényeit képesek vagyunk kielégíteni.

Az M5–F9 osztályú TROX finomporszűrők az EN 779 szerint teszteltek és EUROVENT 

hitelesítéssel rendelkeznek.

Minden H14, U15 vagy U16 szűrőosztályú szűrőtesztelve lett szivárgás és általános 

hatékonyság szempontjából.

A TROX a szűrőegységek minden alkatrészét saját gyáraiban készíti a szűrőháztól 

a szűrőbetéten át a befúvókig. A TROX németországi szűrőgyártó üzemei a 

legfejlettebb gépparkkal rendelkeznek. Ezen felül ügyfeleink az Easy Product 

Finder intelligens kiválasztó és méretező programunk előnyeit is élvezhetik.

TROX szűrőgyártás: A csúcsminőségű gyártóeszközökök és a fejlett 
tesztfolyamatok, melyeket a TROX tesztrendszerében végzünk 

biztosítják a magas fokú hatékonyságot és maximális biztonságot.

Csatlakozócsonkok
a nagyobb biztonság, hosszabb 
szűrőélettartam és jobb  
energiahatékonyság érdekében:  
Új szabadalmazott, légcsatornába  
szerelt szűrőkhöz (KSFS) való  
csatlakozócsonkokat fejlsztettünk  
ki az németországi, aacheni RWTH  
egyetemmel együttműködve. Egy  
kifinomult levegőelosztó rendszer  
biztosítja az egyenletes légáramot az 
összes szűrőbetéten keresztül. Ezen, 
egyenletes kitettség következtében, 
a szűrőbetétek élettartama jelentősen 
megnőtt. És, mindemellett a kisebb 
nyomáskülönbség energiamegtakarítást 
eredményez.



Levegőelosztási stratégiák tisztaszobákhoz 

Alacsony turbulenciájú lamináris áramlás
Az alacsony turbulenciájú lamináris áramlás jellemzője a homogén sebességprofil és  

a majdnem teljesen párhuzamos áramlási vonalak a tiszta terület keresztmetszetében. 

A szennyezett levegő, így a lebegő részecskék kiszorításra vagy „kisöprésre” kerülnek 

a tiszta területről. Alacsony turbulenciájú lamináris áramlás esetén a lebegő részecskék 

csak rövid ideig maradnak a zónában, és, ha hirtelen nagyobb mennyiségű részecske 

szabadul, el a levegő rövid idő alatt megtisztul. A befúvás általában 

lebegőanyagszűrő-betéteken keresztül (HEPA, ULPA), mint végszűrőkön keresztül 

történik.

Alacsony turbulenciájú lamináris áramlással a legmagasabb tisztasági osztályok is 

elérhetőek, még nagy tisztaszoba területeken is. Az átlagos légsebesség általában  

0,2 és 0,5 m/s között van. Más szóval: A tisztaszoba területének levegője egy óra 

alatt több mint száz alkalommal cserélődik. Ez nagy energiafogyasztással jár.

Turbulens áramlás
A turbulens áramlás azt jelenti, hogy a primer levegő összekeveredik a mesterséges 

helyiséglevegővel. A tiszta levegő bejuttatása nem az egész helyiségbe történik,  

csak kiválasztott pontokra, általában mennyezeti örvénybefúvókon keresztül. A nagy 

indukciós szintek a befúvott levegő és a helyiséglevegő jó keveredését biztosítják  

a tisztaszoba területén.

Kevert áramlás
A kevert áramlás az alacsony turbulenciájú áramlás és a turbulens áramlás keverését 

jelenti. A kimagaslóan tiszta zónák, melyeket a költségesebb alacsony turbulenciájú. 

lamináris áramlású rendszerekkel szereltek fel, számának csökkentésére használják.  

A kevert áramlású szellőztetés esetén lehetőség van különböző zónák létrehozására  

a tisztaszobán belül, foglalt és nem foglalt területek szerint. A legnagyobb 

levegőtisztasággal, tehát a legmagasabb biztonsági követelményeket igénylő részeket 

„fehér zónáknak” nevezik. A tisztaszoba felépítése és a folyamatok támasztotta 

elvárások függvényében a fehér zóna lehet a tisztaszoba egy része vagy egy teljes 

tisztaszoba terület, minden berendezéssel.

Elárasztásos áramlás
Az alacsony turbulenciájú légáramlás a talajhoz közel lép be a helyiségbe. így a 

hűvősebb befúvott levegő összegyűlik a szellőzés forrásánál. Az emeerek és más 

hőforrások fűtőhatása következtében ez a befűvott levegőtomeg megemelkedik. 

Tehát az emberek friss levegőt lélegeznek be. A levegőben találató 

szennyezőanyagok a tiszta levegővel együtt felemelkednek (hőáramlás),  

el a tartózkodási zónátől.
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Frank Plastic AG, Waldachtal (Németország)

Alacsony turbulenciájú lamináris áramlás

Turbulens áramlás

Elárasztásos áramlás

  Levegő elosztás 

Ideális áramlási viselkedés

A levegőbeömlők és kimenetek felépítése, azok kombinációja, és beépítési helyzete 

határozza meg a szellőzés áramlási viselkedését, tehát a tisztaszoba stratégia  

hatékonyságát és hatásfokát.

A tartózkodási területen az ideális levegő elosztás magas indukciós szintekkel 

érhető el, melyek a légáram sebességének és a helyiséglevegő és a befúvott levegő 

hőmérséklet különbségének gyors csökkenését okozzák. Ha a cél egy lamináris  

áramlás az áramlási sebességet és az állandó légáramot fenn kell tartani.

Kevert áramlás

–– + +

–– ++



Befúvók

Az áramlástechnikai szempontból optimalizált befúvók kiemelkedően fontosak  

a TROX-nak. A tökéletes áramlástechnikai tulajdonságok biztosítják a maximális 

biztonságot és hőkomfortot.

Befúvók kiválasztása
A frisslevegő befúvók kiválasztása során a befúvási pont és helyiség magassága 

ugyanolyan fontos, mint hűtési terhelések. Ha a helyiség légkondicionáló  

rendszereket egy lánchoz hasonlítjuk, a befúvók jelentik a legfontosabb láncszemet 

a kellemes hőérzethez. Az a feladatuk, hoyg biztosítsák, hogy a tartózkodási 

terület  megfelel a kellemes hőérzettel kapcsolatosan támasztott legigényesebb 

követelményeknek: A helyiség légkondicionálása akkor a legkellemesebb, ha nem 

látja hallja és érzi.

Gyakorlatilag nem létezik még egy gyártó aki befúvók ilyen széles kínálatát  

biztosítaná.  Függetlenül attól, hogy szabadon függesztve vagy a mennyezet 

síkjába vannak beépítve, tökéletesen illeszkednek a helyiség felépítéséhez,  

hiszen rengeteg kivitelben és attraktív felületkezelésekkel érhetőek el.

A TROX alkalmazásra szabott megoldásokat fejlesztett ki a tisztaszobák speciális 

követelményeihez. Ezek a legmagasabb levegőtisztasági, tehát kritikus, rendkívül 

kritikus higiéniai előírásoknak is megfelelnek az orvoslás, biológia, gyógyszerészet 

és élelmiszer feldolgozás területén.

• Megfelelnek a VDI 6022 higiéniai előírásainak

• 5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz az ISO 14644-1 alapján

• Lebegőanyagszűrős befúvók végszűrőkként pliszészűrő panelekkel a 

lebegőanyagok leválasztásához

• Könnyű, időtakarékos és biztonságos szűrőcsere a speciális bepattintható keretnek 

köszönhetően

• Többféle befúvő, melyek ideális megoldást nyújtanak az egyéni igényekhez
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TFC mennyezetre szerelt részecskeszűrő, 
mint végponti szűrő, pliszészűrő  
panelekkel, végszűrő fázishoz
• Kompakt felépítés, alacsony  

mennyezetekhez is megfelelő
• Több gyártó tisztaszoba-mennyezet 

rendszereivel is kombinálható

TFM részecskeszűrő modulok
pliszészűrő panelekkel végszűrőként
• A különálló modulokból nagyobb 

részek építhetőek

TFP gyógyszeripari tisztaszoba 
végszűrők
pliszészűrő panelekhez, rááramlási  
folyadéktömítéssel, melyek  
a legszigorúbb higiéniai elvárásoknak  
is megfelelnek
• A diffúzor előlapját mágnesek tartják 

és lehajtható
• Egyszerű tisztítás validálás és 

szűrőcsere, szerszámok nélkül

TFW falra szerelt lebegőanyagszűrő 
pliszészűrő panelekkel, végszűrőként,  
a lebegőanyagok leválasztásához
• Különböző kialakítások, különböző 

keretmélységű szűrőelemekhez



TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn, Németország

Telefon: +49 (0) 2845 2020

Fax +49 (0) 2845 202265

www.troxtechnik.com

trox@trox.de AL
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Tiszta levegő a TROX-szal  

A TROX, világszerte számos termelési létesítményt, kórházat és laboratóriumot szerelt fel innovatív komponenseivel.

AACHENI Egyetemi Kórház • ATHÉNI Gyermekonkológiai Kórház • BERLIN Charité • CARTAGENA Hospital • BELO HORIZONTE 

Unimed Kórház, Santa Bárbara • DURBANI Albert Luthuli Kórház • DÜSSELDORFI Sana Kórházak • ENSCHEDE Medisch Spectrum 

Twente (MZT) • ESSEN Essen-Süd Kórházak • GREENSBORO Moses H. Cone Memorial Kórház • HAMBURG Eppendorf Egytemi 

Kórház • KRAPINSKE TOPLICE Magdalena Kórház • LODZ Kopernik Kórház• MELBOURNE The Royal Children‘s Kórház •  

MELBOURNE The Royal Women‘s Kórház • MOSCOW Gyermekklinikai Központ • RENNES Centre Hospitalier Universitaire Pont-

chaillou • WESEL Evangeliikus Kórház • BASF LUDWIGSHAFEN • Bayer AG WUPPERTAL és LEVERKUSEN • BMW MÜNCHEN- 

DINGOLFING • Merck DARMSTADT • Roche PENZBERG • VW Research WOLFSBURG • AFSI Törvényszéki Tudományos Intézet 

ALGIER • Australian Nuclear Power Science and Technology Organisation (ANSTO) LUCAS HEIGHTS • 3M SHANGHAI • Henkel 

SHANGHAI • SHANGHAI Egyetem • Dynamicum Egyetem ODENSE • FInn Meteorológia Kutatóintézet és FInn Tengekutató 

Intézet HELSINKI • Evira, FInn Élelmiszerbiztonsági Hatóság HELSINKI • ARK Therapeutics KUOPIO • Laboratoire Galderma 

Sophia ANTIPOLIS • Aventis LYON • CAMBRIDGE Tudományos Park • Moorefields Eye Kórház LONDON • OXFORD Egyetem • 

Biological E. Limited/MERCK & CO. Inc. HYDERABAD • CAVANESE BIO Ipari park • Eli Lilly FLORENCE • CATANIA Egyetem • 

OSLO-i Középiskola • Campus 02 GRAZ • Amphiagon Pharma PAMPLONA • BASF TARRAGONA •

Sabancı Egyetem, Isztanbul


