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TROX разбира изкуството за цялостно третиране на
въздуха както никоя друга компания. 
Като работи в тясно партньорство с взискателни
клиенти по целия свят, TROX е лидер в разработката,
производството и продажбите на компоненти и системи
за кондициониране на въздуха и вентилацията на
вътрешни пространства.

Системната изследователска и развойна дейност,
свързана с конкретни продукти, продължава да се
разширява на базата на изискванията, специфични за
всеки проект. Със своите решения конкретно за клиента
TROX поставя основен стандарт и продължава да
навлиза на нови пазари и да поддържа съществени
бизнес възможности. В резултат, от въвеждането на
първите монтирани на таван охлаждащи лъчи през 80-те
години на 20 век, TROX е водещ доставчик на тези
многофункционални продукти в Европа.

Продукти за вентилация и технология на
кондициониране на въздуха

ПОДДРЪЖКА ЗА КЛИНТИТЕ НА TROX
TROX отдава голямо значение на грижата за клиента и
предоставя поддръжка в проектирането и избора на
компоненти и системи, както и сервиз и техническо
обслужване, при разработката на проекта, развитието и
работната фаза на системата за вентилация и
кондициониране на въздуха.

TROX в числа

- 3000 служители по целия свят

- 380 милиона € оборот през 2008 г.

- 24 филиала в 22 държави

- 13 производствени завода в 11 държави

- 11 изследователски и развойни центрове по 
целия свят

- Освен това повече от 25 търговски офиси на TROX
и повече от 50 представители и вносители по 
целия свят

TROX създаде този проектантски наръчник, за да Ви
позволи лесно да изберете индивидуални типове от
системи въздух-вода за конкретно приложение. Ще
намерите общо обяснение и предимствата на всяка
система, критериите за проектиране на базата на
европейски стандарти, икономически аспекти и
архитектурно описание.

Желаем Ви удовлетворение и успех с новия ни
проектантски наръчник.

Споделете опита: The art of handling air!
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Опит и иновация

Системи
• Системи вода-въздух 
• Лабораторни вентилационни

системи 
• Системи за комуникация, за

защита от пожар и дим 
• Решения за охлаждане с

висока плътност за центрове
за данни (AITCS)

Компоненти
• Въздушни дифузори
• Въздушни крайни

устройства 
• Компоненти за защита от

пожар и дим 
• Шумозаглушители 
• Демпфери и външните

ламели
• Филтри и филтърни

елементи 

Пощенска кула, Бон, Германия

Главно седалище на TROX, Нойкирхен-Влюн, Германия

The art of handling air

Изкуството на обработка на въздуха



4

Кога се използват системите
въздух-вода?
За много задачи за кондициониране на въздух
вътрешното обкръжение от една страна е замърсено от
миризми и замърсители и се нагрява от външни и
вътрешни топлинни товари. Машини, устройства,
осветление, потребители на пространството причиняват 
замърсяване на въздуха и термични натоварвания, всяко
от които трябва да се вземе предвид по време на
проектирането. В заседателни помещения, кина и театри,
хората са главната причина за въздушното замърсяване.
Добро качество на въздуха може да има, само като се
постигне приемливо количество чист свеж въздух, като се
вземат предвид нивата на заетост. В тези случаи
необходимата мощност на отопляване и охлаждане се
получава от температурната разлика на захранващия
въздух. Тук добър избор за кондициониране на въздуха е
класическа въздушна система.

Модерните офис и административни сгради са снабдени с
много оборудване и често имат големи площи външно
остъкляване. Топлинната емисия на оборудването и
слънчевата радиация може да доведат до значителен
топлинен товар в помещението без качеството на въздуха
да се влоши.

Охлаждане на пространството като се използва изцяло
въздушна система ще изисква голяма скорост на
въздушния поток, което ще доведе до високи енергийни
разходи за системата  за разпределение на въздуха. Тук
идеалният избор са системите въздух-вода, тъй като
отоплителната и охлаждащата мощност на тези системи
може да се предостави независимо от необходимата
скорост на потока свеж въздух. Освен това системите
въздух-вода имат това предимството, че термичната
енергия се транспортира по-ефективно от вода, отколкото
от въздух, което означава, че на водата е необходима 
по-малко енергия, за да се получи същата мощност на
отопляване или охлаждане.

Въздух  – вода

Църква Мартини, Билефелд, Германия
Всички въздушни системи с джет дюзи

Толос театър, Атина, Гърция
Изцяло въздушна система със стълбищни вихрови дифузори и джет дюзи

Понастоящем системи въздух-вода се използват в много модерни сгради, и по-
специално в офис центрове и административни сгради осигуряват енергийно
ефективни решения за вентилиране на вътрешни помещения и
кондициониране на въздуха. Има много възможности за инсталация на
системи въздух-вода, което означава, че почти за всяка сграда съществуват
варианти, които отговарят на най-високите архитектурни изисквания.
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Кои са архитектурните предимства?

• Подобрена ефективност на използване на пространството
Системите въздух-вода изискват сравнително ниски скорости на въздушния
поток, което означава, че необходимите напречни сечения на тръбопроводите за
подаване и отвеждане на въздух са значително редуцирани. 

• Архитектурна гъвкавост
Със способността да се инсталират модули в пода, таваните или
стените/фасадите, винаги има възможност да се отговори на специфични
изисквания.

• Идеална гъвкавост при промяна на използването
Благодарение на модулната конфигурация на системите въздух-вода е възможно
да се смени използването на сградата на по-късен етап, без да се сменя
инсталацията.

• Запазване на оригиналната сграда
Системи въздух-вода подхождат идеално за санирането на съществуващи сгради
и за модернизация.

Въздух – вода

All air systems Air-water systems

Каприкорн дом, Дюселдорф (Германия)
Система въздух-вода с фасадни вентилационни

решетки

Офис сграда, Брюн, Чешка република
Система въздух-вода с активни охлаждащи лъчи

Обитаване на хора Високо Помещение Ниско

Пример за семинари Офис

Необходимост от въздух

Типично обитаване m²/човек 3 10 to 12

Типична скорост на 
въздушния поток

(l/s)/m² 7 1,4 to 2,2

(m³/h)/m² 25 5 to 8

Експлоатационни характеристики

Типичен охлаждащ товар W/m² 80 80

Въздушна охлаждаща мощност
W/(m³/h) прибл. 80 18 to 26

при Δt = 10 K

Охлаждаща мощност на вода W/m² - 54 to 62

Въздух за хората – 
вода за товарите

Системи само
на въздух

Системи
вода-въздух 
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Описание на системата
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Изтласкващ поток

Общи функции
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Типове сгради
Началният избор на тип система може да се базира на
предлаганата схема на разположение и функция на
сградата.

• Хале
В изложбени халета
топлинното натоварване идва
основно от осветлението и
оборудването върху
изложбените щандове, и
обикновено е по-голямо от

това от  хората, които присъстват на изложбата. 
Във фабрична среда обичайно има малко хора, като
максималните топлинни товари се свързват с машините.
Във всички тези приложения високите височини на
таваните налагат  специални изисквания за системите за
разпределение на въздух.

• Хотел
Количеството свеж въздух за
хотелска стая обичайно е на
базата на един или двама
души.  Охлаждащите товари
идват главно от осветление и
големи площи външно

остъкляване. Модулите трябва да бъдат инсталирани в
тесни места, в съседство с коридора на хотела. Тъй като
това са стаи, модулите трябва да имат много ниски
нива на шума.

• Училище, университет
В много случаи, изцяло
въздушна система е идеална
за университетски зали и
лекционни  аудитории. 
Ако топлинните товари са
значителни поради големи

площи външно остъкляване, осветление и компютри,
системите въздух-вода може да бъдат добра опция. 
В съществуващи сгради ако скоростта на потока на
подавания въздух не може да се повиши да отговори на
повишените товари, може да се използват системи
въздух-вода. В тази ситуация акустичната мощност на
такива системи е критична.

• Офиси, администрация
Спрямо малкия брой хора в
един офис, топлинните товари
често нарастват значително от
лампи, компютри, копирни
машини и други. 
Тук може да се добави също и

слънчевата радиация. Следователно, товарите може да
варират значително в зависимост от часа на деня.
Системата трябва да отговаря на тези вариации.

• Летище, ж.п. гара
Характеристиката на тези
типове сгради е, че те имат
разнообразни зони с явяващи
се много различни  функции. 
Избраната система трябва да
бъде много гъвкава.

Използването на система въздух-вода осигурява, че във
всяка зона терминалният модул доставя необходимото
количество охлаждаща или отоплителна мощност.
Комбинация от различни системи може също да
предложи решения за този тип приложение.
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Описание на системата

В зависимост от функцията на сградата всички представени тук системи могат да създадат комфортен
вътрешен климат. Отделни типове системи могат да предоставят идеалното решение за конкретни
приложения в зависимост от дейността в сградата и нейната предлагана схема на разположение. Използването
на системи въздух-вода предоставя мощност, която реагира на конкретни топлинни потребности на
вътрешното пространство.



Местоположение за инсталация
Всяка система е проектирана и оптимизирана за
необходимото местоположение на инсталация. Когато
местоположението е  установено, някои системи стават
част от предварителен избор.

Таван
В много проекти съществува
вграден таван или е в дизайна.
Системите въздух-вода са
идеални за интеграция във
всеки вид таван. Пасивни лъчи
и елементи на охлаждащи
тавани в, съществуващи, или в
проект, по-специално когато са
свободно висящи.

Под
В съвременните
административни сгради
двойният под се счита за
стандартно решение. За
прокарване на захранващи и
комуникационни кабели не е
необходимо цялото
пространство под фалшивия

под. Поради това вграждането на вентилационна
система в двоен под може да представлява особен
интерес. Сгради с изцяло остъклени фасади имат
особени изисквания към сградните инженерни
съоръжения. Тук полезна алтернатива представляват и
подподовите модули.

Стенна повърхност
Подпрозоречни индукционни
модули, които не се нуждаят
от връзка от външната
страна, разположена на
вътрешни стени, получават
вентилация с много ниска
турбулентност без течения
поради квази изтласкващия

поток. Комбинацията с други системи въздух-вода има
смисъл за големи офисни пространства. Подпрозоречни
индукционни модули за вътрешната зона и подподови
индукционни модули, например на фасадата, са една
добра комбинация.

Външна стена/фасада
Има много възможности 
на фасадата за
децентрализирана
вентилация на вътрешни
пространства. Съществуват
иновативни решения за нови
проекти, но също и за
съществуващи сгради.

Интеграцията на модули в или на фасадата води до
подобрена ефективност на оползотворяване на
пространството и до висока степен на
архитектурна гъвкавост.

Разпределение на въздуха
Комфортният вътрешен климат в климатизирани
пространства зависи между другото от скоростта и
турбулентността на въздушния поток. Това е много
важно в контекста на разпределението на въздуха.

Смесен поток
Подаваният въздух се
разтоварва от  дифузора в
пространството със скорост
 между 2 и 5m/s.
Получаващата се въздушна
струя се смесва с въздуха в

помещението,  като вентилира цялото пространство.
Системи със смесен поток обикновено предоставят
равномерно температурно разпределение и качество на
въздуха в пространството.

Изтласкващ поток
Подаваният въздух се
разтоварва в пространството
с ниска скорост на въздуха
възможно най-близо до пода.
Това води до запас от свеж
въздух по цялата етажна
площ. Конвекцията от хора и
други източници на топлина

води до издигане на свежия въздух от басейна и до
създаване на комфортни условия в обитаваната зона.
Системите с изтласкващ поток обикновено предоставят
в обитаваната зона ниски скорости, ниски нива на
турбулентност и много добро качество на въздуха.
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Описание на системата
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Функции
Функцията на системата е разделена по същество на
обработка на въздуха и последващо третиране на
въздуха.

• Фасадни вентилационни модули директно доставят
филтриран свеж въздух към пространството. 
В зависимост от избора може да се осигури отопление
и/или охлаждане.

• В случая на индукционни модули индуктираният
вторичен въздух е подходящо темпериран чрез
нагревателни или  охлаждащи серпантини. 

Описание на системата

Експлоатационни
характеристики
Съществен критерий за производителност за избор
на система е необходимата скорост на потока свеж
въздух и охлаждащият товар. Индукционните
модули се захранват от централизираната система
за обработка на въздуха с предварително
обработен свеж въздух. Фасадните въздушни
решетки имат най-малкото възможно разстояние, в
което да въведат свеж въздух от  отвор в стената
/фасадата до предварително обработеното място.
Данни за типичното звуково налягане се базират
на затихване на помещението от 6 до 8 dB.

Осветление
Пасивни или активни охлаждащи
лъчи с интегрирано линейно
осветително тяло или прожектори
пестят място, повишават качеството
на инсталацията и редуцират
локалните интерфейси.

Безопасност
Пасивни и активни охлаждащи лъчи
може да се снабдят с детектори за
дим, спринклери и сензори за
движение. Избягването на
инсталация на тези модули на много
места подобрява общата безопасност
на сградата.

Информация
Интегрални високоговорители,
дисплеи или други оптични
индикатори като екрани на дисплей,
които дават важна информация на
хората в сградата, например, на ж.п.
гари или летища.

Звукопоглъщане
Компоненти на охлаждащи тавани и
 елементи със звукопоглъщащ
 материал може да се използват, за
да се оптимизира акустиката на
помещението и с това да се повишат
нивата на комфорт.

Топлинна рекуперация
Интегрирана топлинна рекуперация
подобрява енергийната ефективност
на системата.

Скрита акумулация на топлина 
Интеграция на материал с обратима
фаза (PCM) в системата позволява
естествено охлаждане без хладилна
машина, като се използва
температурната разлика между деня
и нощта.

Допълнителни функции

Greater London Authority, Лондон, Великобритания
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Пасивни охлаждащи системи

Хуберт Бурда Медиа Тауър, Офенбург, Германия
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Функционално описание
Повърхностите на пасивните охлаждащи системи
отстраняват топлина и я пренасят до вода, която действа
като транспортираща среда. Топлината се пренася чрез
излъчване и/или конвекция. Различните системи имат
различни съотношения на излъчване и конвекция.

Принципът на излъчване
Между повърхности с различни температури топлината се
предава от топлото на студеното тяло чрез излъчване
(електромагнитни вълни). На пасивните охлаждащи
системи, (излъчващите) охлаждащите тавани отнемат най-
голямото количество топлина чрез излъчване. 
Повърхностите на източниците на топлина, като хора, офис
машини и лампи, излъчват топлина върху повърхността на
охлаждащия таван. По-голямата част топлина се отстранява
от повърхностния материал на охлаждащия таван, пренася
се и след това се разсейва чрез охлаждащата вода.

Принципът на конвекция
Преносът на топлина чрез конвекция изисква среда (в този
случай въздух), която отстранява топлина и я пренася на
друго място чрез движение на въздуха. В климатизирани
пространства въздухът се нагрява от хора, офис машини и
други източници на топлина, става по-лек и се издига. На
повърхността на топлообменник, въздухът разсейва
топлина, става по-тежък и слиза под действието на
гравитацията.

Пасивни охлаждащи системи

Пасивните охлаждащи системи са добро решение за затворени пространства с
мощни източници на топлина и за осигуряване на комфорт. Качеството на въздуха
се поддържа от централизирана или децентрализирана механична вентилационна
система. Пасивните охлаждащи лъчи или охлаждащи тавани могат да допълнят
вентилационната система, като разпръскват топлинни товари, използвайки като
транспортна среда само вода. Най-висока енергийна ефективност се постига чрез
оптимизирано оразмеряване на двете системи. В нови строителни проекти много
архитектурни идеи може да се реализират с пасивни  охлаждащи системи.
Резултатът е високи нива на комфорт, най-добро възприемане от обитателите и
ниски оперативни разходи. Пасивен охлаждащ лъч или охлаждащ таван може да се
монтира в съществуваща сграда като част от програма за саниране. Ако
топлинните товари нараснат извън охлаждащата мощност на съществуващата
система за кондициониране на въздуха, то пасивна охлаждаща инсталация може да
покрие недостига на охлаждаща мощност.

Моуланд Касл, Бедбург-Хау, Германия

Принцип на излъчване

Принцип на конвекция

Преимущества

• Най-високи нива на комфорт, което води до
удовлетворение на обитателите

• По-голяма свобода на проектиране за архитекти

• По-ниски скорости на въздуха в обитаваните
зони, така няма течения

• Няма въздушно регенериран шум

• Ниски експлоатационни разходи

• Лесно преоборудване



Информация за проектиране
Количество въздух
Пасивната охлаждаща система работи само с охлаждащи
товари. Препоръчва се качеството на въздуха да се
поддържа от вентилационна система или система за
кондициониране на въздуха. Необходимото количество
свеж въздух обикновено е относително ниско (нормално 2
до 3 смени на въздуха в час). Вентилационната система
има следните съществени функции:
• Подаване на свеж въздух за обитателите
• Извеждане на опасни субстанции
• Контрол на относителната влажност

Топлинна мощност
100% от топлинната мощност на пасивни охлаждащи
системи се получава чрез топлообмен с охлаждаща вода.
Охлаждащата мощност се определя главно от разликата
между стайната температура и температурата на
повърхността на топлообменника. Последната зависи от
температурата на потока охлаждаща вода. За да се повиши
мощността е необходимо да се понижи температурата на
водния поток, обаче това понижение не трябва да бъде
под точката на оросяване на въздуха в помещението, за да
се избегне образуването на кондензат.

Точка на оросяване
В механично вентилирани сгради влажността на вътрешния
въздух се намира в определени граници, дори и през
зимата. При стайна температура 26°C и 50% относителна
влажност, температурата на точката на оросяване е
приблизително 15°C. Така температурата на потока
охладена вода за пасивни охлаждащи  системи трябва да се
контролира да не пада под 16°C. За сигурност трябва да се
използват датчици за кондензация, ако температурата на
охладената вода може да стигне близо до точката на
оросяване на стаята.

Отворени прозорци
В случай на отворени прозорци това може да доведе до
 повишение на влажността в пространството и да повиши
точката на оросяване на помещението. Тогава
температурата на потока на охлаждащата вода може да се
окаже под точката на оросяване. За да се избегне това,
прозорците трябва да имат контакти, които изключват
потока охладена вода, когато прозорецът е отворен. От
гледна точка на енергийна икономичност, ако прозорците
са отворени, кондиционирането на въздуха трябва да бъде
изключено в това конкретно пространство. 

Процес на отопляване
Обикновено пасивните охлаждащи системи са
оптимизирани за охлаждаща работа. Те могат обаче да се
използват и за отопляване с гореща вода. Често
приложение е работата по отопляване в зоната на
периметъра, когато се появи ниска външна температура.
Това предлага средство за редуциране на ефекта студен
прозорец и подобрява нивата на комфорт в зоната.

• Пасивни охлаждащи лъчи
На базата на принципа на конвекция пасивните
охлаждащи лъчи отопляват слоя въздух, близък до
тавана. При много високи температури на водата слой
горещ въздух се  генерира много близо до тавана и
следователно не се разширява до обитаваната зона. За
да се избегне това, температурите на горещата вода не
трябва да надвишават 50 °C.

• Охлаждащ таван
Топлообмен чрез излъчване също стартира на тавана. На
базата на комфорт, температурата на потока гореща вода
не трябва да надвишава 35 °C. На тази основа трябва да
има максимална отоплителна мощност 50 W/m².

Контрол
Трябва да се обърне внимание на контрола на
температурата на потока охладена вода в пасивни
охлаждащи системи. Режимът
на работа и съответният контрол зависят от конструкцията
на системата. Във всички случаи температурата на потока
на охладената вода не трябва да спада под точката на
оросяване на стаята. 
Препоръчително е използването на датчици за
кондензация.

Контрол на температурата на помещението
Температурата на помещението се контролира като се
използва пасивната охлаждаща система. Контролерът за
температура на помещението взаимодейства с клапан, за
да редуцира скоростта на потока на охладената вода.
Компонентите за потока охладена вода и/или контрол на
температурата на помещението и водните клапани може да
се предоставят като аксесоари на системата.
Оразмеряването и изборът на продукта трябва да се
извършват в тясно сътрудничество с проектантския екип,
който отговаря за цялостните сградни инженерни
съоръжения.
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Пасивни охлаждащи системи
Пасивни охлаждащи лъчи

Функционално описание
Пасивните охлаждащи лъчи отстраняват топлината 
от въздуха в помещението и я пренасят до
транспортиращата среда – водата. Повече от 90% от
топлината се предава чрез конвекция. Когато въздухът
минава над повърхностите на топлообменника в
резултат от охлаждането, плътността на въздуха се
повишава и се ускорява въздушният поток надолу. 
Освен това, в резултат от обшивката, долният под е
повдигнат  допълнително (ефект на комина), което на
свой ред отново повишава ефективността на
охлаждане. За да се осигури адекватен въздушен поток
през пасивния охлаждащ лъч, той обичайно виси
свободно под тавана,  обаче скритата инсталация е
опция, при условие че са включени подходящи
междини в тавана, за да се позволи адекватен
въздушен поток до лъча.

Пасивните охлаждащи лъчи се отличават с голяма мощност и са подходящи за
широк кръг приложения и изисквания. В комбинация с вентилационни или
кондициониращи въздуха системи те поемат по-голямата част от топлинния
товар. Могат да се използват и като ефективно допълнение към всички
въздушни или към други системи въздух-вода, за да осигурят допълнителна
охлаждаща мощност. Пасивните охлаждащи лъчи не изискват вградени тавани и
с това представляват отличен избор за проекти за саниране и модернизация.
Многофункционалните пасивни охлаждащи лъчи са завършени сградни решения,
които притежават допълнителни функционални елементи към климатичната
технология.

Хуберт Бурда Медиа Тауър, Офенбург, Германия

Преимущества

• Пасивни охлаждащи лъчи може да работят с
големи топлинни товари в дадено пространство

• Инсталация в таван води до много гъвкав дизайн
за офис зони

• Може да се приспособят конкретни схеми на
разположение и разделяния

• Охлаждащата система не генерира шум

• Наличните модули са на разположение в
различни размери, като предлагат диапазон на
работа от ниска до висока мощност

• Висящи свободно, скрити или скрит монтаж на
тавана

• Възможна е мултифункционалност

• Подходящи за проекти за саниране

Летище Дюселдорф, Дюселдорф, Германия

Раздел пасивен охлаждащ лъч
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Мултисървиз способност
Както активните охлаждащи лъчи, така и пасивните
охлаждащи лъчи могат да изпълняват допълнителни
функции. Фабричната инсталация на електрическото
свързване и присъединяване на компоненти води до
продукт, който има способността „постави и използвай“,
когато се инсталира на място. Това минимизира
необходимото време на място за инсталация и въвеждане
в експлоатация.

• Интегрирани осветителни тела с различни опции за
мощност на осветителната система

• Детектори за дим
• Спринклери
• Високоговорители
• Детектори за движение
• Скрити интегрални кабелни канали

Информация за проектиране
Конструкция
Пасивните охлаждащи лъчи са проектирани по такъв
начин, че може да се интегрират хармонично във
визуалното оформление на тавана. Размерите са
съвместими с обичайните таванни системи. Когато са
свободно висящи, пасивните охлаждащи лъчи могат да
предложат поразителен визуален елемент в интериорния
дизайн. Ако пасивните охлаждащи лъчи се използват
заедно със система на растерен таван, схемата на
разположение отдолу е гъвкава и може да се промени в
по-късен етап.

Разпределениена въздуха
В зависимост от конструкцията на продукта има поток
студен въздух надолу под пасивен охлаждащ лъч. 
В случай на голяма охлаждаща мощност може да
възникнат скорости на изтичане, по-високи от 0,2m/s. 
Това може да бъде проблем във връзка с обитаваната
зона в зависимост от височината на помещението. 
В тези ситуации охлаждащите лъчи трябва да са
разположени в зоните на пътеката или коридора, а не
директно над работните места. Инсталации по
периметъра на сгра дата може да имат преимущество
през лятото и да се използват потоците нагоре от
вътрешната страна на остъкляването, за да се повиши
мощността на лъча, както и да се подобри местният
комфорт на обкръжението. В случай на пасивни
охлаждащи лъчи, които са оразмерени за умерени нива
на охлаждане, специфичното разположение над
обитаваната зона не е критично.

Регулиращи вентили
и задвижки

Лампи и
кабелни канали

Високоговорители

Водопроводни тръби

Спринклери

Пасивни охлаждащи системи
Пасивни охлаждащи лъчи

Главно седалище на Ройал Банк оф Скотланд, Гогарбърн, Великобритания
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Инсталация в различни таванни системи
Пасивните охлаждащи лъчи са много подходящи за
използвне с всички таванни системи. Главният въпрос е
да се гарантира те да бъдат относително
безпрепятствен път за въздушния поток към  входа на
пасивния охлаждащ лъч.

• Висящи свободно
Висяща свободно инсталация е възможна за всички
типове таванна система.

• Подравнен с тавана монтаж в растерни тавани
Инсталацията на пасивен охлаждащ таван  не зависи
от съседния окачен таван. 
Важно е да няма процепи между таванните плочи
около лъчите, за да се гарантира адекватен  въздушен
поток във входа на лъча. Общата необходима
свободна площ трябва да бъде размерът (Д x Ш) на
входа на охлаждащия лъч.

• Отворени растерни тавани
Пасивният охлаждащ лъч е свободно висящ над
растерния таван. Отворите на отворения растерен
таван са достатъчни, за да осигурят свободно
движение на въздуха в празното пространство отгоре.

• Непрекъснати окачени тавани
Инсталация наравно с тавана в непрекъснати окачени
тавани без съседни процепи за въздушен поток към
лъча също е възможна. В този случай обаче трябва да
се гарантира път за връщане на въздух към входа на
пасивния охлаждащ лъч чрез дифузор за обратен
въздух или перфорирана плоча, или адекватен процеп
между стената и окачения таван.

Ограничения на използването
• Ако пасивният охлаждащ лъч е инсталиран директно

над работно място, охлаждащата мощност не трябва
да надвишава150 W/m. В случай на по-високи
мощности, местата точно отдолу може да бъдат
изложени на течение.

• В комфортни условия адекватно качество на
вътрешния въздух може да се постигне само чрез
използване на вентилационна система за свеж въздух
заедно с пасивни охлаждащи лъчи.

• Система на отворен прозорец за вентилация не
трябва да се използва, тъй като когато външната
влажност е висока, това може да доведе до
кондензация върху охлажданите повърхности. 

• В съседни помещения без механична вентилация
пасивни охлаждащи лъчи трябва да се използват,
само ако няма потенциал   за високи нива на влага, в
противен случай съществува риск от кондензация. 

• Максималната отоплителна мощност може да бъде
прибл. до 150 W/m.

Пасивни охлаждащи системи
Пасивни охлаждащи лъчи

Главно седалище на Норуич Юнион, Норуич, Великобритания
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Типични стойности Пример Коментар
22 до 26 °C 26 °C

24 m²

840 W

30 до 60 W/m² 35 W/m²

16 до 20 °C 16 °C

18 до 23 °C 19 °C

Резултати 1)

-10 до -4 K -8,5 K

5 m

168 W/m

208 W/m

Перфорирана плоча 50% свободна площ

220 W/m при -10 K, данни на производителя

50 до 250 l/h 120 l/h

178 W/m

180 W/m x 1,01 корекция за 110 l/h 

900 W

0,15 to 0,22 m/s max. 0.2 m/s

0,2 до 2,5 kPa/m 2,1 kPa 0,84 kPa/m

Параметри за оразмеряване на модул 
Параметри

Температура на помещението

Зона от тавана (6,0 x 4,0 m)

Охлаждаща мощност на вода

Специфична охлаждаща мощност

Температура на потока охлаждаща вода

Температура на връщане на охлаждащата вода

Ефективна температурна разлика

Възможна дължина на пасивните охлаждащи лъчи

Необходима охлаждаща мощност в m

при -10 K

Избрани: 2 броя PKV-L/2500 x 320 x 300

Номинална охлаждаща мощност

Поток охлаждаща вода за един пасивен охлаждащ лъч

Охлаждаща мощност при -8,5 K

Действителна охлаждаща мощност

Проектна охлаждаща мощност

Скорост на въздуха 1 m под пасивния охлаждащ лъч

Загуба на налягане от страна на водата за един пасивен охлаждащ лъч

Пасивни охлаждащи системи
Пасивни охлаждащи лъчи

Пример за оразмеряване

Оразмеряване на модул
Ефективна температурна разлика
Освен конструкцията на лъча и  материала на
топлообменника, важна променлива е ефективната
температурна разлика.

�tRW Ефективна температурна разлика
tKWV Температура на потока охлаждаща вода
tKWR Температура на връщане на охлаждащата вода

tR Температура на помещението

Конверсия в други температурни разлики
Спецификацията на производителя относно топлинните
мощности обикновено се отнася за фиксирана
температурна разлика. Очакваната топлинна мощност за
проектираната температурна разлика може да се
изчисли приблизително като се използва 
следната формула.

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна)
QN Отоплителна мощност, данни на производителя
�t Ефективна температурна разлика, за конструкция

�tN Ефективна температурна разлика, данни на производителя

Воден поток
Със следващото равенство може да се изчисли много
лесно необходимата скорост на водния поток.

VW Скорост на водния поток в l/h
Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна) във W

�tW Температурна разлика от страна на водата

Коригиращ коефициент за други скорости на
водния поток
Данните на производителя обикновено се отнасят за
конкретна скорост на водния поток. При по-голям
воден поток може да се постигне по-висока мощност.
При някои обстоятелства необходимият воден поток
също е по-малък, така че действителната мощност може
да се редуцира.
Информация във връзка с коригиращия коефициент
може също да се намери в раздел документация.

.

1  Изчислено с програмата на TROX за проектиране 

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW =
Q

·0.86
�tW

.
.

Q = QN ·
1.1*

�tN

�t. .~ (   )
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Пасивни охлаждащи системи
Пасивни охлаждащи лъчи

Тип PKV
■ Варианти на конструкцията с периферна рамка и с 

перфорирана челна плоча
■ Висящ свободно или подравнен монтаж на тавана

Д: 900 – 3000 mm · Ш: 180 – 600 mm 
В: 110 – 300 mm
Охлаждаща мощност до 1440 W

Пасивни охлаждащи лъчи

Тип PKV-B
■ Атрактивен модел с конструкция с ниска височина
■ Също и за отоплителна работа
■ Интегриране на линейни осветителни тела и 

халогенни прожектори
■ Висящ свободно монтаж
■ Проект специално за мултифункционална интеграция

Д: 3200 mm · Ш: 525 mm · В: 70 mm 
Охлаждаща мощност до 255 W
Отоплителна мощност до 530 W

Многофункционални охлаждащи лъчи

Тип MSCB
■ Атрактивен дизайн
■ Висящ свободно монтаж
■ Охлаждащи мощности, които да отговорят на 

специфични изисквания
■ Проект по поръчка за мултифункционална интеграция

Д: 1500 – 3000 mm · Ш: 600 mm · В: 200 mm
Охлаждаща мощност до 900 W
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Пасивни охлаждащи системи
Компоненти и елементи за охлаждащи тавани

Функционално описание
Компонентите и елементите на охлаждащия таван
отстраняват топлина чрез своите повърхности и я
пренасят до транспортиращата среда – водата.
Охлаждащите тавани по принцип са непрекъснато
окачени тавани, които функционират според принципа
на излъчването. Елементите на охлаждащите тавани се
състоят от охлаждащи панели в отворена конструкция с
разстояния между тях. Горната повърхност на
охлаждащите елементи е в контакт с въздуха в
помещението, следователно те отстраняват значителна
част от общия топлинен товар посредством конвекция.

Излъчващи охлаждащи тавани
Непрекъснати излъчващи охлаждащи тавани поемат по-
голямата част (>50 %) от топлинния товар посредством
излъчване. Повърхностите на източниците на топлина,
като хора, офис машини и лампи, излъчват топлина
върху повърхността на охлаждащия таван. По-голямата
част топлина се отстранява от повърхностния материал
на охлаждащия таван, пренася се и след това се
разсейва чрез охлаждащата вода. Освен излъчването,
долната повърхност на тавана придава по-ниска
температура на съседния въздух. 
Тъй като охлаждането се извършва сравнително
равномерно по цялата повърхност на тавана, се
генерират конвекторни потоци с ниска скорост.
Компоненти на охлаждащ таван и таванни плочи
образуват функционален модул. Оптимално топлинно
предаване се постига чрез близък контакт на
компонента на охлаждащия таван и на таванната плоча.

Конвекторен охлаждащ таван
Конвекторните охлаждащи тавани работят на базата на
принципите на излъчването и на конвекцията. На
долните повърхности те абсорбират топлина като
нормален излъчващ охлаждащ таван. 
Охлаждащите панели имат процепи между отделните
модули, което позволява въздух от помещението да има
контакт както с горната, така и с долната повърхности.
Това води до генерирането на конвекторни потоци,
които след това се усилват от извитите профили на
елементите.

Охлаждащите тавани отнемат значителни количества топлина и създават
най-добрия възможен комфорт за обитателите, а на архитектите
предоставят голяма творческа свобода. 
На практика липсват течения и генериран от въздуха шум. Комфортът в
помещенията се подобрява, тъй като не се създават големи температурни
разлики във вертикално и хоризонтално направление.
При ново строителство компонентите на охлаждащите тавани често се
избират по архитектурни съображения. Те заемат минимално разстояние под
таванната плоча или вградения таван и могат да се използват при саниране
или ремонт, дори и когато преди това не е имало вграден таван.

Преимущества

• Най-високи нива на комфорт, което води до
удовлетворение на обитателите 

• Няма въздушно регенериран шум

• Подходящо за всички типове окачени тавани

• Допълнително шумопоглъщане от тавана

• Подходящи за проекти за саниране

• Възможно преоборудване

Пощенски офис в Швейцария, Хур, Швейцария
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Пасивни охлаждащи системи
Компоненти и елементи за охлаждащи тавани

Информация за проектиране
Конструкция
Почти всички видове системи окачени тавани са
подходящи за охлаждащи тавани. Няма влошаване в
схемата на разположение на  офиса, модули за съхранение
и разделящи стени може да се разположат както е
необходимо. Компонентите на охлаждащите тавани може
да се простират по цялата  площ на тавана. От гледна
точка на архитектурния дизайн, елементите на
охлаждащия таван може да бъдат свободно окачени в
автономна  конфигурация, включваща всяка желана форма
без  връзка към стени. Въздушни дифузори или
осветителни тела също може да се интегрират в системата
на охлаждащ таван.

Инсталация в различни таванни системи
Функционалната система на охлаждащия таван е видим
окачен монтаж с връзки за поток охлаждаща вода и за
връщане. Компонентите на охлаждащия таван може да се
използват заедно с повечето системи за вградени тавани.
Оптималният топлинен пренос зависи от използваната
методология за гарантиране на най-добрата връзка между
охлаждащия компонент и таванната система.

• Технология на полагане 
Компонентите на охлаждащите тавани може да бъдат
вградени на гърба на всички метални таванни плочи.
Компонентът на охлаждащия таван е покрит с
минерална вата и целият е фиксиран в плоча с метални
пружини. Слоят минерална вата е необходим за
охлаждащата функция. Той също подобрява
звукопоглъщането в помещението.

• Методология на свързване
Компонентът на охлаждащия таван, слой акустична вата
и металната таванна плоча се залепват заедно във
фабриката или от клиента. Адхезионната технология
помага да се постигне добър топлинен пренос.
Акустичната вата подобрява звукопоглъщането в
помещението.

• Монтаж с таванни плочи от гипсокартон
Компонентът на охлаждащия таван се окачва в
поддържащия профил на тавана. 
Таванната плоча от гипсокартон се завинтва на място.
Установява се тотален повърхностен контакт между
плочата и охлаждащия компонент, което гарантира 
най-добрия топлинен пренос.

• Свободно окачен елемент на охлаждащ таван или 
отворен растерен таван.
Висяща свободно инсталация е възможна за всички
типове таванни системи. В отворени растерни тавани
модулите се инсталират над растера.

• Конвекторни елементи на охлаждащ таван в 
непрекъснати вградени тавани
Подравнена инсталация е възможна в непрекъснат таван
или без процепи.
Включването на процепи в тавана обаче ще доведе до
по-голяма охлаждаща мощност и може да се получи
атрактивен външен вид.

Ограничения на използването
• В комфортни условия адекватно качество на въздуха в

затворени помещения може да се постигне само чрез
използване на вентилационна система за свеж въздух
заедно с охлаждащи тавани.

• Система на отваряне на прозорци за вентилация не
трябва да се използва, тъй като когато външната
влажност е висока, това може да доведе до
кондензация върху охлажданите повърхности. 

• В съседни помещения без механична вентилация
охлаждащи тавани трябва да се използват, само ако
няма потенциал за високи нива на влага, в противен
случай съществува риск от кондензация.



20

Пасивни охлаждащи системи
Компоненти и елементи за охлаждащи тавани

Типични стойности Пример Коментар
22 до 26 °C 26 °C

50 m²

2250 W

30 до 100 W/m² 45 W/m²

16 до 20 °C 18 °C

18 до 23 °C 20 °C

-10 до -4 K -7 K

50 до 90 W/m²

70 W/m² при -8 K

60 W/m²

38 m² 2250 W / 61 (W/m²)

60 до 80 % 76 % 38 m² / 50 m²

5 % данни на производителя

35 m² 38 m² / 1,05

968 l/h

Параметри за оразмеряване на модул
Параметри
Температура на помещението

Зона в таван

Охлаждаща мощност на вода

Специфична охлаждаща мощност

Температура на потока охлаждаща вода

Температура на връщане на охлаждащата вода

Резултати 1)

Ефективна температурна разлика

Номинална охлаждаща мощност

Данни на производителя

Охлаждаща мощност при -7 K

Необходима площ

Активна площ

Увеличение по мощност

Активна площ на охлаждащ таван

Поток охлаждаща вода

Пример за оразмеряване

Оразмеряване на модул
Ефективна температурна разлика
Освен конструкцията на охлаждащия таван и материала,
важна променлива е ефективната температурна
разлика.

�tRW Ефективна температурна разлика
tKWV Температура на потока охлаждаща вода
tKWR Температура на връщане на охлаждащата вода

tR Температура на помещението

Конверсия в други температурни разлики
Спецификацията на производителя относно топлинната
мощност обикновено се отнася за фиксирана
температурна разлика. Очакваната топлинна мощност за
проектираната температурна разлика може да се
изчисли приблизително като се използва 
следната формула.

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна)
QN Отоплителна мощност, данни на производителя
�t Ефективна температурна разлика, за конструкция

�tN Ефективна температурна разлика, данни на производителя

* отнесено към типа таван

Воден поток
Със следващото равенство може да се изчисли много
лесно необходимата скорост на водния поток.

VW Скорост на водния поток в l/h
Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна) във W

�tW Температурна разлика от страна на водата

Коригиращ коефициент за други скорости на 
водния поток
Данните на производителя обикновено се отнасят за
фиксирана скорост на водния поток. При по-голям
воден поток може да се постигне по-висока мощност.
При някои обстоятелства необходимият воден поток
също е по-малък, така че действителната мощност може
да се редуцира.
Информация във връзка с коригиращия коефициент
може също да се намери в раздел документация.

Увеличаване на мощността
Ще се получи увеличаване на мощността, когато
компонентите на охлаждащия таван не са покрити с
минерална нишка. Тогава цялото празно пространство
се охлажда и дори други зони от тавана имат охлаждащ
ефект.
Съществуват стойности за повишаване на мощността от
производителя.

.

1  Изчислено с програмата на TROX за проектиране 

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW =
Q

·0.86
�tW

.
.

Q = QN ·
1.1*

�tN

�t. .~ (   )
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Пасивни охлаждащи системи
Компоненти и елементи за охлаждащи тавани

Тип WK-D-UM

Тип WK-D-WF

Тип WK-D-UG

Тип WK-D-EL

Излъчващи компоненти на охлаждащ таван

Елементи на конвекторен охлаждащ таван

Тип WK-D-UL

■ Може да се нагоди във всички таванни плочи
■ Монтаж на таванни плочи и компоненти на охлаждащ

таван във фабриката
■ Може да се включи в таван с мазилка

Д: max 2400 mm · Ш: 750 mm за един елемент
Охлаждаща мощност до 80 W/m2

■ Може да се пригоди във всички търговски 
таванни плочи

■ Може да се включи в таван с мазилка
■ Лесен монтаж

Д: max. 2400 mm · Ш: 1000 mm за един елемент
Охлаждаща мощност до 80 W/m2

■ Атрактивни профили с извита форма
■ Инсталирано като висящи свободно елементи

(стил дървесна шарка)
■ Може да се комбинира с растерни тавани
■ Също и с минерална плоча от дървесни влакна 

за звукопоглъщане
■ Може да се инсталира над отворени растерни тавани
■ Конструкция по зададен проект

Д: max 4000 mm · Ш: 1400 mm 
Охлаждаща мощност до 130 W/m2

■ Атрактивни елиптично оформени профили
■ Интеграция по избор на въздушни терминални 

устройства и лампи
■ Също и с минерална плоча от дървесни влакна 

за звукопоглъщане
■ Може да се инсталира над отворени растерни тавани
■ Конструкция по зададен проект

Д: max 6000 mm · Ш: 1500 mm 
Охлаждаща мощност до 110 W/m2

Мощност съгласно EN 14240 (-8 K)
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Индукционни модули

Търговска камара (Люксембург)
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Индукционни модули

Преимущества
• Добра акустика и характеристики на потока

осигуряват  чудесен комфорт

• Скоростта на потока свеж въздух може да се
избере, за да се създаде качество на въздуха
благоприятно за добро здраве

• Скоростта на обема на въздушния поток по принцип
е  постоянна

• Дебитът на свеж въздух е само една трета от този
на цяла въздушна система

• Голям процент топлинен товар се разсейва с вода

• Икономична комбинация на въздушен дифузор и
система за водно охлаждане

• Няма допълнителни вентилатори, за да се осигури
вторичен въздух

• Отлично се възприема в интериорния дизайн:
– Хармонична интеграция в стени, тавани или

подове
– Висящи свободно модули като конструкторска

характеристика

• Редукция на необходимото място за системата за
разпределение на въздуха поради по-малки
помещения на машинната зала и тръбни системи и
ниски общи височини на индукционните модули

• Може да се осигури независим режим на отопление
и охлаждане в съседни помещения

• Може да не бъде необходимо допълнително
доставяне на статични отоплителни системи

• Няма подвижни части, което води до оперативна
надеждност и ниска поддръжка

Вентилационните системи с централизирано подаване на свеж въздух,
комбинирани с индукционни модули с хоризонтално изпускане на въздух,
могат да осигурят комфортно кондициониране на въздуха, дори и при големи
охлаждащи товари. Дебитът на подавания пресен въздух и топлинната
мощност се избират независимо според конкретните изисквания. Поради
това тези системи са с висока енергийна ефективност. Поради
разнообразните конструктивни възможности индукционните модули са
подходящи както за ново строителство, така и саниране на съществуващи
сгради. Хотел Щреленер Хоф, Щрелен, Германия

Принципът на индукция
Законите на аеродинамиката за свободна струя
изграждат основата на индукционния принцип. 

Изпускането на въздух в голямо пространство действа
като свободна струя. В точката на изпускане
напречното сечение определя дебита, скоростта и
посоката на изпускане на потока. Около границата на
свободна струя взаимодействието с въздуха в
помещението създава ускорение на съседния местен
въздух. Този въздух се индуцира в струята, като така
повишава общия поток движещ се въздух. 
Тъй като индуцираният въздух трябва да бъде ускорен

получаващият се общ обем движещ се въздух се забавя.
Този процес продължава, докато общата скорост на
въздуха спадне до нула. 

Изпускането от всеки тип въздушно терминално
устройство води до индукционния процес с въздуха в
помещението. Хоризонталното изпускане от въздушно
терминално устройство кара потока да продължи по
протежение на повърхността на тавана. Следователно,
индукционен процес може да има само на ниската
 изложена страна на струята, след това процеса се явява
по цялото помещение. В случай на индукционни
модули, индукционният процес се създава вътре в
модула. Конструкцията е такава, че индуцираният
(вторичен) въздух преминава през топлообменник. 
Свежият въздух и вторичният въздух, които са били
нагрети/охладени според изискването, заедно се
изпускат обратно в пространството. При същата скорост
на подаване на потока на свежия въздух индукционният
 процес води до много по-висока топлинна мощност
отколкото при дифузна система, която просто подава
кондициониран въздух от  централна машинна зала.
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Индукционни модули

Информация за проектиране
Скорост на външния въздушен поток
За да се постигне добро качество на въздуха в затворено
помещение, към пространството се доставя централно
кондициониран свеж въздух. Необходимото количество
свеж въздух  зависи предимно от броя хора.
В случай на много високи топлинни товари обаче може
да е необходим по-голям дебит на свеж въздух, за да
може да се достигне желаната мощност.

Топлинна мощност
Топлинната мощност на индукционните модули е сумата
от мощността на свежия въздух и мощността, доставяна
от топлообменника. Дебитът на въздух и температурата на
свежия въздух са дефинираните променливи, от които се
изчислява определена мощност. Мощността на
топлообменника се определя от температурата на потока
на водата от една страна и дебита на въздуха и водата от
друга страна. Когато индукцията нараства, общия дебит
на въздух нараства, а също и топлинната мощност. 
За модул и топлообменник с фиксирани размери
използването на дюзи с различен размер може да
промени топлинната мощност. По-високи нива на
индукция се постигат само с по-големи налягания на
дюзите, а с това и по-високи нива на шума.

Точка на оросяване
В много случаи режимът на охлаждане с индукция се
извършва като се използва сухо (с отвеждане на явна
топлина) охлаждане. От една страна  влажността остава
под контрол поради кондиционирането на въздуха на
пространството, докато от друга страна температурата на
потока на охлаждащата вода се контролира до зададена
стойност над точката на оросяване на въздуха в
помещението. Така се гарантира суха работа на модулите.
Високи мощности на охлаждане може да се получат с
мокро (латентно)  охлаждане. Тогава температурата на
потока на охлаждащата вода се намира под точката на
оросяване, което води до образуване на кондензат в
топлообменника. Тогава е важно да има кондензна вана
под топлообменника. Дори в региони, в които има висока
влажност (тропици,  субтропици) в процеса на
проектиране трябва да се разглеждат само модули с
кондензна вана.

Отворени прозорци
В случай на отворени прозорци, това може да доведе до
повишение на влажността в пространството и да повиши
точката на оросяване на помещението. Тогава
температурата на потока на охлаждащата вода може да се
окаже под точката на оросяване. За да се избегне това,

прозорците трябва да имат контакти, които изключват
потока охладена вода, когато прозорецът е отворен. От
гледна точка на икономии на енергия, ако прозорците са
отворени, то кондиционирането на въздуха (отопление
или охлаждане) трябва да се затвори в това конкретно
място.

Топлообменник с двутръбна система
Двутръбната система работи като се използва охладена
или гореща вода в така наречения режим на преминаване
в зависимост от външната температура. Съответният
работен режим тогава се прилага за всички модули в
сградата или вътре във водна  схема. 
Ако модулите са предназначени единствено за
охлаждане, например във вътрешни зони, или ако
отоплителният товар е покрит от  статични отоплителни
повърхности, топлообменникът работи само с охладена
вода.

Топлообменник с четири тръбна система
Четиритръбната система позволява всяко помещение и по
всяко време да се отоплява или охлажда, независимо от
другите помещения. И двете функции  отопление и
охлаждане имат собствен воден контур. 
Тази система е много подходяща за сгради с
диверсифицирани товари. Планиране спрямо външната
температура на въздуха с  гъвкави температури на потока
гарантира  енергийно оптимизирана работа. Смесването на
гореща и охладена вода не е  възможно.

Топлообменник без кондензна вана
Индукционни модули с топлообменници без кондензна
вана са подходящи за сухо (с отвеждане на явна топлина)
охлаждане или единствен  режим на отопление.
Топлообменникът е инсталиран  хоризонтално.

Топлообменник с кондензна вана
За режим на мокро (латентно) охлаждане, по време на
който се образува кондензат, може да се разглеждат само
модули с кондензна вана под топлообменника.
Топлообменникът има вертикална конфигурация.
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Индукционни модули

Температура на помещението
Контролер на температурата в
помещението контролира
мощността на топлообменника,
като използва вентили за вода.
За четиритръбни системи,
контролерът за температура на
помещението трябва да има два
изхода – един за отопление, 

един за охлаждане. Двутръбните системи имат
контролери за температура на помещението с един
изход, с опция функция за превключване. 
Контролната функция може да се осъществи като се
използват електронни контролери за температура на
помещение или технология на директен цифров контрол
(DDC). 

Компонентите за регулиране или контролиране на
дебита, контролерите за температура на помещението и
водните клапани може да се инсталират във фабриката
и да се доставят предварително опроводени като
аксесоари към системата. Изборът на продукт и
оразмеряването следва да се извършат в тясно
сътрудничество с участниците в проекта, които
отговарят за системите за управление на сградата.

Контрол
Скорост на потока на кондициониран свеж въздух
Индукционните модули обикновено работят с постоянен свеж въздух.
Балансиращи демпфери или контролери за дебит се използват за
разпределяне на необходимия дебит на въздуха до няколко модула.

Балансиращи демпфери
Въвеждането в експлоатация
отнема много време, тъй
като дебитът трябва да се
измери и да се регулира
няколко пъти на всички
модули.

Ограничители за обемен поток
Въвеждането в експлоатация
може  да се извърши бързо и
лесно. Необходимата стойност
на дебита се задава и
ограничителят на обемен поток
се поставя във въздуховода.

Захранвани от системата
контролери Зададената стойност
на дебита се регулира като се
използва  външна скала. Не са
необходими допълнителни
регулирания. Следващи промени
в  зададената стойност могат да
се направят лесно.

Контролери на променлив
въздушен обем Дебитът на
свежия въздух се  контролира
като се използва електрическо
или пневматично допълнително
захранване. Възможен е
контрол на променлив обем
или/ смяна ден - нощ. 
Контролери за дебит са
полезни също, когато дебитът
трябва да се изключи или
текущият дебит трябва да се
 осигури като сигнал по
напрежение.
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Преимущества
• Активните охлаждащи лъчи могат да вентилират

пространства с големи топлинни товари без
течения.

• Високо ниво на гъвкавост на офис схемата на
разположение поради хоризонталното изпускане
на въздух

• Модули за съхранение и разделящи стени може да
се разположат както е необходимо.

• Типове модули с различни размери, за да се
осигурят нива на топлинна мощност от ниско до
високо

• По-големи модули с висока мощност може да се
 инсталират в тавана

• Често единствената възможност за саниране на
съществуващи системи за разпределяне на въздух
във вградени тавани с ниска дълбочина на празно
пространство

• Модули с ниска височина предлагат преимущества
както за саниране, така и за проекти в ново
строителство

Функционално описание
Активните охлаждащи лъчи подават свеж въздух в
помещенията, постъпващ от централна машинна зала, за
да поддържат качеството на въздуха в затворените
помещения и същевременно да осигурят охлаждане
и/или отопление чрез топлообменници.

Свежият въздух се изпуска в смесителната камера на
лъча през дюзи. В резултат този вторичен въздух се
индуцира през входна решетка и след това минава през
топлообменници в смесителната камера. Тук той се
смесва със свежия въздух и общият подаван въздух се
изпуска хоризонтално в пространството през
предвидените шлицови дифузори.

Хоризонталното изпускане в пространството се
извършва с разпределяне на „смесен поток“ въздух.
Скоростта на изпускане на дифузора на място се избира
така, че подаваният въздух да прониква в обитаваната
зона, за да се поддържа качеството на въздуха в
пространството без да се създават течения. 
Поради индукцията на въздух от помещението в потока
подаван въздух в пространството, температурната
разлика във въздушния поток намалява и неговата
скорост се понижава.

Активните охлаждащи лъчи са подходящи за широк кръг приложения и условия
на работа. Могат да вентилират помещения с мощни източници на топлина
без да създават течения, независимо дали са монтирани наравно с тавана или
са свободно висящи. Подходящи са за използване в периферните и вътрешни
зони на всички видове сгради с отворена схема на разположение, разделени на
отделни клетки. За монтиране на голяма височина, например в изложбени зали
и други подобни помещения се предлагат активни охлаждащи лъчи с повишена
мощност и с височина на монтиране до 25 метра.
Многофункционалните активни охлаждащи лъчи предлагат пълно решаване на
въпросите по обслужване на сградите,  което осигурява платформа за
вграждането на други системи освен системите за кондициониране на въздуха.

Конституционен център, Вашингтон, DC,САЩ

Occupied zone

0.5 m
from internal wall

1.0 m
from external wall

Многофункционален активен охлаждащ лъч MFD

Изпускане на въздух с активни охлаждащи лъчи

ODA Свеж въздух
SEC Вторичен въздух
SUP Подаван въздух
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Информация за проектиране
Общи положения
Активните охлаждащи лъчи са проектирани по такъв
начин, че може хармонично да се интегрират във
визуалния проект на тавана. Размерите са съвместими с
обикновени таванни системи. Когато са висящи свободно,
активните охлаждащи лъчи може да се включат като
главна характеристика на интериорния дизайн.
С различни конфигурации на индукционната решетка
отново съществува възможност да се допълни
интериорният дизайн. Ако активните охлаждащи лъчи са
разположени на основата на растер, това предлага
гъвкавост в оразмеряването на стаята, която да отрази
всички бъдещи промени в изискванията.

Хоризонтално изпускане на въздух
Подаваният въздух се изпуска от активния охлаждащ лъч
при относително висока скорост (2 до 4 m/s), което
позволява ефективна вентилация на помещението. 
В работната зона скоростта на въздуха не трябва да
надвишава 0,2m/s. Това по принцип е случаят, когато
въздушният поток пътува на значително разстояние преди
да влезе в обитаваната зона. За дадена височина на
помещение трябва да се вземе предвид минималното
разстояние на изпускане до най-близката стена. Ако
активните охлаждащи лъчи се инсталират близо един до
друг в пространството, отново трябва да се вземе
предвид минималното разстояние между два лъча

Разположение на тавана
Дали активните охлаждащи лъчи може да се разположат
успоредно или перпендикулярно на фасадата, зависи
предимно от  схемата на разположение на таванните
панели. Схемата на разположение оказва съществено
влияние върху хоризонталното изпускане на въздух в
пространството и поради това трябва да се вземе предвид
на етапа на проектиране, тъй като зависи от дълбочината
на помещението, ширината на модула, планираното
използване и желаната гъвкавост.

• Успоредно на фасадата
Вентилацията на целия обем на помещението е
оптималният случай. Въздухът се изпуска към фасадата

и към вътрешна стена или зона по цялата ширина на
модула. Изпускането към фасадата има топлинни
 преимущества: от една страна повърхността на
прозореца се поддържа при умерена температура, от
друга страна скоростта на въздуха и неговата
температурна разлика се редуцират извън обитаваната
зона. Всяка инфилтрация през фасадата основно се
дължи на потока подаван въздух, като така  се намалява
рискът от течение и образуване на кондензат на
топлообменника. Активен охлаждащ лъч за всеки модул
позволява разделяне на помещението с висока степен
на гъвкавост по време на началната употреба и при
промени на схемата на разположение в бъдеще.

• Перпендикулярно на фасадата
Перпендикулярното разполагане води до  редуциран
брой активни охлаждащи лъчи, а с това и до по-ниски
разходи. Ефектите на хоризонталното изпускане  на
въздух, разпределянето  на въздуха през модулите и
получаващата се  гъвкавост обаче трябва да се вземат
предвид. Ако дължината на активните охлаждащи лъчи
е свързана с дълбочината на помещението, може да се
постигне по-добро хоризонтално изпускане на въздух.

На основата на скоростите на въздушния поток и
топлинната мощност, един активен охлаждащ лъч е
достатъчен за три до пет модула. Но се намалява
 гъвкавостта. Активен охлаждащ лъч за всеки модул
води до недостатъчна вентилация на пространството.
Разстоянието между два лъча е по-малко от минимално
препоръчваното, което води до твърде висока скорост
на въздуха, който влиза в обитаваната зона. На
практика един лъч следва да захранва най-малко два
модула. Движението на въздуха в пространството е
успоредно на фасадата. Просмукване може да се
получи в пространството перпендикулярно на лицето на
остъкляването и да причини течения в тази зона и
образуването на кондензат на топлообменника. Ако
гъвкавостта не представлява приоритет, т.е. размерите
и използването на помещението са фиксирани,
перпендикулярното разполагане може да бъде
подходящо. 

Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Успоредно на фасадата

Перпендикулярно на фасадата



Регулируемо хоризонтално изпускане на въздух
Ако е необходима голяма охлаждаща мощност в много
малко пространство с активни охлаждащи лъчи,
използването на регулируемо хоризонтално изпускане
на въздуха може да доведе до приемливи скорости на
въздуха в обитаваната зона. Обхвата на изпускания
въздух може да се увеличи в зависимост от геометрията
на помещението. В случай на промяна на използването,
изпускането на въздуха може  да се оптимизира чрез
допълнително регулиране.

Няколко квадратни активни охлаждащи лъчи може да се
регулират по такъв начин, че въздушните потоци да не
се сблъскват директно един в друг, а да бъдат съседни
един на друг в техните граници. По този начин се
получават завихряния, които водят до бърза редукция 
на скоростта на въздуха и температурна разлика на
късо  разстояние.

Висящ свободно, или подравнен с тавана монтаж
Дали активните охлаждащи лъчи са монтирани
подравнено в тавана или са висящи свободно не е
въпрос единствено на  архитектурно проектиране. 
Монтиране наравно с тавана е  аеродинамична
необходимост за някои видове изпускане.
Хоризонталният въздушен поток изисква таванът да
поддържа хоризонталната посока, така че да не „падне“
в обитаваната зона със съответно ниска  температура в
директна близост до активния охлаждащ лъч. 
Това може да доведе до проблеми с течението в
обитаваната зона. Във всеки случай за избор на дебит
за активни охлаждащи лъчи трябва да се вземе предвид
предлаганата ситуация на монтаж, за да се гарантира
постигането на комфортни условия в обитаваната зона.
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Банка Фолксбанк Залцбург, Залцбург, Австрия
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Инсталация в различни таванни системи
Активни охлаждащи лъчи са подходящи за всички
типове  таванни системи и размерите на модулите
отговарят на нормални стандарти. Поради детайли в
конструкцията, инсталацията може лесно да бъде с
подравнено полагане.

• Растерни тавани 
Активните охлаждащи лъчи и таванните плочи се
поддържат независимо. Краят на охлаждащия лъч
лежи наравно с таванната плоча.

• Тавани от гипсокартон
Таванната плоча припокрива правата линия на
активния охлаждащ лъч.

• T-образна лента тавани
Активният охлаждащ лъч лежи върху T-лентата.

Ограничения на използването
• Минималната височина на тавана или инсталацията не

трябва да бъде по-малка от 2,60 m.

• В случай на височина на тавана или инсталацията до
3,80 m, подаваният въздух ще достигне до
обитаваната зона без да се предприема специално
действие. Пространства с много големи височини на
монтаж се вентилират идеално като се използват тип
IDH активни охлаждащи лъчи. Междинни монтажни
височини изискват конкретни решения за проекта.

Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Типични стойности Пример Коментар
22 до 26 °C 26 °C

9 m²

620 W

50 до 100 W/m² 70 W/m²

5 до 8 (m³/h)/m² 60 m³/h

16 °C

16 до 20 °C 16 °C

18 до 23 °C 18 °C

200 W

-10 до -4 K -9 K

420 W 620 - 200 W

467 W

50 до 250 l/h 185 l/h

409 W / 1,14 корекция до 110 l/h

Тип дюза: M

410 W/m при -10 K, данни на производителя

621 W 421 + 200 

0,2 до 0,4 m/s 0,36 m/s Височина: 1,80 m

2,0 до 20 kPa 4,3 kPa 

25 до 40 dB(A) 31 dB (A) с 6 dB шумопоглъщане в помещението

Пример за оразмеряване

Оразмеряване на модул
Ефективна температурна разлика
Освен конструкцията и материалът на топлообменника,
важна променлива е ефективната температурна
разлика.

�tRW Ефективна температурна разлика
tKWV Температура на потока охлаждаща вода
tKWR Температура на връщане на охлаждащата вода

tR Температура на помещението

Конверсия в други температурни разлики
Данните на производителя относно топлинната мощност
обикновено се отнасят за конкретна температурна
разлика. Очакваната топлинна мощност за проектираната
температурна разлика може да се изчисли приблизително
като се използва следната формула.

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна)
QN Отоплителна мощност, данни на производителя
�t �Ефективна температурна разлика, за конструкция

�tN Ефективна температурна разлика, данни на производителя

Воден поток
На базата на по-долното равенство лесно може да се
изчисли необходимата скорост на водния поток.

VW Скорост на водния поток в l/h
Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна) във W

�tW Температурна разлика от страна на водата

Коригиращ коефициент за други скорости на
обемния воден поток
Данните на производителя обикновено се отнасят за
фиксирана скорост на водния поток. При по-голям
воден поток може да се постигне по-висока топлинна
мощност. При някои обстоятелства необходимият воден
поток също се редуцира, така че действителната
мощност може да се редуцира.
Информация във връзка с коригиращия коефициент
може също да се намери в раздел документация.

1  Изчислено с програмата на TROX за проектиране 

Параметри за оразмеряване на модул
Параметри
Температура на помещението

Зона от тавана (модул 1,5 x 6,0 m)²

Охлаждаща мощност

Специфична охлаждаща мощност

Дебит на свеж въздух

Температура на свежия въздух

Температура на потока охлаждаща вода

Температура на връщане на охлаждащата вода

Резултати 1)

Охлаждаща мощност на въздуха

Ефективна температурна разлика

Необходима охлаждаща мощност на водата

Охлаждаща мощност при -10 K

Поток охладена вода

Охлаждаща мощност при -10 K и 110 l/h

Избрано: DID300B-M/1350 x 1200

Номинална охлаждаща мощност

Проектна охлаждаща мощност

Скорост на въздуха при стената

Загуба на налягане от страна на водата

Ниво на звуковото налягане

�tRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Q = QN · �tN

�t. .~

VW =
Q

· 0,86
�tW

.
.
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

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

• •

300 mm 300 mm 600 mm 600 mm 300 mm

• • • •

• • • • • • •

2 или 4 2 или 4 2 или 4 2 или 4 2 2 или 4 2 или 4 2

• • • •

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

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

1800 1600 1600 2500 1600 500 1000 27000

1250 1250 1700 3000 1530 1200 500 10000

Информация за монтаж

Висящи свободно

Растерни тавани 

Тавани T-образна
лента

Непрекъснати 
окачени тавани

Топлообменник

Конфигурация 
на бобина

Кондензна вана

Експлоатационни характеристики

[l/s]
Свеж въздух
скорост на потока

[m3/h]

Максимална 
охлаждаща 
мощност [W]

Максимална 
отоплителна
мощност [W]
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Номинална ширина 300 mm

Номинален размер ширина 600 mm

Тип DID300B

Тип DID604

Тип DID312

■ Четири опции за проектиране на решетка за
индуктиран въздух

■ Вертикален топлообменник с кондензна вана за 
ниски температури на охлаждащата вода

■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух
■ Съществува комбинация подаване-изтегляне на въздух

Д: 900 – 3000 mm · В: 210 и 241 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1800 W
Отоплителна мощност до 1250 W

■ Щуцер за странично или горно присъединяване за 
свеж въздух

■ Съществува комбинация подаване-изтегляне на въздух

Д: 900 – 3000 mm · В: 210 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1600 W
Отоплителна мощност до 1250 W

■ Четирипосочно изпускане на въздух
■ Регулируеми контролни ламели за управление на

посоката на изпускане на въздух 
■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух
■ Вертикален топлообменник с кондензна вана за ниски

температури на охлаждащата вода

Д: 600 и 1200 mm · В: 225 mm
5 – 50 l/s · 18 – 180 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1600 W
Отоплителна мощност до 1700 W

■ Голяма охлаждаща мощност
■ Четири опции за проектиране на решетка за 

индуктиран въздух
■ Регулируеми контролни ламели за управление на

посоката на изпускане на въздух 
■ Регулируема конфигурация за индукционната дюза
■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух
■ Съществува комбинация подаване-изтегляне на въздух

Д: 900 – 3000 mm · В: 210 mm
5 – 70 l/s · 18 – 252 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 2500 W
Отоплителна мощност до 3000 W

Тип DID632
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Индукционни модули
Активни охлаждащи лъчи

Висящи свободно

Тип AKV

Кръгъл

Тип DID-R

Еднопосочно изпускане на въздух

Тип DID-E

За монтаж в пространства с голяма височина

Тип IDH

■ Конструкция с малка височина
■ Гранично монтиран щуцер за странично

присъединяване за свеж въздух
■ Топлообменник хоризонтален без кондензна вана
■ Конструкция по зададен проект

Д: 900 – 3000 mm · Ш: 300 и 500 mm
В: 175 и 200 mm
12 – 80 l/s · 43 – 288 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1600 W
Отоплителна мощност до 1530 W

■ Съществуват много конфигурации за оформление
■ Кръгло или квадратно лице
■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух
■ Вертикален топлообменник с кондензна вана

за ниски температури на охлаждащата вода
■ Монтаж в окачени тавани

w: 593, 618, 598 и 623 mm, Ø: 598 mm
12 – 25 l/s · 43 – 252 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 500 W
Отоплителна мощност до 1200 W

■ Идеално за отделни помещения в хотели или болници
■ Индукционни и захранващи въздушни решетки в 

различни модели
■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух
■ Топлообменник хоризонтален без кондензна вана
■ Конструкция с малка височина

Д: 550 и 614 mm · Ш: 900, 1200 и 1500 mm
В: 200 mm
10 – 78 l/s · 36 – 281 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1000 W
Отоплителна мощност до 500 W

■ Едно- или двупосочно изпускане на въздух
■ Регулируемо изпускане
■ Висока мощност за големи халета
■ Щуцер за горно присъединяване за свеж въздух
■ Вертикален топлообменник с кондензна вана за ниски 

температури на охлаждащата вода
■ Висяща свободно инсталация

Д: 1500, 2000 и 2500 mm · Ш: 305 и 548 mm
В: 1405 mm 
до 1670 l/s · 6000 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 27 kW
Отоплителна мощност до 10 kW
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• Интеграция на осветление: различни системи и мощност

• Детектори за дим

• Спринклери

• Високоговорители

• Детектори за движение

• Скрити интегрални кабелни канали

Мултисървиз способност
Някои активни охлаждащи лъчи може да осигурят допълнителни функции.
Особено изгоден е фабричният монтаж и опроводяване, и присъединяването
на всички компоненти, което позволява лесен и бърз монтаж на място на
тези системи тип Постави и използвай.

Преимущества
• По-кратък строителен период
• По-ранна амортизация на инвестицията за

собственика
• Лесен монтаж (постави и използвай)
• Значително намаляване на интерфейсите на място
• Добро качество на системата поради фабричното

сглобяване на компонентите

Въздуховод за първичен въздух

Регулиращи вентили
и задвижки

Архитектурни 
покривни плочи

Осветление

Датчици за дим / PIR детектори

Тръбопровод за спринклер

Тръби за вода

Интегрални кабелни
канали

Високоговорители

Индукционни модули
Многофункционални активни охлаждащи лъчи
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Индукционни модули
Многофункционални активни охлаждащи лъчи

Тип MSCB

■ Интегрирани линейни осветителни тела
■ Конструкция с малка височина
■ Щуцер с горно или странично присъединяване за

свеж въздух
■ Топлообменник хоризонтален
■ Размери по зададен проект

Д: 1500 – 3000 mm · Ш: 593 mm · В: 210 mm
3 – 43 l/s · 11 – 155 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1610 W
Отоплителна мощност до 1730 W

■ Атрактивен дизайн
■ Топлообменник хоризонтален
■ Проект по задание за мултифункционална интеграция
■ Линейни осветителни тела

Д: 1980 mm · Ш: 800 mm · В: 213 mm
14 – 22 l/s · 50 – 80 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 790 W
Отоплителна мощност до 500 W

■ Атрактивен дизайн
■ Охлаждащи мощности, които да отговорят на

специфични изисквания
■ Проект по задание за мултифункционална интеграция
■ Линейни осветителни тела или халогенни прожектори

Д: 1500 – 5000 mm · Ш: 600 – 1200 mm · В: 440 mm
3 – 45 l/s · 10 – 160 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 2750 W
Отоплителна мощност до 2000 W

Подравнен монтаж в тавана

Тип DID600B-L

Висящи свободно

Тип MFD
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Подпрозоречните индукционни модули са подходящи за широк кръг приложения
с различна мощност. Свежият въздух се подава в помещението като
изтласкващ или квази-изтласкващ поток и така създава особено комфортен
климат без течения и с добро качество на въздуха. Инсталация в
подпрозоречен перваз върху вътрешни или външни стени позволява значителна
свобода на проектирането от гледна точка на таваните и пода. Принципът
на изтласкващия поток обуславя удобно и икономично кондициониране на
въздуха с ниска скорост на въздушния поток, тъй като въздухът се доставя
много ефективно виртуално директно към обитателите на помещението.

Индукционни модули
Подпрозоречни индукционни модули

Функционално описание
Индукционни модули на подпрозоречния зид са
инсталирани в перваза на подпрозоречния зид по
протежение на вътрешна или външна стена, за да
осигурят захранване в стаята. Те доставят свеж въздух
(подаван въздух) от  централна машинна зала за
обработка на въздуха, а местни топлообменници се
използват за работа с охлаждащи и/или отоплителни
товари. Подаваният въздух се изпуска в смесителна
камера през дюзи. Това индуцира вторичен въздух в
помещението през индукционната решетка и през
топлообменника в смесителната камера. Следващият
поток смесен въздух тогава се изпуска в помещението
като система на изтласкващ или квази изтласкващ поток.

Изтласкващ поток
Охладеният подаван въздух се изпуска хоризонтално в
помещението през решетка при ниска скорост (<0,5 m/s).
В процеса въздушната скорост намалява. ”Резервоар с
подаван въздух”  характеризиращ се с ниски скорости и
високо качество на въздуха се образува при ниско ниво в
помещението. Конвекцията от хора и други източници на
топлина причинява свежият въздух от басейна да се
издига и да създава комфортни условия в обитаваната
зона.

Квази изтласкващ поток 
Охладеният подаван въздух отначало се изпуска в
помещението вертикално или леко под наклон през
решетка при средна скорост (1 до 1,5 m/s). 
Тъй като студеният въздух е по-тежък от горещия въздух,
посоката на въздушния поток се обръща и подаваният
въздух се насочва локално към пода. Там той образува
”резервоар подаван въздух” със свойства като описаните
по-горе.

Немски музей на хигиената, Дрезден, Германия

ODA Свеж въздух
SEC Вторичен въздух
SUP Подаван въздух
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Преимущества
• Добро качество на въздуха в обитаваната зона

• Безтурбулентен унифициран поток с ниски
скорости в обитаваната зона

• Незабележим монтаж в перваза на
подпрозоречен зид

• Нито схемата на разположение на тавана, нито
изгледът на пода се прекъсва от решетките

• Почти няма замърсяване на въздушната решетка
поради безтурбулентно изпускане на въздуха

• Структурно охлаждане на тавана може да се
използва също, тъй като системата не изисква
вграден таван

• Поради ниското генериране на шум е особено
подходящо за използване в помещения с
охлаждащи системи с таванна структура, където
не може да се инсталира звукопоглъщащ
материал на нивото на тавана

• Подходящо за саниране на системи с
индукционни модули с високо налягане

Информация за проектиране
Общи положения
Индукционни модули на подпрозоречния зид са
монтирани на вътрешна или външна стена и са покрити
с перваз. Изборът на мястото на монтаж зависи от
използването на помещението,  архитектурните
изисквания и границите на  обитаваната зона.
Единствената видима част от индукционния модул са
решетките на подавания и индуцирания въздух.
Има две възможности за разполагане на тези решетки

• Двете решетки вертикално обърнати към стаята
• Една решетка хоризонтално или почти хоризонтално

обърната към  тавана и една решетка вертикално
обърната към помещението

Решетката съществува в различни конструкции като
единична решетка или ред решетки (на зида),
направени от алуминий, стомана или неръждаема
стомана. Предлагат се също и решетки от перфорирана
ламарина в различни модели.

Хоризонтално изпускане на въздух
За да се яви характеристиката на изтласкващия поток
без смущения, зона 1,0 до 1,5 m трябва да остане
свободна пред подаващата решетка. Тази зона не може
да бъде част от обитаваната зона.
В случай на изтласкващ поток, изтегленият въздух
винаги трябва да се отстранява близо до тавана.

Ограничения на използването
• Максималната дълбочина на помещението за тази

система е между 5 до 7 m. При по-големи помещения,
индукционните модули на подпрозоречния зид трябва
да захранват обитаваната зона от две или повече
страни или се използва допълнителна система.

• Температурната разлика на подавания въздух спрямо
температурата в помещението не трябва да надвишава
-6 to -8 K.

Индукционни модули
Подпрозоречни индукционни модули

Скай офис. Дюселдорф, Германия
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Индукционни модули
Подпрозоречни индукционни модули

Оразмеряване на модул
Ефективна температурна разлика
Освен конструкцията и материалът на топлообменника,
важна променлива  е ефективната температурна
разлика.

ΔtRW Ефективна температурна разлика
tKWV Температура на потока охлаждаща вода
tKWR Температура на връщане на охлаждащата вода

tR Температура на помещението

Конверсия в други температурни разлики
Данните на производителя относно топлинната мощност
обикновено се отнасят за конкретна температурна
разлика. Следващата формула се използва за конверсия
спрямо температурната разлика  на проекта на обекта.

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна)
QN Отоплителна мощност, данни на производителя
Δt Ефективна температурна разлика, за конструкция
ΔtN Ефективна температурна разлика, данни на производителя

Воден поток
На базата на по-долното равенство лесно може да се
изчисли необходимата скорост на водния поток.

VW Скорост на водния поток в l/h
Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна) във W

ΔtW Температурна разлика от страна на водата

Коригиращ коефициент за други скорости на
обемния воден поток
Данните на производителя обикновено се отнасят за
фиксирана скорост на водния поток. При по-голям
воден поток може да се постигне по-висока топлинна
мощност. При някои обстоятелства необходимият воден
поток също се редуцира, така че действителната
мощност може да се редуцира.
Информация във връзка с коригиращия коефициент
може също да се намери в раздел документация.

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

VW = · 0,86
Q

ΔtW

.
.

.

Q = QN · ΔtN

ΔtDt. .~

.
.

Типични стойности Пример Коментар
22 до 26 °C 26 °C

9 m²

540 W

40 до 80 W/m² 60 W/m²

5 до 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16 до 20 °C 16 °C

18 до 23 °C 19 °C

167 W

-10 до -4 K -8,5 K

373 W

439 W

50 до 250 l/h 107 l/h

439 W / 1,0 корекция до 110 l/h

Тип дюза: G

200 до 1100 W 440 W при -10 K, данни на производителя

541 W 374 + 167 

0,15 до 0,22 m/s 0,16 m/s Височина: 0,10 m

3,0 до 4,5 kPa 3,8 kPa

до 30 dB(A) <20 dB (A) с 6 dB шумопоглъщане в помещението

Пример за оразмеряване

1  Изчислено с програмата на TROX за проектиране 

Параметри за оразмеряване на модул
Параметри
Температура на помещението

Зона в помещение (модул 1,5 x 6,0 m)

Охлаждаща мощност

Специфична охлаждаща мощност

Дебит на свеж въздух

Температура на свежия въздух

Температура на потока охлаждаща вода

Температура на връщане на охлаждащата вода

Резултати 1)

Охлаждаща мощност на въздуха

Ефективна температурна разлика

Необходима охлаждаща мощност на водата

Охлаждаща мощност при -10 K

Поток охладена вода

Охлаждаща мощност при -10 K и 110 l/h

Избрано : QLI-2-G/1200

Номинална охлаждаща мощност

Проектна охлаждаща мощност

Скорост на въздуха над 1,5 m разстояние

Загуба на налягане от страна на водата

Ниво на звуковото налягане
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Изтласкващ поток

Специално смесен и изтласкващ поток

Тип QLI

Тип IDB

Индукционни модули
Подпрозоречни индукционни модули

■ Гранично монтиран щуцер за странично
присъединяване за свеж въздух

■ Вертикален топлообменник с кондензна вана за ниски
температури на охлаждащата вода

Ш: 900, 1200 и 1500 mm · В: 730 mm · Д: 200 mm
4 – 50 l/s · 14 – 180 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1100 W
Отоплителна мощност до 1730 W

■ Щуцер за странично присъединяване за свеж въздух 
в двоен под

■ С регенеративен филтър за груб прах
■ Размери по зададен проект

Ш: 1200 mm · В: 567 mm · Д: 134 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 800 W
Отоплителна мощност до 1000 W

Скай офис, Дюселдорф, Германия
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Функционално описание
Подподовите индукционни модули са монтирани под
двойния под, близо до фасадата. Те доставят на зоните
по периметъра или помещенията свеж въздух (подаван
въздух) от централна машинна зала за обработка на
въздуха, а локални топлообменници се използват за
работа с охлаждащи и/или отоплителни товари.

Подаваният въздух се изпуска в смесителна камера през
дюзи. Това индуцира вторичен въздух в помещението
през подовата решетка и през топлообменника в
смесителната камера. Следващият поток смесен въздух
тогава се изпуска вертикално в помещението през
решетка при ниска скорост (0,7 m/s).

Индукционни модули
Подподови индукционни модули

Подподовите индукционни модули са оптималното решение за вентилиране
на периферните зони, особено в сгради с изцяло остъклени фасади. В
съвременните административни сгради е обичайно използването на двоен
под, поради което този тип технология за вентилиране е много подходящ.
Поради използване на място под повърхността на прозореца се намалява
топлинният ефект от вътрешната повърхност на прозореца, с което се
постига комфортно обкръжение през цялата година.

Преимущества
• Добро качество на въздуха в обитаваната зона

поради  вентилацията с изтласкващ поток

• Безтурбулентен унифициран поток с ниски
скорости в обитаваната зона

• Изцяло свободен интериор; не пречи на
остъкляването на фасада по цялата дължина

• Незабележим монтаж на модули, няма
недостатъци за комфорта на обитателите

• Не изисква вграден таван

• Минимално топлинно въздействие на
повърхността на прозореца върху комфорта:
– Студени стъкла през лятото
 – Температурно контролирани стъкла през зимата

• Може да се комбинира със структурно таванно
охлаждане

• Поради ниското генериране на шум е особено
 подходящо за използване в помещения с
охлаждащи системи  с таванна структура, където
не може да се инсталира звукопоглъщащ
материал на нивото на тавана.

Office am See, Брегенц, Австрия

Европейска Инвестиционна Банка, Люксембург

ODA Свеж въздух
SEC Вторичен въздух
SUP Подаван въздух

Изглед BID
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Режим на охлаждане
Хоризонталното изпускане на въздух в помещението се
извършва подобно на вентилацията с изтласкващ поток.
Охлаждащият подаван въздух първоначално се изпуска
нагоре. Тъй като студеният въздух е по-тежък от топлия
въздух, посоката на въздушния поток се обръща и
подаваният въздух тече локално към пода. По време на
процеса скоростта на въздуха намалява. ”Резервоар с
подаван въздух” характеризиращ се с ниски скорости на
въздуха и добро качество на въздуха, се образува при
ниско ниво вътре в помещението. Конвекцията от хора и
други източници на топлина води до издигане на
въздухът от ”резервоара за подаван въздух” и създаване
комфортни условия в обитаваната зона. 
Част от изпускания въздух от решетката вече е затоплен
от повърхността на прозореца и се провежда  нагоре по
прозореца. В интерес на комфорта на обитателя този
ефект е желателен, тъй като по този начин температурата
на повърхността на стъклото остава ниска.

Режим на отопляване
Подаваният въздух, който е затоплен или при
температура на помещението, се изпуска вертикално в
посока нагоре. С нарастваща положителна температурна
разлика между подавания въздух и локалния въздух,
въздушният поток вече не може да се върне към пода и в
резултат се установява разпределение на поток смесен
въздух в пространството. Струята топъл въздух нагоре по
повърхността на прозореца има  положително въздействие
върху възприятието на обитателите тъй като
температурата на повърхността на прозореца се
повишава. Некомфортното чувство, което се получава
близо до студени прозоречни повърхности (студено
излъчване) не успява да се материализира.

Режим на отопляване без подаван въздух
В режим на отопляване без подаван въздух (работен
режим: готовност), подподовият индуктивен модул работи
като статичен нагревател. Въздухът в топлообменника е
нагрят и се издига поради конвекцията. Съседният до
прозоречната повърхност въздух може само да пада до
топлообменника. Така топлинната загуба от повърхността
на прозореца директно се ком пенсира.

Индукционни модули
Подподови индукционни модули
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Информация за проектиране
Общи положения
Тъй като подподовите индукционни модули са директно в
съседство с фасадата, ширината на модула се избира в
зависимост от модулната стъпка на фасадата. Това е
валидно особено при сгради с изцяло остъклена фасада.
Модулите са  разположени между всякакви бетонни
колони, намиращи се по протежение на външната стена.
Подподовите индукционни модули може да бъдат на
разстояние между 1,20 до 1,80 m. Единственият видим
компонент на подподовите индукционни модули е
линейната подова решетка, която може да има ламели,
успоредни или перпендикулярни на фасадата. Други
възможности са единични решетки, ред решетки и
решетки за под на руло, направени от алуминий, стомана
или неръждаема стомана.

Хоризонтално изпускане на въздух
За да се получи характеристика на изтласкващия поток
без смущения, зона 1,0 до 1,5 m трябва да остане
свободна пред подаващата решетка. Тази зона не може
да се  счита част от обитаваната зона. В случай на
изтласкващ поток, изтегленият въздух винаги трябва да
се отстранява близо до тавана.

Ограничения на използването
Максималната дълбочина на помещението за тази 

система е между 5 до 7 m. В по-големи помещения
подподовите индукционни модули трябва да захранват
зоната по периметъра, докато друга система, като
например активни охлаждащи лъчи, захранват вътрешната
зона.

Оразмеряване на модул
Ефективна температурна разлика
Освен конструкцията и материалът на топлообменника,
важна променлива е ефективната  температурна разлика.

ΔtRW Ефективна температурна разлика
tKWV Температура на потока охлаждаща вода
tKWR Температура на връщане на охлаждащата вода

tR Температура на помещението

Конверсия в други температурни разлики
Данните на производителя относно топлинната мощност
 обикновено се отнасят за конкретна температурна
разлика. Следващата формула се използва за конверсия
спрямо температурната разлика на проектирания обект.

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна)
QN Отоплителна мощност, данни на производителя
Δt Ефективна температурна разлика, за конструкция
ΔtN Ефективна температурна разлика, данни на производителя

Индукционни модули
Подподови индукционни модули

ΔtRW =
(tKWV + tKWR)

- tR
2

Типични стойности Пример Коментар
22 до 26 °C 26 °C

450 W

40 до 70 W/m² 50 W/m²

5 до 8 (m³/h)/m² 50 m³/h

16 °C

16 до 20 °C 16 °C

18 до 23 °C 18 °C

167 W

-10 до -4 K -9 K

283 W

300 W

50 до 250 l/h 122 l/h

294 W / 1,02 корекция на 110 l/h

Дюза тип: U

200 до 1000 W 357 W при -10 K, данни на производителя

511 W 344 + 167 

0,15 до 0,22 m/s 0,11 m/s Височина: 0,10 m

3,0 до 4,5 kPa 5,5 kPa

до 40 dB(A) <20 dB (A) с 6 dB шумопоглъщане в помещението

Пример за оразмеряване

1  Изчислено с програмата на TROX за проектиране 

Параметри за оразмеряване на модул
Параметри
Температура на помещението

Зона в помещение (модул 1,5 x 6,0 m)

Охлаждаща мощност

Специфична охлаждаща мощност

Дебит на свеж въздух

Температура на свежия въздух

Температура на потока охлаждаща вода

Температура на връщане на охлаждащата вода

Резултати 1)

Охлаждаща мощност на въздуха

Ефективна температурна разлика

Необходима охлаждаща мощност на водата

Охлаждаща мощност при -10 K

Поток охладена вода

Охлаждаща мощност при -10 K и 110 l/h

Избрано: BID-4-U/1250x900x98

Номинална охлаждаща мощност

Проектна охлаждаща мощност

Скорост на въздуха над 1,5 m разстояние

Загуба на налягане от страна на водата

Ниво на звуковото налягане

Q = QN · �tN

�t. .~
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Индукционни модули
Подподови индукционни модули

Тип BID
■ Правоъгълна подова решетка с различна

конфигурация и материали
■ Конструкция с малка височина
■ Размери по зададен проект

Ш: 1100 – 1849 mm · В: 191 mm · Д: 404 mm
4 – 40 l/s · 14 – 144 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 1030 W
Отоплителна мощност до 1225 W

Европейска Инвестиционна Банка, Люксембург
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Фасадни вентилационни модули

Лайт Тауър, Франкфурт, Майн, Германия
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Преимущества
• Добро приемане от обитателите и удовлетворение:
– Индивидуален контрол
– Може да се използва отваряне на прозорци

• Добро ниво на енергийна ефективност:
– Системата изключва, когато не се използва или

когато прозорците са отворени
– Налице е топлинна рекуперация

• Изискване за ниска енергия като въздух се доставя
към помещението при ниска скорост и с използване
на възможно най-краткия път 

• В резултат се постига много добра ефективност на
вентилатора, ниска специфична мощност на
вентилатора (SFP)

• Много ефективно използване на пространството като
централна машинна зала за обработка на въздух и не
са необходими системи разпределителни въздуховоди

• Често единственият практически метод за саниране
на сграда с механична вентилация / система за
кондициониране на въздуха при приемливи разходи

• Опростено записване на сервизните разходи и
фактуриране за пространства с много наематели

Функционално описание
Фасадните вентилационни модули могат да предложат
различни децентрализирани функции за обработка на
въздуха. Те са подредени в или върху външни стени или
фасади. Модулите позволяват контролирана по шум
обработка на въздуха от вътре навън или обратно, като
използват най-късия възможен път. Система
разпределителни въздуховоди не е необходима.
Фасадните вентилационни модули обикновено са
конкретни за проекта  решения на базата на
усъвършенствани, доказали се функционални, модули. 
За избора и разбирането на тези модули са много важни
следните критерии: необходимата концепция за
децентрализираната система, диапазонът необходими
 функции и мястото на монтаж. До сега на базата на
комбинация на горните критерии са оборудвани
многобройни проекти с фасадни вентилационни модули. В
бъдеще ще се предлагат още възможности.

Децентрализирани вентилационни системи
Помещенията може да се вентилират единствено с
използване на децентрализирани фасадни вентилационни
модули или модулите може да се използват, за да  допълват
системите на централните машинни зали.

Функции
Диапазонът на съществуващите функции във фасадните
вентилационни модули може да бъде от статични модули с

входящ поток / изходящ поток до мини захранвани модули
за обработка на въздух. Съществува също и иновативна
технология с модули, които използват материали с
обратима фаза. По-надолу опциите на модулите са описани
в подробности, включително функционалните модулни
вложки и предлагани компоненти.

Местоположение за монтаж
Местоположенията за монтаж се разделят главно на

подпрозоречни зидове и подподови. Модулите на подпрозоречен

зид могат да бъдат монтирани на подпрозоречния зид (под

прозореца), пред подпрозоречния зид, или също отгоре или

отстрани на прозореца.

Подподовите модули се монтират в

празното пространство на двойния

под в съседство до фасадата. Те са

идеално решение за проекти с

изцяло остъклени фасади.

Фасадните вентилационни модули

могат също да се интегрират в

текущата фасада. Външното

производство  на фасадния елемент

плюс вентилационният модул

предлага подобрена логистика  на

място и следователно много добро

качество и намаляване на

разходите.

Фасадни вентилационни модули

Децентрализирането на вентилационните системи и монтирането им във или
върху фасадите в много случаи е за предпочитане от гледна точка на дизайна,
комфорта и разходите. Изискването за пространство за машинни зали и
въздуховоди вече не съществува или драстично намалява. Това има  значително
въздействие върху височината на помещението от плоча до плоча и с това върху
цялата  инвестиция в сградата. За нови строителни проекти съществуват
иновативни вентилационни системи, които предлагат голяма гъвкавост и
енергийна ефективност, конкретно за проекта, като се използват фасадни
вентилационни модули. Тъй като фасадните модули за вентилация не изискват
централна машинна зала за обработка на въздуха, те често са единственото и
идеално решение за саниране на съществуваща сграда с вентилационна система и
система за кондициониране на въздух.

Измерване на дебит
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Децентрализирани
вентилационни системи
Децентрализирано подаван въздух – Централизирано
изтегляне на въздух
Фасадните вентилационни модули поддържат качеството на
въздуха в помещенията чрез доставяне на свеж въздух до
помещението. В най-простия случай статични модули с
входящ поток пускат толкова въздушен поток в
помещението, колкото ще бъде отстранен от задвижваната
система за изтегляне на въздух. Модули за подаван въздух,
които имат вентилатор, позволяват контролирана
вентилация с регулирана или ограничена скорост на
въздушния поток. Свежият въздух може също да бъде
темпериран и филтриран. Изтегляният въздух се
отстранява на нивото на пода по помещения или по групи
помещения като се използва централна система за
изтегляне на въздух. Пример за приложение: саниране за
подобряване на качеството на въздуха в затворено
помещение с използване на съществуващата система за
изтегляне на въздух.

Децентрализиран подаван въздух и изтеглян въздух
Цялата вентилация е децентрализирана. Много добро
качество на въздуха в затворени помещения се постига с
използване на фасадни вентилационни модули, тъй като те
прилагат кондициониран свеж въздух директно в
помещението. Третиране на въздуха и обработка на
въздуха се комбинират в единствен модул. Третиране на
въздуха се извършва, за да се изпълнят специфичните за
проекта изисквания и условия. Дори изтегляният въздух от
помещението се изсмуква навън като се използва
фасадният вентилационен модул. За тази цел съществуват
комбинирани модули за подаване на въздух и за изтегляне
на въздух. Пример за приложение: Ново строителство или
саниране с децентрализирана вентилационна технология.

Вторичен въздух
Помещения и зони с високи топлинни товари се захранват
само със дебита свеж въздух необходим да се поддържа
качеството на въздуха. Всички отоплителни или охлаждащи
мощности изисквани из вън това може да се осигурят с
вторични/ рециркулационни въздушни модули. Те могат
ефективно да допълнят както децентрализирани, така и
централизирани вентилационни системи. Пример за
приложение: Ново строителство, саниране или
модернизация.

Големи зони
За вентилацията на големи зони добро решение е
комбинация от фасадни вентилационни модули и например
активни охлаждащи лъчи.

Фасадни вентилационни модули
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Функции
Модул за подаван въздух
Нагнетателният вентилатор осигурява свеж въздух, който
се филтрира и темперира и след това се изпуска в
помещението.

• Невъзвратен демпфер
В зависимост от посоката на вятъра от едната страна на
сградата може да преобладава подналягане. Това може
да доведе до обратен поток от кондициониран въздух в
модула в посока навън. За да не се допуска това се
оборудва невъзвратен демпфер.

• Спирателен демпфер
В случай че модулът е изключен, задвижка с възвратна
пружина затваря спирателния демпфер и с това не
позволява неконтролиран въздушен поток, който иначе
би нагрял много бързо сградата през лятото и би я
изстудил през зимата.

• Филтър за фин прах
Механично третиране на въздуха се извършва с
използване на филтър за изтегляне на фин прах. Мястото
на филтъра е пред вентилатора и защитава вентилатора
и компонентите  след него, по-специално оплообменника,
от  замърсяване. В резултат се гарантира добро качество
на подавания въздух за обитателите.

• Контролери на скоростта на потока
Поради филтъра и променливото налягане на вятъра
върху фасадата, диференциалните налягания могат да
променят скоростта на смяна на въздуха. Използването
на контролер за дебита не позволява да се превиши
необходимия дебит на въздушния поток.

• Вентилатор
За да се осигури подаването на въздух се използва
енергийно ефективен нискошумов вентилатор с радиална
струя.

• Шумозаглушител
Шумът от вентилатора и външният шум ефективно се
намаляват в шумозаглушителя  независимо от малкия му
размер. Особено ниското ниво на шум на вентилатора
позволява да се използват модули дори в проекти, които
изискват ниски нива на шума.

Модул на топлообменник
Модулът на топлообменника включва охлаждаща и/или
нагряваща бобини, регулиращи вентили със задвижка,
спирателни вентили и температурен сензор за подаван
въздух. Кондензна вана събира всеки явяващ се кондензат.
Серпентините се справят с топлинните товари на
помещението. В нагревателната бобина температурата на
въздуха нараства докато абсолютната влажност остава
постоянна. Охлаждащият режим на бобината зависи от
температурата на потока охладена вода. Ако тази
температура е над точката на оросяване на свежия въздух
се извършва така нареченото сухо (с отвеждане на явна
топлина) охлаждане, в което съдържанието на влага на
въздуха остава непроменено. 
При падане под температурата на точката на оросяване
част от влажността във въздуха кондензира върху
охлаждащата бобина (латентно охлаждане), като така
отстранява допълнително топлина от въздуха.
Фасадните вентилационни модули най-често се проектират
за сухо охлаждане. Въпреки това модулите имат кондензна
вана, която може да събира всеки кондензат, ако
температурата на въздуха временно спадне под точката на
оросяване. Всеки събран по този начин кондензат ще се
изпари с времето.

1 Вентилатор
2 Шумозаглушител
3 Демпфер с обратна тяга 
4 Моторизиран спирателен демпфер
5 Филтър
6 Контролер на дебита
7 Топлообменник

8 Температурен датчик
9 Моторизиран регулиращ вентил

10 FSL-КОНТРОЛ
SRO Свеж въздух единично помещение
SRS Подаван въздух единично
помещение

DEG централа, Кьолн, Германия

Фасадни вентилационни модули



Модул за отработен въздух
Вентилаторът за отработен въздух отстранява въздуха от
помещението и го изпуска навън.

• Филтър за груб прах
Груб противопрахов филтър предпазва вентилатора и
топлообменника от замърсяване.

• Шумозаглушител
Шумът на вентилатора ефективно се намалява в шумо -
заглушителя. Особено ниското ниво на шум на
вентилатора позволява да се използват модули дори в
проекти, които изискват ниски нива на шума.

• Вентилатор
За да се осигури подаването на въздух се използва
енергийно ефективен нискошумов вентилатор с
радиална струя.

• Невъзвратен демпфер
В случай на напор на вятъра, свеж въздух, който не е
третиран, може да влезе в помещението през модула.
Това обръщане на посоката на въздушния поток се
възпира чрез оборудване с невъзвратен демпфер.

• Спирателен демпфер
В случай че модулът е изключен, задвижка с възвратна
пружина затваря спирателния демпфер и с това не
позволява неконтролиран въздушен поток, който иначе
би нагрял много бързо сградата през лятото и би я
изстудил през зимата.

Топлинна рекуперация
С топлообменника за топлинна рекуперация част от
топлината в отработения въздух се пренася към свежия
въздух. При необходимост от енергийна гледна точка, по
време на периоди на преход и за да се избегне
замразяване в модула за топлинна рекуперация се
използва демпфер, за да даде накъсо модула за топлинна
рекуперация.

Модул за вторичен въздух
За да се справи с по-високи топлинни товари, се
рециркулира въздух от помещението (вторичен), той
преминава през топлообменника заедно със свежия
въздух. Когато общият въздушен поток се повиши,
повишава се и мощността на отопляване или охлаждане.
За да се контролира мощността, вентилаторът за подаван
въздух може или да бъде многостъпален, или да има
директно управление на променлива скорост. 

• Смесване на вторичен въздух
Когато охлаждащият или нагряващият товар нарасне,
скоростта на вентилатора и с това на потока на
подавания въздух нараства. Когато скоростта на потока
подаван въздух е по-голяма от скоростта на потока свеж
въздух, разликата се компенсира с въздух от
помещението (вторичен). Управляван от системата
контролер на скоростта на потока регулира скоростта на
потока на вторичния въздух.

• Режим на вторичен въздух
В необитавани помещения използването на режим
готовност без свеж въздух е привлекателно
предложение. За температурен контрол в помещението
циркулира само вторичен въздух (от помещението) през
топлообменника.

• Рециркулационен модул
Модулите за вторичен въздух нямат връзка със свеж
въздух; те са предназначени само за рециркулация на
вторичен въздух, за да се справят с топлинните товари.
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1 Вентилатор
2 Шумозаглушител
3 Демпфер с обратна тяга 
4 Моторизиран спирателен 

демпфер
5 Филтър
6 Контролер на дебита
7 Топлообменник

SRO - Свеж въздух единично
помещение

SRS - Подаван въздух единично 
помещение

SEH - Отработен въздух единично 
помещение

SET - Изтеглен въздух единично 
помещение

SEC - Вторичен въздух

Фасадни вентилационни модули

Каприкорн сграда, Дюселдорф, Германия
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Съхранение на енергия

Модул на материал с обратима фаза (PCM)
През деня топлият свеж въздух преминава през модула с
PCM, където се охлажда и след това се подава в
помещението. Процесът на охлаждане е ефективен, докато
 допреди твърдото PCM в съхраняващия модул не се втечни
в резултат на топлината, която е абсорбирало. През нощта
по-студеният външен въздух преминава през модула и PCM
отново се втвърдява и може да се използва отново за
охлаждане на помещението през следващия ден. В
зависимост от конструкцията на съхраняващият модул на
латентна топлина, може да се осигури приятна
температура на помещението в течение на до 10 часа през
следващия ден.

Блокът за фасадна вентилация с PCM модул получава
свежия въздух през отвор във фасадата и го изпуска в
помещението. 
При много висока външна температура към подавания
въздух може да се примесва вторичен въздух, или може
да се работи само с вторичен въздух, поради което PCM се
разтопява по-бавно и способността за охлаждане се
запазва по-продължително.
През лятото, по време на нощното използване на модула
за съхранение, се охлажда и конструкцията на сградата
(нощно охлаждане). Това означава, че модулът може да се
използва в помещения, с охлаждаща мощност до 60 W/m².

Режим на охлаждане,
лято, през деня

1 Вентилатор
2 Шумозаглушител
3 Превключващ демпфер
4 Филтър
5 PCM-стек

SRO Свеж въздух единично 
помещение

SRS Подаван въздух единично 
помещение

SEC Вторичен въздух

Охлаждане естествено
сМатериали с обратима 
фаза (PCM)
PCM – енергията на промяна на фазата
Когато топлина (енергия) се подава или отнема от дадено

вещество, то променя температурата си или променя

агрегатното си състояние (твърдо, течно или газообразно)

при определена температура (точка на топене и точка на

кипене) без други температурни промени. 

Тези свойства са присъщи на всички вещества, но при

различно налягане и с различни температури на топене и

кипене. За целите на вентилацията като PCM могат да се

използват парафин или хидратни соли с температура на

топене между 20°C и 25°C. 

При промяна на агрегатното състояние голямо количество

топлина (наричана латентна) се поема или освобождава

при постоянна температура. 

За промяна на агрегатното състояние е достатъчна малка

температурна разлика. Ако предположим, че масата на

един килограм бетон е охладена с 10 K при нормална

температура на помещението при нощно изстудяване,

тази термична маса има охлаждащият потенциал да

изтегли 10 kJ топлина от помещението през деня. 

Тъй като PCM променя своето агрегатно състояние от

течно в твърдо при същите условия при нощното

изстудяване, това повишава охлаждащия потенциал с

приблизително 190 kJ (приблизително 0,05 kWh) за един

килограм, което ще рече 19 пъти повече от бетона.

демпфер на
вторичен
въздух

F7-филтър

PCM-стек

EC радиален вентилатор

отвън

помещение

топлообменник

въздух в затворено помещение
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Контрол
В зависимост от обхвата функции в избрания фасаден
вентилационен модул и общия дизайн на инженерно
управление, трябва да се инсталират допълнителни
функции по управление и регулиране. Трябва да се
вземат предвид също и различни работни режими за
икономия на енергия, както и съвместимостта с общите
системи за управление на сградата.

FSL-CONTROL е система за индивидуално управление на
отделните помещения, която идеално се съгласува с
фасадните вентилационни модули. Контролерът
притежава необходимата електроника за свързване и
комуникация с управляващите табла, температурните
сензори и задвижките, а софтуерът - да регулира
изброените по-долу параметри.

Температура на помещението
Температурата в помещението се регулира основно чрез
контролиране на водните вентили, свързани с
топлообменниците. Модули за вторичен въздух работят с
променлив подаван въздух. Освен това скоростта на
вентилатора се контролира на стъпки.

Температура на подавания въздух
Особено критични изисквания за комфорт може да
бъдат изпълнени като се използва регулирана или
ограничена температура на подавания въздух. 
Под формата на система с каскадно управление,
зададената точка на температурата на  подавания въздух
следва изискването за  регулиране на температурата в
помещението.

Дебит на свежия въздух
Вентилаторът на подаван въздух и неговата работна
скорост са избрани на базата на дебита свеж въздух.
Не е необходим отделен контрол на скоростта на
потока. Вентилаторът на подаван въздух обикновено
има три избираеми скорости в зависимост от
изискването. Най-ниската скорост на вентилатора се
базира на необходимата минимална скорост на потока
свеж въздух.

FSL-CONTROL компоненти
• LON-контролер
• Управляващи панели
• Водни вентили за гореща и охладена вода
• Задвижки на вентили
• Температурни сензори на подавания въздух

FSL-CONTROL режими
• Комфортен режим

Температурата в помещението се регулира до
зададената стойност, избрана от обитателя на
помещението.

• Готовност
Зададената стойност се повишава или понижава.

• Необитавано
Стойността на температурата в помещението не се
регулира. Функциите защита от замръзване и
прегряване продължават да са активни. 
Модули подаван въздух с функция вторичен въздух
превключват на режим с вторичен въздух.

FSL-CONTROL – функции за безопасност
• Защита срещу заледяване на модула за топлинна

рекуперация
• ащита срещу замръзване на топлообменника
• Управление на прегряване и замръзване в сградата

Фасадни вентилационни модули

Офис сграда на Фелдбергщрасе, Франкфурт на Майн, Германия

FSL-CONTROL табло за управление



Проектно конструкторска
информация
Опции на модула

Конструкция
Фасадните вентилационни модули по принцип са
специфични решения за даден проект, които са
проектирани да отговорят на условията в  съществуваща
сграда или на спецификацията за нов строеж. 
Така диапазонът на проектирането е виртуално
неограничен. Подпрозоречните модули се покриват от
клиента. Решетките за подаван и изтеглян въздух се
предлагат в различни конструкции. Решетката за изтеглян
въздух може да се разположи под или на подпрозоречния
зид. На подпрозоречни модули се вижда само линейната
подова решетка, която може да има ламели успоредни
или перпендикулярни на фасадата. Други възможности са
единични решетки, ред решетки и решетки за под н руло ,
направени от алуминий, стомана или неръждаема
стомана.

Фасадата като интерфейс
Големината, подреждането и конструкцията на отворите
за свеж и отработен въздух във фасадата изискват ранна
координация с архитекта, проектанта на фасадата,
специалист консултант по механични услуги, и
производител на модули.

• Монтаж 
Разстоянието между отворите за свеж и отработен
въздух трябва да бъде възможно най-голямо, за да не
позволи “късо съединение” между отработения и
свежия въздух. Отработеният въздух трябва да се
изпуска с голяма скорост и да се насочва настрани от
входния отвор. Това се отнася също и за модули, които
обслужват съседни помещения.

• Конструкция 
Важна е постоянно уплътнена връзка на фасадния
вентилационен модул към фасадата. Освен това
модулът трябва да има термично прекъсване между
модула и външната повърхност на фасадата.

• Защита от метеорологични условия
Защита срещу проникването на проливен дъжд може да
се постигне или с използване на външни жалузи срещу
метеорологични условия, или чрез работен проект на
пътя на входа на въздуха. Скоростта във входа на
фасадата не трябва да надвишава 2,0 m/s. Основата на
входа трябва да има подходящ наклон спрямо
външната страна, за да се гарантира дренаж на водата
по време на екстремни метеорологични условия.

Хоризонтално изпускане на въздух
Независимо от мястото на монтаж, фасадните
вентилационни модули изпускат въздух в помещението
под формата на изтласк ващ поток. 
По-високи скорости на въздуха (до 2 m/s) се явяват през
модулното покритие или подовата решетка. Обаче
скоростта след това бързо намалява поради процеса на
индукция, като поява на изтласкващ поток в обитаваната
зона. За да се получи характеристика на изтласкващия
поток  без смущения, зона 1,0 до 1,5 m трябва да остане
свободна пред модула. Тази зона не може да бъде част от
обитаваната зона.

Ограничения на използването
• Ако относителната влажност трябва да остане

постоянна в тесни граници, това е възможно само с
големи разходи.

• Помещения с много хора при ограничена фасадна площ
не може да се контролират достатъчно само с фасадни
вентилационни модули.

• Максималната дълбочина на помещението възлиза на 5
до 7 m. В по-големи помещения фасадни
вентилационни модули захранват зоната по периметъра,
докато друга система, като например активни
охлаждащи лъчи, захранва вътрешната зона.

• Фасадните вентилационни модули не са подходящи за
кондициониране на  въздуха за чисти стаи.
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Функция Опции на модула

ZUL ABL ZAB ZAS ZUS SEK

Модули

Подаван въздух • • • •

Изтегляне въздух • • •

Вторичен въздух • • •

Допълнителни модули

Модул топлообменник • • • • •

Топлинна рекуперация • •

Материал с обратима фаза • • • • •

Фасадни вентилационни модули

Лаймер Вюрфел, Мюнхен, Германия



Оразмеряване на модул
Специфични за проекта стойности и функции
Фасадните вентилационни модули по принцип се
проектират и оразмеряват на базата на изискванията и
условията на проекта. Модулите не може да се избират
от диапазон стандартни размери, както е нормално за
много продукти, но са по поръчка, като е необходимо
техническо изясняване от производителя.
Съществените данни необходими, за да се дефинира
работата и функциите на модула са изброени по-долу.

Охлаждащи и отоплителни товари
Скоростта на потока на подавания въздух и разликата
между температурата на подавания въздух и
температурата в помещението дефинират охлаждащата
или отоплителната мощност, която се нагнетява в
помещението, за да се справи с топлинните товари.

Q = V · (tSUP – tR) · a

Охлаждащи и отоплителни мощности
Разликата между температурата на подавания въздух и
температурата на свежия въздух трябва да се вземе
предвид, когато се оразмерява топлообменникът,
охлаждащата серпентина и бойлерът.

Q = V · (tSUP – tODA - ΔtF) · a

Q Топлинна мощност (охлаждаща или отоплителна) във W
V Дебит въздух в l/s или m³/h

tSUP Температура на подавания въздух
tR Температура на помещението

tODA Външна температура
ΔtF Повишаване на температурата на повърхността на фасадата
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Фасадни вентилационни модули

V a

l/s 1,20

m3/h 0,33

Проект Траунгасе

до 120 m³/h
до 780/320 W
до 1780/420 W
45 dB(A)
50 до 55 dB
W: 1200 mm · H: 630 mm · D: 320 mm

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

Подпрозоречен зид
Модул подаван и изтеглян въздух (ZAB)
F7
G3
Да
Да
Четиритръбна бобина
Да
Да
Да
Да
Да
Не
Само в случай на подподови модули
Не
Не

Пример за оразмеряване

.420 W
Общо охлаждане

Параметър
Необходима мощност на модула
Дебит на свеж въздух
Охлаждаща мощност
Отоплителна мощност
Максимално ниво на звукова мощност
Намаляване на шума отвън навътре
Максимални размери
Експлоатационни данни
Температура в помещението (лято / зима)
Външна температура (лято / зима)
Температура на горещата вода (поток / връщане)
Температура на охладената вода (поток / връщане)
Диапазон на функциите
Местоположение за монтаж
Тип модул
Филтър за свеж въздух
Филтър за изтеглян въздух
Вентилатор
Контролер на скоростта на потока
Топлообменник
Топлинна рекуперация с байпасна клапа
Спирателна клапа със задвижка с възвратна пружина
Невъзвратен демпфер
FSL-CONTROL контролер
Хидравлични връзки (вентили, задвижки на вентили, притискащи муфи)
Гъвкави маркучи
Въздушни решетки или рулонни решетки (стомана / неръждаема стомана / алуминий)
Овлажняване на въздуха с пара
Материал с обратима фаза

180 W
Охлаждане на 
свежия въздух

240 W
Охлаждане на

вторичния въздух
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Фасадни вентилационни модули
Подпрозоречни модули

Тип FSL-B-60
■ Естествена вентилация с добри акустични качества
■ Монтаж под или над прозорец или в стени
■ Неконтролирана вентилация
■ Ръчно задействан цилиндър за контрол на изпускането

на въздух
■ Облицован с термичен/акустичен материал

W: 200 – 3000 mm · H: 60 mm · D: 140 – 600 mm
3 – 42 l/s · 10 – 150 m³/h при 12 Pa 
диференциално налягане

Тип FSL-B-100

■ Естествена или механична вентилация с добри
акустични качества

■ Конструкция по зададен проект
■ Монтаж под, над или отстрани на прозорец
■ Модулна конструкция

Подова рамка за монтаж по време на строителната
фаза
Модулни вложки за следващ монтаж

■ Облицован с термичен/акустичен материал
■ Налице е филтър за фин прах

W: 1000 – 3000 mm · H: 100 mm · D: 230 – 600 mm
8 – 22 l/s · 30 – 80 m³/h свеж въздух

Тип FSL-B-190

■ Механична вентилация с добри акустични качества
■ С топлинна рекуперация
■ Опция с топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Инсталация на подпрозоречния зид или инсталация 

под прозорец
■ Модулна конструкция

Подова рамка за монтаж по време на строителната фаза
Модулни вложки за следващ монтаж

■ Може също да се осигури статично отопляване

W: 1200 mm · H: 190 mm · D: 450 – 600 mm
17 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 560 W
Отоплителна мощност до 1735 W

Модули за входящ поток или изходящ поток

Тип FSL-B-PCM

■ Възможни режими на подаван въздух и рециркулиран 
вторичен въздух

■ CO2-неутрално охлаждане без хладилни агенти
■ С въздухонагревател
■ Размери по зададен проект
■ Идеално за саниране

W: 1200 mm · H: 600 mm · D: 300 mm
до 42 l/s · до 150 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност приблизително 280 W при 
работа в течение на 5 часа
Отоплителна мощност до 2000 W

Модули за подаван въздух с материал с 
обратима фаза

Модули за входящ поток или изходящ поток
Модули подаван или изтеглян въздух

Модули за подаван и изтеглян въздух (ZAB)
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Фасадни вентилационни модули
Специфични за проекта модули за подпрозоречен зид

■ Механична вентилация с топлинна рекуперация
■ Модул за вторичен въздух (SEK) за справяне с 

топлинни товари
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Инсталация в подпрозоречен зид
■ Квази изтласкващ поток
■ Енергийно ефективни вентилатори с радиален поток
■ Контролиран/ограчинен дебит свеж въздух независимо

от напора на вятъра
■ Ниско ниво на звукова мощност

W: 1200 mm · H: 630 mm · D: 320 mm
28 – 33 l/s · 100 – 120 m³/h свеж въздух (ZAB)
Охлаждаща мощност до 780 W, SEK: 580 W
Отоплителна мощност до 1780 W, SEK: 790 W

■ Механична вентилация
■ Монтаж на зида до прозореца
■ Квази изтласкващ поток с 2-посочно изпускане на 

въздуха
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Енергийно ефективен вентилатор с радиален поток
■ Управление на скоростта на вентилатора на 3 стъпки 
■ Контролиран/ограчинен дебит свеж въздух независимо

от напора на вятъра
■ Ниско ниво на звукова мощност

W: 352 mm · H: 1880 mm · D: 301 mm 
21 l/s · 75 m³/h свеж въздух
21 – 58 l/s · 75 – 210 m³/h подаван въздух
Охлаждаща мощност до 835 W
Отоплителна мощност до 2150 W

■ Механична вентилация с топлинна рекуперация
■ Фасаден интегриран модулен дизайн

Подова рамка за монтаж по време на строителната фаза
Модулни вложки за следващ монтаж

■ Квази изтласкващ поток
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Възможни са режим на подаване и изтегляне на въздух,

режими на смесване с вторичен (индуциран) въздух и
изцяло вторичен (рециркулиран) въздух

■ Енергийно ефективни вентилатори с радиален поток
■ Контролирана скорост на вентилатора в 3 стъпки
■ Контролирана/ограничена скорост на потока свеж въздух

независимо от напора на вятъра

W: 1065 mm · H: 1065 mm · D: 195 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 460 W
Отоплителна мощност до 800 W

КАПРИКОРН дом, Дюселдорф, Германия

Модули подаван въздух с функция вторичен
въздух (ZUS)

Фелдбергщрасе, Франкфурт, Майн, Германия

Модули за подаван и изтеглян въздух с 
функция вторичен въздух (ZAS)

Модули за подаван и изтеглян въздух (ZAB)
и модули за вторичен въздух (SEK)

Траунгасе, Виена, Австрия
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Фасадни вентилационни модули
Подподови модули

■ Механична вентилация с топлинна рекуперация
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Възможно е статично отопляване
■ Квази изтласкващ поток
■ Контролиран/ограчинен дебит свеж въздух 

независимо от напора на вятъра 

W: 1200 mm · H: 200 mm · D: 500 mm
16 – 33 l/s · 60 – 120 m³/h свеж въздух
Охлаждаща мощност до 560 W
Отоплителна мощност до 800 W

■ Механична вентилация
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Квази изтласкващ поток
■ Енергийно ефективен вентилатор с радиален поток
■ Контролирана скорост на вентилатора в 3 стъпки 
■ Контролиран/ограчинен дебит свеж въздух независимо

от напора на вятъра 

W: от 1100 mm · H: 180 – 230 mm · D: 550 – 640 mm
22 – 33 l/s · 80 – 120 m³/h свеж въздух
22 – 56 l/s · 80 – 200 m³/h подаван въздух
Охлаждаща мощност до 930 W
Отоплителна мощност до 1330 W

■ За справяне с топлинни товари
■ Топлообменник за отопляване и охлаждане
■ Квази изтласкващ поток
■ Енергийно ефективен вентилатор с радиален поток
■ Ниско ниво на звукова мощност

W: от 1200 mm · H: 212 mm · D: 340 mm
22 – 83 l/s · 80 – 300 m³/h подаван въздух
Охлаждаща мощност до 792 W
Отоплителна мощност до 1613 W

Тип FSL-U-ZAB

Модули за подаван и изтеглян въздух 

Тип FSL-U-ZUS

Модули подаван въздух с функция вторичен въздух 

Тип FSL-U-SEK

Модули за вторичен въздух 
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Стандарти и директиви

Стандарт/
директива Наименование Имащо отношение/важно съдържание

EN 13779
2007

Вентилация за обществени сгради
Изисквания за изпълнение на системи 
за вентилация и кондициониране на
помещения

• Дефиниция на типове въздух
• Класификация на изтеглян въздух, отработен въздух, външен въздух

и качество на въздуха в затворени помещения
• Класификация на специфичната мощност на вентилатор (SFP)
• Дефиниция на обитаваната зона
• Препоръчвано минимално качество на филтъра 

(в информационното приложение)

EN 15251
2007

Входни параметри на обкръжението в
затворено помещение за проектиране
и оценка на енергийното изпълнение
на сгради по отношение на качеството
на въздуха в затворено помещение,
топлинното обкръжение, осветлението
и акустиката

• Препоръчвани скорости на смяна на въздуха за обществени 
сгради със стандартно обитаване

• Препоръчвани критерии за избор за влажността в обитавани
пространства

• Претеглено избрано ниво на звуковото налягане

EN ISO 7730
2007

Ергономия на топлинното обкръжение
– Аналитично определяне и 

интер претация на топлинния 
комфорт като се използва 
 изчисление на 
индексите PMV и PPD и критериите
за локален топлинен комфорт

• Максимално възможен дебит на въздуха като функция от 
температурата на въздуха и интензивността на турбуленцията

• Вертикална разлика в температурата на въздуха между главата и 
глезените

• Енергиен обмен

VDI 3804
2009

Вентилационни системи за офис
сгради

• Системи за хоризонтално изпускане на въздуха според мястото на
подаване на въздух

• Типична крива на температурата на помещението за различни
вентилационни системи

• Позволен диапазон на скоростите на въздуха в помещението
• Овлажняване на офисите от хора
• Сравняване на системите за вентилация с отоплителни и 

охлаждащи функции

VDI 6022 лист 1
2006

Хигиенни изисквания за машинни зали
и модули за кондициониране на
въздуха

• Хигиенни изисквания за проектиране, производство, реализация, 
работа и поддръжка

• Квалификация и обучение на персонала
• Контролни списъци

VDI 6035
2008

Технология на вентилация и
кондициониране на въздуха
– Децентрализирани вентилационни

системи
– Монтирани на стена климатици 

(VDI ръководство за вентилация)

• Разделяне на модулите на различни типове
• Изисквания, възможни приложения, граници на приложение
• Планиране на основите: фасада, помещение, модул
• Въвеждане в експлоатация и приемателна инспекция, 

експлоатация, обслужване
• Ефекти от вятъра
• Характеристики на децентрализирането кондициониране

на въздуха

VDMA 24390
2007

Децентрализирани вентилационни
модули, качество и директива за
изпитание

• Изисквания за качество
• Устройства и методи за изпитание
• Дефиниция за данните на производителя (съпоставимост)

EN 14240
2004

Вентилация за сгради – Охлаждащи
тавани – Изпитание и категоризиране

• Дефиниция на условия за изпитание и методи за определяне на
охлаждащата мощност

• Предоставяне на сравними и възпроизводими стойности на 
характеристиките на продукта

EN 14518
2005

Вентилация на сгради – Охлаждащи
лъчи 
– Изпитание и категоризация на 

пасивни охлаждащи лъчи.

• Дефиниция на условия за изпитание и методи за определяне на 
охлаждащата мощност

• Дефиниция на метода за определяне на локалната скорост на
въздуха и температурата на въздуха под пасивния охлаждащ лъч

• Предоставяне на сравними и възпроизводими стойности на 
характеристиките на продукта

EN 15116
2008

Вентилация на сгради – Охлаждащи
лъчи
– Изпитание и категоризация на 

активни охлаждащи лъчи.

• Дефиниция на методите за определяне на охлаждащата мощност
• Предоставяне на сравними и възпроизводими стойности на 

характеристиките на продукта
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Документация

Технически проспекти
Продуктови проспекти
Описание на продукта, материали, аеродинамични и
акустични данни и размери се съдържат в техническите
проспекти.
Всички важни свойства на използваните модули и
материали са описани в текста на спецификацията. Тези
текстове гарантират, че за конкретен договор са
избрани само модули с високо качество.

Документи с информация за проекта
Много фасадни вентилационни модули, които са
специфични за даден проект, се документират в
документите с информация за проекта. 
Функционалното описание, вариантите на
конструкцията и техническите данни предлагат добра
концептуална основа за нови проекти.

Избор на модулите 
с използване на програма за
проектиране
Новото поколение на Easy Product Finder програмата за
проектиране в бъдеще ще включва всички продукти в
една софтуерна програма, както и ще дава цялата
важна информация за да позволи да се извърши избор
на продукта.
• Технически данни
• Продуктови снимки, функционална диаграма,

визуализация на потока
• CAD изчертаване (3D модел съгласно VDI 3805, DXF и

други формати)
• Текст на спецификация, който се занимава с продукта

и неговите варианти
• Монтаж на продукта в сградата

TROX в интернет
www.troxtechnik.com
Цялата документация е публикувана в интернет.
Освен това ще намерите широк диапазон от примери за
монтаж и референтни продукти за наши продукти и
системи.

Технически проспекти

Документи с информация за проекта

Програма за проектиране

Интернет



• Задачи
Дефиниция на използването и схемата на разположение на сградата,
размери, форма и големина на сградата, концепции за оборудването за
сградни услуги, фасадната система и конструкцията

• Участници
Собственик, архитект и разработчик на проекта

• ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИТЕ НА TROX 
Поддръжка по време на анализ на системата и избор
Предпроектно проучване

• Задачи
Дефиниция на типовете помещения и стандартни етажи, определяне на
конструкцията на тавана, пода и фасадата, извеждане на функциите на
модулите, изчисляване на необходимите мощности на охлаждане и
отопляване,
дефиниция на възможни местоположения на монтаж и възможни
размери, дефиниция на интерфейси за други модули

• Участници
Архитект и специалист консултант

• ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИТЕ НА TROX 
Създаване на модулна концепция на базата на специфични за проекта
изисквания

• Задачи
Строителство на модула и определяне на мощността на модула
Монтаж и проектиране на връзките (въздух, вода, електричество)
Инженерно управление и проектиране на централизирана система за
управление на сградата

• Участници
Специалист консултант за всички модули включени в проекта и главен
изпълнител, компания по обслужване и компания по инженерно
управление

• ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИТЕ НА TROX 
Подробно разработване и оразмеряване на модул, изработване на
прототипи и измерване на характеристики, тръжни документи с описание
на модул, технически данни и чертежи

• Задачи
Производство на модул, монтаж и свързване на всички модули,
въвеждане в експлоатация и приемане

• Участници
Специалист консултант и компания по обслужване за всички включени в
проекта модули

• ПОДДРЪЖКА НА КЛИЕНТИТЕ НА TROX 
Производство и доставка, инструкции за монтаж и ръководство за
експлоатация, Въвеждане в експлоатация
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Методология на проекта

Процес на интегрирано конструиране и
процес на развитие със сътрудничество
Системи въздух-вода обикновено са решения за конкретни проекти, които
включват много функции. По тази причина съвместен процес на проектиране е
абсолютно задължително правило по отношение на мощности, необходими
модули и интерфейси, от концепцията, строителството и до въвеждането в
експлоатация. Процесът на развитие в сътрудничество е съществен за да се
гарантира, че проектът ще бъде завършен на време и ще се постигне
необходимата ефективност.

Каприкорн дом, Дюселдорф, Германия

Сградна концепция

Планиране на помещение и история

Модулен дизайн

Завършване на проекта
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Системи въздух/вода
Референции

Пощенска кула, Бон, Германия

Европейска 
Инвестиционна Банка, 

Люксембург

City of Justice, Барселона, Испания

Конституционен център, Вашингтон, DC, САЩ

IBC, Франкфурт, Германия

Alu
Бриксен, Италия

Антверп кула
Антверп, Белгия

Автогара
Уна, Германия

Каприкорн дом
Дюселдорф, Германия

Търговска камара
Люксембург, Люксембург

City of Justice
Барселона, Испания

Конституционен център
Вашингтон, САЩ

Даймлер Крайслер
Зинделфинген, Германия

DEG централа
Кьолн, Германия

Dexia BIL
Люксембург, Люксембург

EBH банка
Дания

Европейска Инвестиционна Банка
Люксембург, Люксембург

Фелдбергщрасе
Франкфурт, Майн, Германия

Greater London Authority
Лондон, Великобритания

Хелвеа
Цюрих, Швейцария

Investment Banking Centre
Франкфурт, Майн, Германия

Imtech хаус
Хамбург, Германия

KIA
Франкфурт, Майн, Германия

Лаймер Вюрфел
Мюнхен, Германия

Mannheimer Insurance
Манхайм, Германия

Панаирна палата 3
Франкфурт, Майн, Германия

Панаирна палата 11
Франкфурт, Майн, Германия

Панаирен център
Залцбург, Австрия

Мигрос
Женева, Швейцария

Мондриан, ЕС администрация
Сграда
Брюксел, Белгия

Ноймюлекей
Цюрих, Швейцария

Нестле
Февей, Швейцария

Пощенска кула
Бон, Германия

Office am See
Брегенц, Австрия

Паул Шерер институт
Филинген, Швейцария

RAMADA хотел
Золотурн, Швейцария

Пощенски офис в Швейцария
Хур, Швейцария

Норуич Юнион, главна квартира
Норуич, Великобритания

SKYLINK летище
Виена, Австрия

Скай офис
Дюселдорф, Германия

Сейнт Филипс Академи
Ню Джърси, САЩ

Сваровски
Ватенс, Австрия

Telefónica
Мадрид, Испания

Тюрингия Иншурънс
Мюнхен, Германия

Траунгасе
Виена, Австрия

Университет
Амстердам, Нидерландия

Университет
Фрибург, Швейцария

Университетска болница
Цюрих, Швейцария

WHG-Бюрглайнщрасе
Мюнхен, Германия
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ТРОКС Австрия ООД
Представителство България Тел +359(0)2 981 25 74
ул. "Раковски" 123 Факс +359(0)2 986 20 65
1000 София email: office@trox.bg
П.К. 518
България www.trox.bg

Филиали и офиси продажби
Аржентина
TROX Argentina S.A.
Австралия
TROX Australia Pty Ltd
Австрия
TROX Austria GmbH
Белгия
S.A. TROX Belgium N.V.
Бразилия
TROX do Brasil Ltda.
България
TROX Austria GmbH
Китай
TROX Air Conditioning Components
(Suzhou) Co., Ltd.
Хърватия
TROX Austria GmbH
Чешка република
TROX Austria GmbH
Дания
TROX Danmark A/S

Франция
TROX France Sarl
Германия
FSL GmbH & Co. KG
TROX Deutschland GmbH
TROX Filter GmbH
Великобритания
TROX UK Ltd.
TROX AITCS Ltd.
Хонг Конг
TROX Hong Kong Ltd.
TROX AITCS Ltd.
Унгария
TROX Austria GmbH
Индия
TROX INDIA PRIVATE LIMITED
Италия
TROX Italia S.p.A.
Малайзия
TROX Malaysia Sdn. Bhd.
Норвегия
TROX Auranor Norge AS

Полша
TROX Austria GmbH
Румъния
TROX Austria GmbH
Русия
OOO TROX RUS
Сърбия
TROX Austria GmbH
Южна Африка
TROX South Africa (Pty) Ltd
Испания
TROX España, S.A.
Швеция
TROX Sverige AB
Швейцария
TROX HESCO Switzerland AG
Обединени арабски емирства
TROX Middle East (LLC)
САЩ
TROX USA, Inc.
TROX AITCS Ltd.

Международни представителства
Абу Даби
Босна и Херцеговина
Чили
Кипър
Египет
Финландия
Гърция

Исландия
Индонезия
Иран
Ирландия
Израел
Йордания
Корея

Латвия
Либия
Литва
Мексико
Мароко
Нидерландия
Нова Зеландия

Оман
Пакистан
Филипините
Португалия
Саудитска Арабия
Словашка република
Словения

Швеция
Тайван
Тайланд
Турция
Украйна
Уругвай
Венецуела

Виетнам
Зимбабве


