
Здравословен климат 

По-голяма сигурност и комфорт в болници и други силно 
чувствителни зони



Изкуството да управляваш 
въздухa 

TROX разбира изкуството на компетентното управление на въздуха по-добре 
от всяка друга фирма. От основаването си през 1951 г., TROX разработва и 
произвежда сложни компоненти, блокове и системи за вентилация и 
климатизация, както и за противопожарна защита и контрол на дима. 
Целенасочената научноизследователска и развойна дейност направиха  
TROX лидер в иновациите в тази област.

Решения според необходимостта.
Работейки заедно с клиентите си, TROX разработва изработени по поръчка 
системи и системи според необходимостта, които вземат под внимание 
съответните критерии за всяка сграда и отговарят на изискванията на нейните 
обитатели. Това тясно сътрудничество води до екологични решения, които 
помагат за увеличаването на благополучието на хората и защищават живота  
и околната среда. В болниците е от първостепенно значение да се създадат 
възможно най-добри условия по отношение на качеството на въздуха в 
помещенията, безопасността и хигиената - за пациентите, персонала и 
посетителите.
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Федерален център за изследвания и клинична 
педиатрия, Москва, Русия

Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou, 
Рен, Франция

Essen-Süd Hospitals, Есен, Германия

Перфектната система 

Цялостни решения: всички климатични продукти от един-единствен 
източник. 
От вентилатори и блокове за обработка на въздуха до ефективни филтри, 
и от въздушни дифузори и системи вода-въздух до компоненти за 
интелигентно управление: портфолиото на TROX обхваща целия спектър 
на компоненти за вентилация и климатизация, блокове и системи.  
По този начин TROX може да осигури цялостни решения за болници. 

Компоненти, модули и системи от един-единствен доставчик са ясно 
предимство, тъй като те значително намаляват усилията за проектиране  
и координиране.

Стриктни условия за хигиена и безопасност.
В силно чувствителните области на здравеопазването, повече отколкото 
навсякъде другаде системите за вентилация и климатизация трябва да 
отговарят на особено стриктни изисквания за хигиена и безопасност:
•   Минимизиране на нивото на пренасяни по въздуха бактериални 

замърсители, особено в защитени зони (операционни зали,  
колички за инструменти, лаборатории)

•   Осигуряване на необходимата смяна на въздуха и поддържане на 
стриктни климатични условия в помещенията (диференциално налягане, 
температура и влажност)

•   Ограничаване на концентрацията на замърсители в заетата зона
•  Предотвратяване на разпространението на огън с помощта на 

противопожарни клапи
•  Предотвратяване на  

разпространението на дим  
с помощта на електрозахранвана  
система за отработените  
димни газове 



Здравословен и контролиран климат  

Болниците имат специални изисквания по отношение на оборудването и 
ефективността на системите за вентилация и климатизация. Замърсяването 
на въздуха в помещенията трябва винаги да бъде минимално и критичните 
граници никога не трябва да бъдат превишавани. Нещо повече, прах, 
отпадъчни анестетични газове и миризливи вещества трябва да се задържат  
и отделят чрез подходяща климатична система. Това се отнася по-специално  
за операционни зали, отделения за интензивни грижи, стаи за доставка и 
неонатални отдели.

Интелигентните системи за управление на въздуха гарантират, че всичко е 
под контрол. Хигиената и безопасността са първостепенните фактори, но и 
енергийната ефективност не трябва да бъде пренебрегвана. TROX отдавна е 
ангажирана с разработването на адаптивни системни решения, които помагат 
не само за икономия на ресурси, но също и за намаляване на 
експлоатационните разходи. 

Иновативна, широко доказана технология на TROX може да бъде намерена  
в много големи и добре известни болници по цял свят. Това не е изненадващо, 
тъй като продуктите на TROX отговарят на най-стриктните изисквания за 
хигиена и безопасност.
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Hamburg-Eppendorf University Hospital, Хамбург, Германия

Oncological Children's Hospital, Атина, Гърция



Икономически аспекти на вентилацията  
в болници 

Подходящите системи за вентилация и климатизация не само помагат на 
пациентите да се възстановят по-бързо, но и както са показали проучванията, 
също увеличават ефективността на персонала, а това е нещо, към което 
управлението на всяка болница се стреми.

Реформа в разходите в сектора на здравеопазването: повишаване на 
ефективността.
Ефективните компоненти на системата за вентилация и климатизация са даденост, 
но ние също следим отблизо тяхната ефективност, тъй като болниците са под 
огромен и все по-голям натиск да спестят разходи. Замяната или модернизирането 
на старото оборудване може да доведе до значително намаляване на 
експлоатационните разходи на системата. Понастоящем потреблението на 
електроенергия в болниците възлиза на 20% от общата им консумация на енергия  
и до 50% от разходите им за енергия. 

Тези разходи са главно поради остарели системи за вентилация и климатизация, 
затова мерките за повишаване на тяхната енергийна ефективност в 
действителност могат да доведат до огромни икономии Инвестициите в модерно 
оборудване за вентилация и климатизация обикновено се изплащат в рамките  
на няколко години с икономия на енергия до 40%. 

Друг стимул да не се отлагат модернизациите за енергийната ефективност е 
Директивата на ЕС относно ефективността на крайното потребление на енергия  
и енергийните услуги. Според директивата, Германия трябва да намали 
потреблението си на енергия с 9% в рамките на следващите няколко години,  
т.е. до 2016 г., и публичните власти са се ангажирали да следват този път.

Тази брошура за приложения не само ви дава общ преглед на специфични решения 
на TROX за сектора на здравеопазването, но също предлага практични съвети за 
проектирането по отношение на вентилацията и климатизацията в болници.
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100 60

0

25

50

75

100

60

100

Energiekostenreduzierung durch RLT-Modernisierung

Азбучен списък

Икономия на енергия благодарение на модернизирането на 

системите за климатизиране.



Сложните изисквания за здравословен стаен въздух 

Избирането и проектирането на система за вентилация и климатизация за болница е една 
от най-трудните и сложни задачи за строителните инженери. Също така това е особено 
привлекателна задача за всички участници: за специализираните консултанти и ОВК 
изпълнители и за производителите на компоненти. Задача, която изисква  
максимален опит, умения и техническо ноу-хау, както и тясно  
сътрудничество с лекари и хигиенни специалисти.
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Компоненти, възли и системи на 
TROX в болница:

1  Централни климатични блокове

2  Оборудване на таван 
на операционна зала с 
високоефективен филтър  
за твърди частици

3  Въздушни дифузори с филтър  
за твърди частици

4  Противопожарни клапи с  
TROXNETCOM

5  Контролери за дебит с EASYLAB

6  Вихрови дифузори

7  Контролери за дебит

8  Въздушни дюзи

9  Въздушни решетки

10   Дискови вентили (изтегляне  
на въздух)

11  Кръгови шумозаглушители

12  Противопожарни клапи (KU-K30) 
с дифузор

13  Жалузни клапи

14   Клапи за изтегляне на дим

15  Смукателни вентилатори за дим

16  Смукателни вентилатори за дим 
X-FANS за монтаж на покриви

17  Импулсен безканален 
вентилатор X-FANS
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Важни стандарти и насоки, свързани с вентилацията и климатизацията

EN 779 Въздушни филтри за твърди частици за обща вентилация  
(ефективност на филтрацията)
EN 1822 (всички части) Филтри за твърди частици (HEPA и ULPA) 
EN 13779 Вентилация на нежилищни сгради - изисквания за ефективност  
на системи за вентилация и климатизация. 
ISO 14644-3 Чисти стаи и области, свързани с чистите стаи - методи за изпитване 
VDI 6022 Част 1 Хигиенни изисквания за централните климатични блокове и 
системи 
DIN 1946-4 Вентилация и климатизация в здравеопазването
SWKI Насока 99-3 Системи за отопление и климатизация в болници
ANSI/ASHRAE Стандарт 170 Вентилация на здравни заведения

Таблицата на разгъващата се страница Ви информира за най-важните 
фактори, които трябва да се вземат предвид при избора и проектирането  
на системи за вентилация и климатизация в здравеопазването.
 
За такава сложна задача, ние очевидно само можем да Ви дадем обща идея 
или препоръка за възможно най-добрата система за управление или продукт 
за въздушен поток. Изискванията за конкретния проект трябва да бъдат 
разгледани поотделно.

Стая за пациенти

Стая за пациенти

Стая за пациенти

Работно помещение 
за медицински 
сестри

Работно помещение 
за медицински сестри

ICU

ICU

ER

Подготовка на 
пациентите

Анестезия
Реанимационна

Отделение 
за стерилни 
материали

Помещение 
за анестезия / 
Въздушен шлюз

Операционна зала 1a

Операционна 
зала 1b

Рентгенология

Аптека/
Чиста стая

Фоайе/
Рецепция

КТ

Стая за 
прегледи

Подготовка

Въздушен 
шлюз (хора)

Въздушен шлюз 
(материал)

Въздушен 
шлюз

Подземен 
паркинг

12
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Типичните стойности за най-критичните параметри в избрани 
болнични зони, въз основа на:
EN 15251, DIN 1946-4, DGKH (Германското дружество за 
болнична хигиена), SGSH (Швейцарското дружество за 
болнична хигиена), ÖGHMP (Австрийското дружество 
за хигиена, микробиология и превантивна медицина) и 
Комисията за системи за вентилация и климатизация.

Дебит на свеж въздух [m³/(h човек)] 800 – 1200
m³/h

* 50 
m³(h човек) 25 m³(h m2) 50 m³/

(h човек)

150 – 200 m³/
(h човек)150 – 
200 m³/(h човек)

50 m³/
(h човек)

> 25 m³/
(h човек)

> 25 m³/
(h човек)

> 25
m³/(h човек)

40/60
m³/(h човек)

Дебит на свеж въздух [l/(s човек)] 222 – 333
l/s 

* 14
l/(s човек) 

7
l/(s m2) 

14
l/(s човек) 

42 – 56
l/(s човек) 

14
l/(s човек) 

> 7
l/(s човек) 

> 7
l/(s човек) 

> 7
l/(s човек) 

11/17
l/(s човек) 

Разчетни стойности за стайна температура [°C]

Типична минимална стайна температура при отопление (зима) 18 – 26

възможно 272 18 – 26
25 22 – 24

18 – 24
22 – 24 20 20 20 UB

Типична максимална стайна температура при охлаждане (лято) 25 25 – 26 25 – 26 25 26 26 UB

Ниво на звуково налягане [dB(A)] 

Типичен диапазон 30 – 48 35 – 45 35 – 50 35 - 45 35 – 45 25 – 40, през деня
20 – 35, през нощта 35 – 45 35 – 50 35 – 45 30 – 40 40 – 60

Стандартен конструктивен параметър 40 40 45 40 40 35, през деня/30, през 
нощта 40 45 45 35 55

Стратегия за управление
Управление на налягането в помещението (обемен разход/
каскадно спадане на налягането) • • • • o o o o • •
Функции за балансиране на въздуха в помещението o o o • • • • • • o o • • •
Управление на температурата, превключване ден/нощ, CO2-
сензори o o o • • • • • • o

Интеграция с BMS • • • • • • • • • • • • •
Контролери за дебита, подаване и изтегляне на въздух
LABCONTROL – контролери за променлив обем на въздуха, затворена 
система за управление с бърза реакция, статични преобразуватели • • • o • o • • o • • • o
Контролери за променлив обем на въздуха, стандартна конструкция, 
само подаване на въздух, затворена система за управление с бавна 
реакция, динамични преобразуватели

o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •
Контролери за променлив обем на въздуха, стандартна конструкция, 
изтегляне на въздух, затворена система за управление с бавна 
реакция, статични преобразуватели

o o o o o • o o • o o o • o • o o • • o o •
CAV контролери o o o o o o •
Тип на вентилацията

Смесен поток • • • • • • • • • o • • • • • • • • • • •
Изтласкващ поток (изпускане на подавания въздух, 
обикновено близо до пода) o o o o o o o o o o o o o o o o o

Предизвикване на изтласкващ поток o o o

Ламинарен поток • o o o o o o o

Изтласкващ поток o o o o o o o

Въздушни дифузори

Въздушни решетки o o o o o o o •
Вихрови дифузори • • o o o o • o o o • • • o • • • • • o •
 Шлицови дифузори o o o o o o

Дифузори с бавен поток o o o o o o  o o o o o o o o o o o o

Дифузор с управляем профил на скоростта (PROCONDIF) o • • • • • • o •
Дифузори с ламинарен поток • o o

Ventilation system

Системи вода-въздух3 • • • o

Централизирана система за вентилация/Цялостна система 
за въздух • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Етапи на филтриране

Таванен филтър за твърди частици o1 o1 o1 o1 o1 o1 •1  o1 o1 o1 o1 o1

Филтър за груб прах M5 • • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •
Филтър за фин прах F9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Филтър за твърди частици H13/H14 • • • • • • • •  • • • •
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•  Препоръчвани o  Препоръчвани за някои ситуации UB  На база на използването  1 Изберете въздушен дифузор  2 Детска хирургия.    3 В зависимост от локално приложимите стандарти и насоки. 4 DIN 1946. * В зависимост от налягането в помещението.

Помещение клас Ia  Помещение клас Ib
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Стационари за пациенти Публични зони Обхват за операции
Помещение клас II

Области за защита

Тази таблица предоставя само преглед, който да Ви помогне да изберете и проектирате системи за вентилация и климатизация за сектора на здравеопазването;  
тя не може да покрие всички възможности в тази сложна област. Изискванията на конкретния проект трябва да бъдат разгледани поотделно.
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Препоръчано от водещи специалисти по болнична хигиена 

Продуктите на TROX за чувствителни зони могат да бъдат намерени в болници  
в много страни - добре известна с високите си стандарти за хигиена, надеждност  
и доказана безопасност.

Следвайте ни, за да разгледаме различните функционални области на дадена болница.  
Ще намерите продукти на TROX за всички различни отдели на една болница. Все пак,  
това е само една част от обширен спектър от иновативни вентилационни и климатични решения, 
които TROX предлага за сектора на здравеопазването.

Hamburg-Eppendorf University Hospital, Хамбург. Германия

Hospital Unimed Бело Оризонте, Бразилия The Royal Children‘s Hospital, Мелбърн, Австралия Sana Hospitals, Дюселдорф, Германия Evangelical Hospital, Весел, Германия Medisch Spectrum Twente (MZT), Еншеде, Холандия



Операционна зала – ламинарен поток с ниска 
турбулентност 

Осигуряване на асептични условия.
В операционните зали, както и в помещенията преди и след операция, като 
лаборатории и ICUs, системите за вентилация и климатизация са незаменими. 
Системите за вентилация и климатизация трябва да гарантират, че защитената 
зона в близост до операционната маса и количката за инструменти са динамично 
екранирани. Филтрираният и климатизиран ултра чист въздух намалява броя на 
микроорганизмите във въздуха и в резултат намалява риска от замърсяване на 
раната. 

Ламинарен поток, водещ до много ниска турбулентност 
Постоянният ламинарен поток гарантира, че въздухът над областта на защита, който 
е „замърсен“ от пациента и хирургическия екип, се обновява. Операционните зали 
трябва да бъдат достъпни само чрез въздушни шлюзове; положителното налягане 
трябва да се поддържа така, че никакви патогени от съседни области да не могат  
да влязат. Начинът, по който трябва да се поддържат условията на налягането  
в операционната зала, е ламинарен поток, който причинява много малко 
турбулентност.

Ламинарен поток с ниска турбулентност в защитената зона.

Скорост на изхода   поне 0,23 m/s
Диференциално подаване на въздуха 0,5 до 3 K
Защитена зона    обикновено 3,2 x 3,2 m
Обемна скорост на потока  поне 8500 m³/h
Дебит на свеж въздух   поне 1200 m³/h
3-степенно филтриране   поне M5/F9/H13
Ниво на звуково налягане  макс. 45 dB(A)
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HEPA и ULPA филтри за тавани на 
операционни зали: високоефективни 
филтри за твърди частици за отделяне 
на замърсители, патогени и най-малките 
частици

 42 до 753 l/s
 150 до 2710 m³/h

  W/H/D 305/305/69 до 1830/915/90 mm
 Филтри категория 14, U15, U16

14 15
Според DIN 1946-4
Код: – отрицателно налягане, + положително налягане  подаван въздух

Чистота на 
въздуха 
Безопасна хигиенна практика в асептични области.

По отношение на въздуха в операционните зали се прилагат най-критичните 
изисквания. За да се предотвратят инфекции, причинени от патогени, пренасяни по 
въздуха, и да се гарантира, че професионалните стандартите за медицината се 
спазват, въздушният поток и филтрирането на въздуха играят жизненоважна роля.

Помещение категория Ia

Много високи хигиенни изисквания:
Трансплантна хирургия, гръдна хирургия, 

операция на травми

Помещение категория Ib Помещение категория II

Увеличени хигиенни изисквания
Реанимационни, ICU

Общи хигиенни изисквания
Други помещения, използвани за 

медицинско лечение, например УНГ

Динамично екранирана защитена зона Регулиращи функции в помещението Дебит на въздушния поток/Смесен въздух

–– + + – –

++

+ +

––

Помещенията, използвани за медицинско лечение, са категоризирани  
в съответствие с изискванията на стерилност (категории на помещения  
IA, IБ, II).



Операционна зала и други чувствителни области: 
Филтриране на въздуха 

Въздухът ни предоставя жизненоважен кислород. Все пак, ако имунната ни 
система е отслабена, въздухът, който дишаме, може да бъде опасен за живота, 
понеже с всяко вдишване можем да въведем в организма си замърсители, 
бактерии или дори вирус. Здравото тяло може да се справи с такива опасности, 
но отслабен от болест орган не може. Затова филтрирането и контролът на 
въздушния поток са от особена важност в болниците.

В допълнение към филтрирането на свеж въздух, което също е общо за други 
сгради, болниците използват филтри за частици за асептични области, защото 
те гарантират изключително висока чистотата на въздуха и филтрират дори и 
най-малките частици и патогени. Тези филтри са монтирани на тавана и имат 
дифузор.

Високоефективни филтри на TROX.
TROX предлага широка филтърна програма за технически и икономически 
обосновани решения: филтърните блокове са на разположение за монтаж  
на различни места, например стени, въздуховоди и тавани, а подходящите 
филтърни елементи отговарят на всички изисквания на приложението.

Ефективността на всички филтри се изпитва по EN 779 или EN 1822. Като 
стандарт, филтрите на TROX за фини прахови частици за филтри от класове  
M5 до F9 (според EN 779) са сертифицирани от EUROVENT.

TROX сама произвежда всички части на филтърните тела, от корпуса и 
филтърните елементи до дифузорите; производствените съоръжения  
за филтри на TROX в Германия са оборудвани с най-модерните машини. 
Експертният персонал по продажбите предлага цялостна поддръжка  
на клиентите. В допълнение, клиентите могат да се възползват от 
интелигентната програма за проектиране Easy Product Finder.
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Таванните филтри за твърди 
частици се използват като крайни 
филтри в области с най-високите 
изисквания за чистота на въздуха 
и хигиена, като в медицинските, 
биологични и фармацевтични 
индустрии и други чувствителни 
области.

TFC таванните филтри за твърди 
частици като крайни филтри с панели 
с филтри с плисета
•  За чистотата на въздуха, класове  

от 5 до 8, съгласно ISO 14644-1
•  Спазване на хигиенните изисквания 

на VDI 6022

TFM филтърни модули за твърди 
частици като крайни филтри с панели 
с филтри с плисета
•  За чистота на въздуха, класове  

5 до 8 съгласно ISO 14644-1
•  Спазване на хигиенните изисквания 

на VDI 6022

KSFS канални филтри за твърди 
частици
за панели с филтри с плисета, 
филтърни клетки с филтри с плисета  
и филтърни клетки с активен въглен
• Смяна на филтъра без замърсяване
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Дифузори с управляем профил на 
скоростта PROCONDIF Тези дифузори 
са отлично решение за предоставяне 
на подаване на въздух отгоре към 
чувствителни области в болници, 
създавайки изтласкващ поток  
в заетата зона.

 280 до 600 m³/h
 78 до 167 l/s

  600 x 600, 625 x 625 mm

 450 до 1000 m³/h
 125 до 278 l/s

  Ø 725 mm

AIR FILTERS
CLASS M5-F9

Филтри за твърди частици: изпитвани според EN 1822: 
Класификация на филтрите: U16 означава, че само една частица 
прониква през филтъра.

Когато U16 филтър с ефективност от 99,99995% е изложен на  
2 милиона частици, само една частица няма да бъде филтрирана.  
За сравнение, през H13 филтър (с 99,95% ефективност) ще проникнат 
до 1000 частици, а през M6 филтър (50% ефективност) до един 
милион частици.

Филтрите за частици са подложени на изпивания за ефективност 
преди експедиране. Общата ефективност се изчислява от измерената 
местна ефективност на филтрация. Когато даден филтър няма течове 
и отговаря на критериите за цялостна ефективност, му се присвоява 
индивидуален номер на филтър.



Операционна зала и други чувствителни области: 
Контрол на диференциалното налягане   

Само филтрация не е достатъчна, тъй като въздухът може да преодолее пречки и 
следователно може да не бъде лесно блокиран. С LABCONTROL е възможно точно  
да се управлява налягането в операционната зала и прилежащите области и да се 
изолират стаи с особено критични изисквания за чистота на въздуха от тези с 
по-малко критични изисквания. 

LABCONTROL е система за управление, която предоставя персонализирано 
решение за безопасно и енергийно ефективно управление на въздушния поток  
в чувствителни области, като лаборатории, чисти стаи и болници. Затворените 
системи за автоматично управление с бърза реакция са подходящи за управление 
на дебита в шкафовете за дим и за управление на налягането в помещенията, 
например в операционните зали и интензивните отделения. Комплексни функции 
за балансиране и мониторинг на въздуха в помещенията също са възможни.

LABCONTROL е оптимизирана за комплексни системни изисквания като тези в 
болниците. Системата включва терминални единици за променлив въздушен поток, 
електронни контролери, устройства за мониторинг, сензори и управляващи панели. 
Логиката за интегрално управление позволява точно показване и управление на 
различни стайни ситуации. Например, възможно е да превключвате между режими 
на работа за септични и асептични стаи, което позволява гъвкаво използване на 
стаите. Друго предимство на системата на TROX за управление на въздуха е 
функцията за независимо управление на помещенията. Критичните функции за 
помещенията са предмет на децентрализирано управление, т.е. се контролират на 
местно ниво Например, налягането в помещенията може да бъде управлявано от 
външни тела без никакви забавяния. Потребителите също могат да избират визуални 
и звукови аларми да се показват като текстови съобщения на панела за управление. 
Също може да бъде интегриран UPS. Системата дава възможност за гъвкави връзки 
(например BACnet, Modbus

18 19

Терминални единици за променлив 
въздушен поток с EASYLAB 
компоненти за управление на налягането 
в критични области на помещенията

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

 Ø 100 – 400 mm
Въздушна пропускливост на затворената 
лопатка по EN 1751, клас 4.
Въздушна пропускливост на корпуса по 
EN 1751, клас C

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com

Критичните области могат да бъдат изолирани чрез прецизен контрол на налягането и контрол на дебита.

+45 Pa

+15 Pa

+30 Pa

+45 Pa

0 Pa

+15 Pa

+15 Pa0 Pa

Отделение 
за стерилни 
материали

Операционна 
зала 1a

Операционна 
зала 1b

Реанимационна

Подготовка на 
пациентите

Помещение 
за анестезия / 
Въздушен шлюз

Анестезия
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DID-E активни охлаждащи греди
Първичен въздух

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

 W 550, 614 mm
 H 200 mm, 598 mm, 623 mm
Охлаждаща мощност до 1480 W 
Мощност на отопление 1730 W

Въздушни решетки X-GRILLE
 40 – 3200 l/s

 140 – 11,400 m³/h
 B 225 – 1225 mm

 H 125 – 525 mm

ATVC-100 автоматичен вентил  
за изтегляне на въздух

 20 l/s
 180 m³/h

 Ø 100 mm
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Стационари за пациенти 

Достатъчното подаване на хигиенично безопасен въздух е предпоставка  
за по-бързо възстановяване. Тогава не е изненадващо, че в днешно време 
перфектно функциониращата система за вентилация и климатизация се 
оценява от болниците като отличен маркетингов инструмент, тъй като тя 
гарантира удовлетвореност на пациентите. Иновативните въздушни дифузори 
с елементи за регулируемо разпределение на въздуха реагират бързо  
и намаляват скоростта на подавания въздух; по-ниска скорост означава 
по-малко турбуленция, а оттам и по-голям комфорт за пациентите.

В много страни, като например Испания, Франция, Великобритания или САЩ, 
също се допускат и системи въздух-вода като активни охлаждащи греди. 
Излишно е да казваме, че те отговарят на високите хигиенни изисквания, 
осигуряват ефективна филтрация и позволяват лесно почистване. 

Активните охлаждащи греди от тип DID-E са специално разработени така, 
че да не нарушават съня на пациентите. Разпределението на смесения 
въздушен поток осигурява приятно тиха и спокойна атмосфера също и  
през нощта. DID-E е активна охлаждаща греда с еднопосочно изпускане на 
въздуха; тя е идеална за стаите на пациентите, защото може да се монтира  
по такъв начин, че да не се вижда, например, на тавани прегради.*

Активните охлаждащи греди от тип DID-E са на разположение в шест размера 
на дебит, от 36-281 m³/h и с капацитет за отопление/охлаждане до 1,7 kW,  
т.е. за ефективна климатизация на по-малки единични стаи и големи стаи  
за няколко пациента. 

Вентилационните решетки X-GRILLE съчетават функционалност с 
атрактивен дизайн. Симетричните лопатки се поддържат в центъра и могат  
да се регулират заедно. Те са аеродинамично и акустично оптимизирани  
за подаване или изтегляне на въздух. Решетките могат лесно да бъдат 
отстранени за почистване.

Автоматичният вентил за изтегляне на въздух ATVC-100 е електрическо 
задвижвано устройство, което осигурява бърза смяна на въздуха и 
отстраняване на влагата във влажни области. Вентилът е обикновено затворен 
или просто леко отворен, но се отваря напълно за да отстрани по-голям обем 
потоци при превключване, т.е. когато светлината е включена.

Добър въздух, бързо 
възстановяване 

За спомагане при възстановяването и комфорта на пациентите е задължителна 
достатъчна скорост на обмяна на въздуха - в идеалния случай с механична 
вентилационна система; отварянето на прозорци обикновено не е достатъчно. 
Максимална удовлетвореност на пациентите и посетителите се постига със 
система за вентилация и климатизация, която е тиха и не създава течения.
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За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com* В зависимост от локално приложими стандарти и насоки.

Здравословен климат за пациентите и посетителите.
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Зони за обществено ползване 

Правно обвързващите разпоредби за болници изискват в области, различни от 
асептичните области, да се монтира система за вентилация и климатизация,  
когато са приложими следните условия: 
•  Отварянето на прозорци или не гарантира достатъчен обмен на въздуха, или не се 

препоръчва поради замърсяването на свежия въздух или навлизане на външен шум.
•  Въздухът в помещението трябва да отговаря на определени изисквания по 

отношение на температурата, влажността и чистотата.
•  Опасните вещества (отпадъчни газове, микроорганизми) трябва да бъдат отстранени 

от въздуха в помещението.

Лоби/рецепция: Въздушните дюзи във фоайето осигуряват достатъчно свеж  
въздух и комфортен, приветлив климат. Съвременните централизирани системи за 
управление на сградата (BMS) позволяват бързо приспособяване към променливите 
климатични условия. Сензорите за качество на стайния въздух измерват състоянието 
на въздуха в стаята и следователно дават възможност за управление въз основа на 
потреблението на системата за вентилация и климатизация.

Гъвкавите енергоефективни въздушни дюзи TJN създават комфортен климат  
в големи вътрешни пространства, дори и при най-различни температурни условия;  
те също са атрактивен елемент в дизайна.
Коридорите и циркулационни пространства често са в интериора на сгради,  
и докато се пресичат бързо от една страна, са силно посещавани от друга.

Противопожарните клапи KU-K30 могат да се комбинират с вихрови дифузори или 
таванни дифузори и служат не само на целите на противопожарна защита, но също 
така за вентилация. Те са подходящи за системи за подаване и изтегляне на въздух. 
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Кухня и кафене  

Когато нещата се загряват в кухнята, са необходими мощни системи за подаване  
и изтегляне на въздуха, за да може кухненските миризми да са далеч от гостите. 
Особено в близост до печката, където се използва гореща мазнина и масло, 
хигиената и безопасността са задължителни.

Противопожарната клапа KA-ЕС за извличане на въздуха в търговски кухни е 
компактно устройство; благодарение на 100% свободна площ няма „допълнителен“ 
пад на налягането, който иначе би могъл да бъде причинени от лопатката.  
В случай на пожар, клапата се изключва автоматично, за да се предотврати 
разпространението на огън и дим през въздуховодите.

Когато кафенето е напълно заето, персоналът, както и вентилационната система,  
са изправени пред голямо предизвикателство и трябва да работят тихо и 
ефективно, без да създават излишен шум. Както персоналът, така и системата 
използват времето между храненията, за да се възстановят. Сензорите за въздуха 
в помещението гарантират, че системата е изключена, когато пространството не е 
напълно заето.

Хоризонталното завихряне на изпускания въздух от тип VDW въздушни 
терминални устройства води до висока индукция на въздуха в помещението, което 
води до бързо намаляване на скоростта на въздуха и температурата на въздушния 
поток. 

Противопожарна клапа KA-EU
 W 250 – 1200 mm

 H 225 – 500 mm
Клас на пожароустойчивост: K90
в съответствие с БДС-EN 1366-2

VDW таванен дифузор
 17 – 360 l/s

 60 – 1300 m³/h
 Ø 300 – 625 mm

 298 – 825 mm

Hamburg-Eppendorf University Hospital, Хамбург. Германия

Въздушни дюзи TJN
 20 – 1000 l/s

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

 Пластмаса

Комбинация от противопожарна 
клапа и дифузор за F30 
пожароустойчиви окачени тавани  
(KU-K30)
Клас на пожароустойчивост K30-U  
to DIN 4102-6

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com



Работни области  

Общите помещения, заседателните зали и офисите не е задължително  
да имат механична система за вентилация, но учените отдавна знаят 
положителния ефект на добрият въздух в затворени помещения. Те успяха да 
докажат, че нивата на производителност могат да се увеличат с до 5%.  
Важно е, обаче, системата за вентилация да не се чува или усеща.

Инвестирането в обновяването на съществуващите системи за вентилация  
и климатизация се изплаща, защото икономическият ефект на благоприятния 
климат на стайния въздух е безспорен факт. Ако лошият климат в 
помещенията води само до един процент по-малка добавена стойност, това 
всъщност струва на една болница повече от общия размер на капиталовите  
и оперативните разходи за отопление и климатизация за цяла година. 

Активната охлаждаща греда DID632 се отличава с оптимизирана 
конфигурация на дюзите и нова геометрия. Тя може да осигури висок 
капацитет на охлаждане при ниски нива на въздушния поток (до 2500 W при 
250 m³/h). Това води до ниски и комфортни скорости на въздуха в заетата 
област.

Вихровите дифузори TDV-SilentAIR разполагат с висока обемна скорост  
на потока при ниски нива на звукова мощност. Подаването на въздух със 
завихряне или хоризонтално и високите нива на индукция осигуряват 
балансирана температура и бързо намаляване на първоначалната скорост  
на въздушния поток. Налични са както квадратен, така и кръгов модел.

Шумозаглушителите на TROX предоставят допълнително затихване. Шумът 
причинява много здравословни проблеми и е нещо, с което човек не може  
да свикне. Акустичните стимули засягат мозъка много повече и изискват много 
по-силен физиологичен отговор, отколкото други стимули. Затова шумът в 
системите за вентилация и климатизация трябва да бъде намален до нива, 
които не пречат. Един от начините да се направи това е да се монтират 
шумозаглушители във въздуховодите.
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DID632 Активни охлаждащи греди
Първичен въздух

 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h

 L 900 – 3000 mm
 W 593, 598, 618, 623 mm 
 H 210 mm
Мощност на охлаждане до 2500 W
Мощност на отопление 3000 W

TDV-SilentAIR вихрови дифузори
Кръгов; квадратен

 30 – 280 l/s
 100 – 1000 m³/h

 Ø 300 – 625 mm
  298 – 623 mm

Кръгови шумозаглушители 
за намаляване на шума в кръгови 
въдуховоди на системи за 
климатизация на въздуха
 Кръгов

 Ø 100 – 1000 mm
 L 500 – 1500 mm
 Дебелина на изолацията:
 50 или 100 mm
Теч от корпуса по БДС - EN 1751, клас A

За по-добра производителност на работното място.

Пренебрегването на механичната вентилация и климатизация за областите  
на персонала ще бъде погрешна икономия. Изследвания са показали,  
че наличието на достатъчно свеж въздух повишава мотивацията и 
производителността на персонала.

Глътка свеж           
    въздух 

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com

* В зависимост от локално приложими стандарти и насоки.



Блок за обработка на въздуха  
X-CUBE

•  Специални материали, гладки 
повърхности отвътре и отвън 
благодарение на  висококачествено 
двустранно прахово покритие 
(защита от корозия клас C4)

•  С неограничени възможности за 
конфигуриране, което позволява 
настройка към конкретния проект

•  Бърз и лесен монтаж благодарение 
на модулната конструкция

•  Пълен дренаж на кондензата, 
благодарение на кондензна вана от 
неръждаема стомана, скосена във 
всички посоки

•  Компонентите са лесно достъпни  
за поддръжка и почистване 

•  Конструктивният вариант с измерване 
и система за управление е лесен за 
свързване с BMS

• Висококачествени филтри от TROX
•  Системи за оползотворяване 

на топлина и EC вентилатори 
гарантират висока енергийна 
ефективност

•  Също така се предлага и като 
устойчив на атмосферни влияния 
вариант с ръб за капки и кожух на 
смукателя с тествано отстраняване 
на дъждовна вода

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE

Блоковете за обработка на въздуха 
X-CUBE отговарят на AHU Насока 01  
и са сертифицирани по Eurovent. 
Те отговарят на изискванията на 
всички съответни стандарти и насоки:

• VDI 6022
• ÖNORM H 6020 и 6021
• SWKI Стандарт VA 104-01
• DIN 1946-4
• EN 1751
• EN 13053
• EN 1886
• EN 13779
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Централизирана климатизация и обработка на въздуха   

TROX X-CUBE е блок за обработка на въздуха с неограничени възможности  
за конфигурация, от които дори базовата версия е задала нови стандарти  
за хигиена и качество. Това е само една малка стъпка от изграждането на 
конструкция от най-висок клас за различни приложения за обработка на въздуха, 
специално за болници, което отговаря на високите изисквания  
за хигиена и безопасност на DIN 1946-4:

•  Интегриране на клапи с необходимия клас 4 за теч по БДС - EN 1751
• Прахово покрити сплитери за затихване
• Под от неръждаема стомана

Всички останали изисквания на DIN 1946-4 вече са изпълнени от стандартния 
X-CUBE модул за обработка на въздуха.

Модулите TROX X-CUBE са много гъвкави. Те могат да бъдат конфигурирани 
индивидуално и следователно са подходящи за широк спектър от приложения. 
Повече от 70 конструктивни варианта могат да обработват обемни скорости на 
потока от 1200 до 86 000 m³/h при скорост на потока от 2 m/s. Модулите X-CUBE 
са налични като модули за подаване или изтегляне на въздух или като 
комбинация от двете, разположени един до друг или един над друг,  
в зависимост от местоположението на монтажа. По този начин може да се 
осигури възможно най-добрата конфигурация за всяка ситуация за приложение.

Благодарение на ушите за вдигане отгоре на кубовете, те могат лесно да бъдат 
преместени и вдигнати с кран. Това опростява монтажа и намалява значително 
монтажното време. Интелигентното взаимно свързване на всички компоненти, 
устройства и блока за обработка на въздуха на TROX осигурява надеждна обща 
комуникация и централно управление на системните компоненти, които взаимно  
се допълват перфектно.
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Подходящата BMS дава възможност за ефективно, безопасно и гладко 
взаимодействие на всички услуги в сградата. Безпроблемната интеграция на 
вентилацията и климатизацията с BMS е гарантирана от системите за 
управление и наблюдение, които осигуряват цялостни комуникационни и 
конфигурационни функции и оттам високо ниво на гъвкавост. 

 Климатизация на 
високотехнологично 
помещение 

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com

Иновативните системи работят надеждно.



Блок за обработка на въздуха   

Ние очакваме много - особено от себе си. Нашият блок за обработка на въздуха 
X-CUBE е въплъщение на най-доброто от немското инженерство. Сложните 
детайли правят разликата и нашите разработчици поставят фокуса си върху 
подробностите за тях, които са резултат от знанията, уменията и опита на нашите 
инженери. Тяхната цел беше да създадат блок, който предоставя стаен въздух 
с най-доброто качество, въздух, който отговаря 
на изискванията за хигиена и безопасност в много чувствителни области,  
като например тези в болниците.

Високоефективна система на рекуперативен топлообменник  
в циркулационен пръстен с междинен топлоносител
В тази система за рециклиране на топлина топлообменниците по избор за 
подаване и извличане на въздуха са свързани хидравлично, но иначе са напълно 
отделни. Високоефективната система на рекуперативен топлообменник в 
циркулационен пръстен с междинен топлоносител предотвратява пренасянето 
на миризми и замърсители; топлинната ефективност е > 70%.

Перфектната хигиена.
Гладка външна повърхност, гладко прахово покритие отвътре, подове от 
неръждаема стомана, кондензни вани от неръждаема стомана, които са скосени 
във всички посоки и отговарят на съответните стандарти, отговарят на  
най-стриктните изисквания за хигиена и са устойчиви на наличните в търговската 
мрежа дезинфектанти. Интегралният кабелен канал - който е включен във 
варианта за конструкция със система за измерване и управление - също отговаря 
на най-високите хигиенни изисквания.

Лесна поддръжка и обслужване.
Почти неограничените възможности за конфигурация по отношение на 
разположението на отделните компоненти, както и вратите за достъп за 
инспекция с ревизионни прозорци, улесняват поддръжката на модулите на  
TROX за обработка на въздуха до много висока степен. Вътрешното осветление 
чрез енергийно ефективни светодиоди е още един пример за високите 
стандарти, поставени за нашите продукти, когато става въпрос за опазване  
на ресурсите и устойчивост.

Постоянното качество на TROX.
Ако го произвеждаме сами, можем да гарантираме най-доброто качество.  
Това е нашата философия. Ето защо ние произвеждаме колкото е възможно 
повече продукти в нашите собствене съоръжения. От жалузни клапи с клас  
L2 или L4 за теч (в съответствие с БДС - EN 1751), шумозаглушители със 
стъклено платно и повърхности с прахово покритие, до филтърни елементи, 
които отговарят на съответните стандарти: всичко е произведено в Германия  
от TROX.
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За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com
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Кондензна вана от неръждаема 
стомана, скосена във всички посоки, 
отговаряща на съответните стандарти

Ревизионни прозорци и удобни врати с 
достъп за инспекция

Произведено от TROX: от филтри до 
жалузни клапи и шумозаглушители

Перфектно качество на въздуха в The Royal Children‘s Hospital, 
Мелбърн, Австралия 
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Противопожарна защита  

Ефективните системи за противопожарна защита и отвеждане на дим 
спасяват човешки животи.
Системите за вентилация и климатизация са изключително важен фактор в 
стратегията за противопожарна защита на болниците. Основната цел в случай 
на пожар е да се предотврати опасност, т.е. да се спасят човешки животи и да 
се предпази оборудването. Това се отнася по-специално за болници, където 
пациентите са уязвими поради лошо здравословно състояние или ограничена 
подвижност. Следователно, животоспасяващото оборудване трябва да бъдат 
защитено и пътищата за евакуация трябва да бъдат ясни. 

За TROX, функционалната надеждност на системите за противопожарна 
защита и контрол на дима имат най-висок приоритет: те биват подложени на 
пълен анализ на риска, за да се гарантира, че отговарят на основните цели. 
Компонентите и системите за противопожарна защита на TROX взаимно се 
допълват по перфектен начин, за да изпълняват своята функция надеждно  
в случай на пожар. TROX предлага мрежови решения, които свързват 
противопожарните клапи и клапите за отвеждане на дима, които са SIL2-
сертифицирани и осигуряват цялостната безопасност.

Системата от въздуховоди за вентилация и климатизация преминават  
през пожароустойчиви стени и таванни плочи. В случай на пожар, 
противопожарните клапи на TROX се затварят, за да се предотврати 
разпространението на огън и дим през системата от въздуховоди към 
съседни обозначени пожарни отделения. Те отговарят на високите 
изисквания на БДС - EN 15650 и са CE сертифицирани.

Болниците са сгради с интелигентни системи за управление. Интелигентните 
системи изискват комуникация. В този случай, комуникационните системи 
TROXNETCOM позволяват на противопожарните клапи на TROX да се 
интегрират лесно и безопасно с BMS или с блока за обработка на въздух 
X-CUBE.

Димните детектори на TROX повишват нивата на безопасност, тъй като 
откриват дим, независимо от температурата, на много ранен етап, и водят до 
затваряне на клапите. Следователно разпространението на огън и дим през 
въздуховодите към други области в болницата може да бъде избегнато 
своевременно.

В болниците, дори повече, отколкото в други сгради, цялостните системни 
решения от TROX гарантират функционалната надеждност. Огънят и димът 
биват открити в ранен етап, така че тяхното разпространение може да бъде 
предотвратено и хората могат да напуснат сградата по евакуационните 
маршрути, където няма дим.

The Royal Women’s Hospital, Мелбърн, Австралия

TROXNETCOM за интеграция с детектора 
за дим на BMS, който рано открива 
опасност

Противопожарни клапи със CE 
маркировка и декларация  
за експлоатационни характеристики  
в съответствие със CPR

Детектори за дим RM-O-VS-D-LON и 
RM-O-3-D

С изчерпателни самостоятелни 
функции за наблюдение 
(замърсяване, въздушен поток, 
електроника) 

Автоматичната корекция на прага  
на алармата на базата на степента на 
замърсяване предотвратява фалшиви 
аларми и гарантира дългосрочната 
безопасност.

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com
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Механични системи за отвеждане  
на димни газове   

В сложни сгради, като например болници, тлеещ огън, който бъде открит 
твърде късно, може лесно да доведе до катастрофални последици. 
Механичните системи за изтегляне на дим могат да осигурят по-високо ниво 
на безопасност в сравнение с други системи. Те създават слоеве без дим по 
протежение на аварийните и спасителните маршрути и следователно 
позволяват на болничните служители да изведат пациентите и жизненоважно 
оборудване от опасната зона. Вентилаторите за изтегляне на дим премахват 
димните газове, като така предотвратяват димът да се разпространи 
неконтролирано и поддържат пожарникарите в гасенето на огъня. 

Механичната система за изтегляне на дим със създаване на налягане не само 
премахва дима, но също разсейва топлината, като така предотвратява опасно 
пламване. Нужните за преноса на въздух клапи се отварят в същото време. 

Изисквания към системата за повишаване на налягането за отвеждане 
на дим чрез създаване на слоеве:
Запазването на слоя с димни газове, разделен от слоя без дим, изисква 
деликатна комбинация от подаване и изтегляне на въздух; в частност трябва  
да бъдат изпълнени следните условия:

•  На границата между слоя димни газове и слоя без дим трябва да бъдат налице 
само минимални хоризонтални и вертикални въздушни потоци с ниска скорост, 
ако въобще ги има.

•  Отворите за подаване на въздух трябва да бъдат оразмерени подходящо и да 
бъдат монтирани на точното разстояние един от друг. Те трябва да се отворят 
автоматично, преди да бъдат включени смукателните вентилатори за дим.

•  Подаваният въздух трябва да бъде изпускан в отделението с дим значително 
под слоя с димни газове, идеално без или с много малки импулси и при ниска 
скорост (< 3 m/s). 

•  Отворите за изтегляне на дима трябва да бъдат на регулярни разстояние  
и идеално в най-високата точка.

•  Отделението с дим трябва да бъде ограничено по отношение на желания слой 
без дим, топлинната мощност на околната конструкция и капацитета на 
пожара.

•  Условието за вентилаторите е да бъдат инспектирани регулярно. Цялостната 
система за диагностика на X-FANS подпомага откриването ва всякакви 
повреди в ранен етап и следователно помага за обслужване според 
техническото състояние.

•  Поддържане на пространства без дим – системи с повишаване на налягането: 
Системите трябва да бъдат на места, които поддържат пътищата за 
евакуация и спасителни дейности, по специално стълбичните клетки, 
свободни от дим. Подаваният въздух трябва да се освобождава в посока  
на огъня и встрани от защитаваните зони.

Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou, Рен, Франция 

Смукателните вентилатори за дим 
имат два режима на експлоатация: 
•  Постоянна вентилация и отвеждане 

на димните газове в случай на пожар 
•  Само изтегляне на дим

Смукателните вентилатори за дим 
X-FANS са налични за 200 °C, 300 °C, 
400 °C и 600 °C

Има четири типа смукателни 
вентилатори за дим X-FANS:
• Покривни вентилатори
• Осови вентилатори
• Центробежни вентилатори
• Стенни вентилатори

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-hospital-air.com



TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn, Германия
Телефон +49 (0) 2845 2020
Факс +49 (0) 2845 202265
www.troxtechnik.com
trox@trox.de AL
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Здравословен въздух благодарение на TROX   

TROX е оборудвала множество болници, санаториуми и здравни заведения 
по цял свят със системи за вентилация и климатизация, които предоставят 
здравословен въздух:
ААХЕН University Hospital • АТИНА Oncological Children‘s Hospital • БЕРЛИН 
Charité • КАРТАХЕНА Hospital • БЕЛО ОРИЗОНТЕ Unimed Hospital de Santa 
Bárbara • ДЪРБАН Albert Luthuli Hospital • ДЮСЕЛДОРФ Sana Hospitals • 
ЕНШЕДЕ Medisch Spectrum Twente (MZT) • ЕСЕН Essen-Süd Hospitals • 
ГРИЙНСБЪРО Moses H. Cone Memorial Hospital • ХАМБУРГ Eppendorf  
University Hospital • КРАПИНСКЕ ТОПЛИЦЕ Hospital Magdalena • ЛОДЗ 
Kopernik Hospital • МЕЛБЪРН The Royal Children‘s Hospital • МЕЛБЪРН  
The Royal Women‘s Hospital • МОСКВА Clinical Centre of Paediatrics • РЕН 
Centre Hospitalier Universitaire Pontchaillou • ВЕСЕЛ Evangelical Hospital …


