
Перфектен климат за пътуване 

Технология за вентилация и противопожарна защита при летища 
Комфорт и безопасност за пътниците



Изкуството да управляваш въздуха 
TROX разбира изкуството на компетентното управление на въздуха по-добре  

от всяка друга фирма. От основаването си през 1951 г., TROX разработва 

високотехнични компоненти и ефикасни системи за вентилация и 

климатизиране, както и за противопожарна и противодимна защита. 

Целенасочените изследвания направиха TROX лидер на иновациите в тази 

област.

Перфектни системи от един доставчик.
Нивото на взаимодействие между техническите служби на сградата може  

да реши съдбата на цялата система. Ето защо TROX предлага всичко от един 

доставчик. Блокът за обработка на въздуха и вентилационните компоненти  

се допълват перфектно един друг. Това довежда до максимална енергийна 

ефективност, докато усилието за координиране по време на етапите на 

проектиране и монтаж за проекта са сведени до минимум.

Перфектната система за всяка сграда.
Работейки заедно с клиентите си, TROX разработва конкретни системи, които 

вземат под внимание съответните критерии за всяка сграда и съответстват  

на изискванията на нейните обитатели. Това тясно сътрудничество води до 

екологични решения, които помагат за увеличаването на благополучието  

на хората и защищават живота и околната среда.

Палма де Майорка, Испания Хамбург, Германия Мадрид, Испания
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Перфектен климат за пътуване 

Летищата са огромни комплекси, с много и разнообразни изисквания към 

вентилацията и технологията за климатизация. Те са „места на публично събиране“ и 

следователно обект на правилата за безопасност, които осигуряват свеж въздух чрез 

механична вентилация и системи за кондициониране на въздуха.  В случай на пожар, 

такива системи също помагат при механичното отвеждане на дима, за да оставят 

пътищата за евакуация на хората свободни от дим. 

Решения за система за кондициониране на въздуха за целия комплекс. 
Като доставчик на системи, TROX предлага широк спектър от компоненти за 

вентилация и климатизиране, от блокове за обработка на въздуха, противопожарни 

клапи и клапи за тунели до въздухоразпределителни устройства и системи вода-въздух 

и до компоненти и системи за управление, като снабдява специалистите консултанти с 

множество опции за комплексни решения за летища. Днес, повече отколкото когато и 

да е било преди, основният акцент при проектирането на системите за кондициониране 

на въздуха в помещенията е енергийната ефективност. TROX отдавна е ангажирана с 

разработването на адаптивни системни решения с висока ефективност, които помагат 

не само за икономия на ресурси, но също и за намаляване на експлоатационните разходи.

Най-високите стандарти за безопасност благодарение на иновативната  
технология на пожарозащита и отвеждане на дима. 
TROX винаги е предоставяла важен принос за иновативни решения и е била в челните 

редици на развитието и повишаването на защитата от пожар и дим, както и системи  

за управление, които са изключително важни, особено на летищата. За да се определи 

класификацията на пожарната безопасност на строителните изделия за системите  

за вентилация и кондициониране на въздуха в съответствие с националните и 

международните стандарти, редовно се провеждат изпитания за пожароустойчивост  

в Международния център за противопожарна защита (ICB) на TROX, който е най-

модерният в категорията си.

Перфектно климатизиране за летища:

• всестранно и интегрирано с централизираната система за управление на сградата

• адаптивно и ефикасно

• надеждно и безопасно 



У дома в най-добрите летища на света 

Каквато и да е дестинацията Ви, най-вероятно TROX вече е там. В много 

летища по света, продуктите на TROX осигурява еднакво благополучието и 

безопасността за персонала и пътниците: с германска техника в най-добрия  

й вид!

Компоненти и системи на TROX са монтирани на летища на петте континента. 

Независимо дали е международен транспортен възел, като международното 

летище „Джон Ф. Кенеди“ в Ню Йорк, Франкфурт, Сингапур или Дубай или 

вътрешни летища в други страни като Австралия, Ирландия, Полша, 

Швейцария, Унгария, Австрия, Гърция или Бразилия: Компоненти за 

вентилация и климатизиране и, дори по-важно, иновативна и доказана 

технология за противопожарна защита и управление на дима от TROX могат да 

бъдат намерени на многобройни летища по света. TROX също така разработва 

индивидуални решения. Въздушните дюзи в Мадрид Барахас, например,  

се съчетават перфектно с характерната архитектура на терминала, проектиран  

от звездните архитекти Роджърс и Естудио Ламела.

Брошурата за приложения е посветена на най-критичните проблеми на 

вентилацията и климатизирането, пред които са изправени летищата тези дни. 

Основният ориентир е вентилацията, управлението и защитата от огън и дим 

на летищния терминал. Изискванията за въздуха в административната сграда, 

ресторантите и магазините при летището не са различни от тези за други 

сгради, където хората отиват на работа или за отдих.

Франкфурт на Майн, Германия

Интегриране: Въздушните дюзи на TROX 
в зоната за регистриране се съчетават 

безупречно с архитектурата.
Мадрид, Испания
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Космополитен въздух 

Изискванията за натоварване в летищния терминал се променят. В следствие  

на това се изисква гъвкаво климатизиране, което създава комплексно 

предизвикателство за проектанти и специалисти консултанти. Повечето летищни 

сгради обикновено са високи и включват различни функционални зони, както  

и стационарни работни места, за които се прилагат критериите за комфорт на 

работното място, както са определени в приложимите наредби и директиви.  

От това следва, че е възможно да се създаде така нареченият микроклимат в 

зоната, където работи наземния персонал – микроклимат с негово собствено 

подаване на въздух и индивидуални системи за отопление и охлаждане. 

Други аспекти, които изискват внимание, са свързани с конкретната употреба 

в летищния терминал. Изискванията за натоварване се колебаят и могат да 

бъдат екстремни – през денонощието, но също и в зависимост от сезона. 

Високи нива на комфорт за пътници и персонал могат да бъдат достигнати 

само с неконвенционални подходи за обработка на въздуха. Различните 

подходи, както и най-критичните параметри, са приведени в следващите 

страници.
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1   Блокове за обработка на въздуха 
X-CUBE

2
 

Активни охлаждащи конвектори

3
 

Въздушни дюзи

4
 

Подови дифузори

5
 

Таванни дифузори
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Децентрализирани вентилационни
 

системи
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Управляващи възли и системи

8
  

Покривен вентилатор X-FANS EC
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Струйни вентилационни системи
 

X-FANS
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Противопожарни клапи
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Импулсен безканален вентилатор
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Клапи за отвеждане на дим
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Смукателни вентилатори за дим
  

X-FANS за монтаж на покриви
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Компоненти, възли и системи на 
TROX в летище:



Типични стойности за най-критичните параметри в 
конкретни зони на летището
 

Относителна площ m²/човек ≥ 3 ≥ 5 ≥ 5 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 1,5 ≥ 7 ≥ 2 ≥ 10 ≥ 2 Съгласно EN 15251

Дебит на свеж въздух в m³/(h m²) 10 - 12 6 6 10 - 12 18 - 20 20 7 15 60 - 80 p.p . 6 15 10 6 EN 15251

Дебит на свеж въздух в l/(s m²) 3 - 4 2 2 3 - 4 5 - 6 6 2 4 16 - 22 p.p . 2 4 3 2 EN 15251

Разчетни стойности за стайна температура [°C]

Типична минимална стайна температура при отопление 
(зима)

20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 EN 15251

Типична максимална стайна температура при охлаждане 
(лято)

26 26 26 26 26 25 26 - 26 26 EN 15251

Ниво на звуково налягане, типичен обхват [dB(A)] 

Стандартен конструктивен параметър 45 45 45 45 45 45 45 40 55 40 35 45 45 45 EN 15251

Обработка и пренос на въздуха

Блокове за обработка на въздуха • • • • • • • • • • • • • • •

Смукателни вентилатори • • • Центробежни, осови, канални, стенни и 
покривни вентилатори

Филтри • • • • • • • • • • •

Шумозаглушители • • • • • • • • • • • •

Системи за управление

Контролери за дебит • • • • • • 

Управление на блокове за обработка на въздуха • • • • • • • • • • •

Вентилационни системи

Класическа въздушна система - смесващи се потоци 
(с. 12) • • • • • • • • • • • •
Класическа въздушна система - квазиламинарен поток 
(с. 14) • • • • • • • •

Системи вода-въздух (с. 16) • • • • • • • •

Отвеждане на дим / противопожарна защита / управление на дима

Разреждане и отвеждане на дима • • • • • • • • Инженерни принципи

Създаване на слоеве и отвеждане на дим • • • • • • • •   • • DIN 18232, част 2 (естествени системи) и 
част 5 (механични системи)

Отвеждане на дим със система за струйна вентилация • • VDI 2053                   Инженерни принципи

Системи с повишаване на налягането • • EN 12101, част 6

Компоненти за системи за управление на дима и противопожарна защита

TROXNETCOM с AS-i или LON Modbus • • • • • • • •   •  • • • •

Смукателни вентилатори за дим • • • • • • • •
Системи за 

изтегляне на 
въздух

 •  • • • •
F600, F400, F300, F200**

Осови, покривни, центробежни, стенни 
вентилатори

Клапи за отвеждане на дим • • • • • • •   •  • • • • EN 12101, част 8

Противопожарни клапи • • • • • • •   •  • • • • EN 15650

Детектори за дим • • • • • • •  • •  • • • •

Детектори за дим на въздуховодите • • • • • • •   •  • • • •

* За информация за клапите, моля, вижте раздела на тази брошура „Безопасността преди всичко“.       
** Монтаж в пожарната зона, извън пожарната зона или във проветряемо помещение; EN 12101, част 3.
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Забележка
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Зала за заминаващи пътници 
в международното летище в 
Дюселдорф, Германия, с въздушни 
дюзи, въздухоразпределително 
устройство VDW и вентилатори  
за изтегляне на дима X-FANS.

Непоказано: 
голям брой противопожарни клапи. 
Като специална конструктивна 
особеност, противопожарните 
клапи са оборудвани с детектори  
за дим и задвижващи механизми  
с възвратна пружина.

Готови за  
           излитане 

Летищата имат своята собствена аеродинамика.

Летищните терминали представяват вероятно най-голямата предизвикателна задача за 

консултантите специалисти. На следващите страници ние ще опишем някои алтернативни 

подходи и ще се занимаем с жизненоважната роля на интелигентните системи за управление  

и технологията за безопасна противопожарна защита и отвеждане на дим. 
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Въздушна среда на летището 
Класическа въздушна система: смесващи се потоци 

Доброто качество на въздуха в сградата на терминала може да бъде достигната само с 

достатъчен дебит на свеж въздух, който се основава на броя на обитателите. При класическа 

въздушна система може да има нужда от конкретен дебит на подаван въздух от 6,0 до 

20,0 m³/(h m²). Желаната температура обикновено се осигурява чрез подавания въздух.  

Във високите зони на залите за заминаващи и пристигащи пътници, въздухът обикновено  

се доставя от въздушни дюзи, които са или със задвижващ механизъм, или с автономно 

задвижване.

Във функционални зони с полезна височина до 6,0 m, свежият въздух се доставя  

с регулируеми вихрови дифузори или други таванни дифузори. Вентилация със смесващи  

се потоци означава, че подаваният и стайният въздух се смесват равномерно, така че  

бързо се достига равномерна температура и въздушно разпределение. Високотехничните 

въздухоразпределителни устройства със специфични контури на лопатката осигуряват  

бързото намаление на високите скорости на въздушния поток и температурните разлики.

Вариант: Вентилация със смесващи се потоци с въздушни дюзи
Работна зона: скорост на въздушния поток близо до пода
  - Зона за отдих и работни места    < 0,2 m/s

  -  Зона на влизане на свободна струя  
(не трябва да се използва за работни места)  < 0,5 m/s

 Температура на подавания въздух – смесващи се потоци 16 до 18  °C  

 Пропорционална охладителна мощност в случай на смесващи се потоци до 80 W/m²

Регулируемите въздушни дюзи TJN са изработени от висококачествен полимер и  

позволяват адаптиране на подавания въздушен поток към различни условия. Увеличените 

въздушни дюзи са акустично оптимизирани и енергийно по-ефикасни, отколкото аналогични 

продукти, защото задвижващият механизъм е монтиран отвън и не води до никаква 

допълнителна загуба на налягане. 

Вихровите дифузори VDL са подходящи за големи диапазони на дебити и могат да  

бъдат регулирани механично или ръчно. Регулировката на лопатките позволява оптимална 

вентилация (продухване) на работната зона, като високите изисквания за комфорт са 

изпълнени в същото време. 

Автономният модул LON-WA TDC се използва за управление на регулируеми 

въздухоразпределителни устройства независимо от температурата; той може да бъде  

лесно и гъвкаво интегриран с централизираната система за управление на сградата.

Вихровите дифузори AIRNAMIC са монтирани с иновативни елементи за въздушно 

разпределение, които комбинират изключително тихо изпускане на въздуха с оптимално 

завихряне. Най-желаните изисквания за комфорт могат да бъдат изпълнени, дори при  

много високи дебити. 

Таванните дифузори PASSCLEAN са идеални за зали за заминаващи пътници с техните  

големи обеми пътници. С дифузорите PASSCLEAN се избягва замърсяването на тавана  

въпреки високото вторично всмукване на въздух. 

За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-airport-air.com Хамбург, Германия

Вихрови дифузори VDL 
 70 – 1225 l/s
 237 – 5040 m³/h
 Ø 315 – 800 mm

Въздушни дюзи TJN
 20 – 1000 l/s
  72 – 3600 m³/h 

Ø 160 - 400 mm
 

Таванни дифузори PASSCLEAN
 111 – 222 l/s
 400 – 800 m³/h
 Ø 600 mm 
  800, 825 mm

За помещения със стандартна 
височина:
Вихрови дифузори AIRNAMIC
 40 – 385 l/s
 144 – 1386 m³/h
 Ø 400 и 600 mm 
  300, 600, 625 mm 
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Въздушна среда на летището  
Класическа въздушна система: квазиламинарен поток 

Системите с квазиламинарен поток могат да се комбинират със системи със 

смесващи се потоци; те могат също да се използват за ситуации, където се изискват 

малки или средни обеми въздух и където само малки топлинни натоварвания (напр. 

от хората или оборудването) трябва да бъдат разсеяни. Ако е необходимо, могат да 

бъдат използвани допълнителни пасивни охлаждащи системи. 

Системите с квазиламинарен поток са идеални за места, където се изисква 

максимален комфорт, напр. за персонала на летището. Ниски скорости на въздушния 

поток помагат да се поддържат работните места без турбулентност, докато 

осигуряват високо качество на въздуха в помещението.

Вариант: Вентилация с квазиламинарен поток, комбинирано със системи за 
отопление и охлаждане на големи пространства, напр. охлаждани тавани
Скорост на въздушния поток
 - Зона на заетост, зони за отдих и работни места < 0,2 m/s

 - Близо до зони на дифузори с квазиламинарен  
   поток (в рамките на 5 m) < 0,5 m/s

 Температура на подавания въздух при вентилация  
 с квазиламинарен поток 20 до 22   °C  

 Пропорционална охлаждаща мощност чрез подаван въздух 20 до 40 W/m²

 Температура на въздуха, изтеглян близо по покрива до 32   °C

Дифузорите на TROX с квазиламинарен поток са налични за много различни 

ситуации на монтаж и в множество форми и привлекателен дизайн; те могат  

да бъдат интегрирани естетически в съществуващите архитектурни проекти. 

Действително, за редица летища са били създадени специални дизайни.

Вентилацията с квазиламинарен поток изисква температурата на подавания  

въздух да е по-ниска от стайната температура. Дифузорите с квазиламинарен  

поток, които трябва да бъдат монтирани, колкото е възможно по-близо до пода, 

подават въздух в помещението така, че се създава слой за подаване на въздух. 

Конвекцията от хората и други източници на топлина принуждават въздуха от този 

слой да се издига. Изтеглянето на въздуха след това го отстранява от заеманата 

зона, най-добре близо до тавана.

Дифузорите с квазиламинарен поток QL със своите специални дюзи за 

разпределение на въздуха се характеризират с отличен равномерен профил  

на скоростта и малка близка зона. 

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

Мадрид Барахас
Пример за комбиниране на системи с квазиламинарен  
поток и смесващи се потоци (въздушни дюзи)

Дифузор с квазиламинарен поток 
QL-WR, кръгов, без решетка на 
въздуховода
  10 – 430 l/s 

36 – 1545 m³/h
 Ø 200 – 630 mm 
 H: 600 – 2000 mm

Дифузор с квазиламинарен поток 
QL-WV за стенен монтаж, 90° 
конструкция за ъглите,  
без решетка на въздуховода

 10 – 411 l/s 
36 – 1481 m³/h
B: 190 – 450 mm 

 H: 600 – 1500 mm
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Въздушна среда на летището  
Системи вода-въздух 

Все повече и повече системи вода-въздух се използват днес, откакто 

мощността на отопление и охлаждане на тези системи може да бъде 

обезпечена, независимо от желаната обемна скорост на свежия въздух.  

Има различни типове:

• системи за отопление и охлаждане на големи зони, напр. охлаждани тавани, 

комбинирани със системи с квазиламинарен поток

• пасивни охлаждащи конвектори, комбинирани със системи с квазиламинарен 

поток

• активни охлаждащи конвектори

Системите вода-въздух имат предимството, че топлинната енергия се пренася 

много ефективно от водата – за разлика от въздуха. Това означава, че се 

изисква по-малко енергия, за да се осигури същата мощност на отопление 

или охлаждане. В летищни зони с офиси, магазини и ресторанти, топлинните 

товари се разсейват идеално от водната страна на системите за отопление и 

охлаждане.

Системи вода-въздух са подходящи за вентилация на функционални зони със 

средно необходим обем свеж въздух до 12 m³/(h m²). За зони с много голяма 

населеност, за безопасност, допълнителна система може да осигури до  

20 m³/(h m²). 

Активният охлаждащ конвектор DID 632 предлага комфортна вентилация и 

климатизиране за помещения с голямо топлинно натоварване. Аеродинамичните 

характеристики на таванните дифузори в комбинация с енерго-ефективно 

разсейване на топлините товари с помощта на водата прави активните 

охлаждащи конвектори перфектното решение за екологични архитектурни 

концепции.

Пасивни охлаждащи конвектори PKV (без подаване на въздух) се използват 

за разсейване на големи вътрешни топлинни натоварвания, по такъв начин 

напълно постигайки енергийни преимущества от разсейване на топлината с вода. 

Системите вода-въздух на TROX позволяват спестяване на пространство чрез 

интегриране на допълнителни компоненти, като напр. осветление, детектори 

за дим, високоговорители и спринклери. Системите вода-въздух могат да 

бъдат проектирани като навеси, например, за акцентиране на архитектурата 

на сградата или за незабележимо съчетаване с таванната конструкция. Всички 

системи могат да бъдат интегрирани с централизираната система за управление 

на сградата.

Лондон Хийтроу

Активни охлаждащи конвектори 
DID 632
Първичен въздух
 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h
 L: 900 и 3000 mm
 B: 593, 598, 618 и 623 mm 
 H: 210 mm
Мощност на охлаждане до 2450 W
Мощност на отопление 2970 W

Пасивни охлаждащи конвектори 
PKV
Правоъгълни 
 L: 900 – 3000 mm
 B: 180 – 600 mm
 H: 110 – 300 mm
Мощност на охлаждане до 1400 W
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За повече решения и продукти, моля, 
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Безопасността 
 преди всичко 

18 19

Ефективната противопожарна защита спасява животи.

Технологията за вентилация и отвеждане на дима са основни фактори за безопасността на 

летищния терминал. Пожарникарите ще бъдат удовлетворени, ако получат действащи системи 

за противопожарна защита и отвеждане на дим от един доставчик. От детекторите за дим и 

компонентите за управление до противопожарни и димни клапи и до вентилаторите за 

отвеждане на дима: компонентите на системите на TROX се допълват един друг, могат да бъдат 

свързани и лесно интегрирани в централизираната система за управление на сградата.

Ефективната противопожарна защита спасява животи.

Технологията за вентилация и отвеждане на дима са основни фактори за безопасността на 

летищния терминал. Пожарникарите ще бъдат удовлетворени, ако получат действащи системи 

за противопожарна защита и отвеждане на дим от един доставчик. От детекторите за дим и 

компонентите за управление до противопожарни и димни клапи и до вентилаторите за 

отвеждане на дима: компонентите на системите на TROX се допълват един друг, могат да бъдат 

свързани и лесно интегрирани в централизираната система за управление на сградата.



Противопожарна профилактика 

Летищата са комплексни сгради. Големи количества въздух се подават и изтеглят  

от летищен терминал. В случай на пожар, съседните зони, като напр. търговски  

зони могат да бъдат отделени от залата за заминаващи пътници. Подземните  

паркинги представляват особено предизвикателство за димоотвеждащите системи  

вследствие на ниските си тавани. След опустошителният пожар в летището на  

Дюселдорф през 1996 г., летищата по целия свят проучиха и модернизираха системите  

си за контрол и изтегляне на дима. Международното летище на Дюселдорф днес е едно  

от най-модерните и безопасни летища по отношение на защитата от пожар и дим.

Главните цели на защитата от пожар и дим са както следва:

• Да се осигури безопасност за хората

• Да се поддържат пожарникарите при гасенето на пожара и спасяването на хората

•   Да се осигури безопасността на сградите и оборудването  

(да се обезпечи минимално прекъсване на дейностите)

За да бъдат постигнати тези цели, управлението на съвременното отвеждане  

на дима за комплексни сгради трябва да изпълни множество задачи:

•  Огънят трябва да бъде открит и да се обяви аларма на ранен етап –  

дори ако температурата остава относително ниска, напр. в случай на тлеещ пожар.

•  Димоотвеждащата система трябва да бъде включена автоматично на ранен етап,  

за да даде на хората в сградата достатъчно време за евакуация. 

•  Разпространяването на огъня и пренасянето на дима до съседните работни зони  

трябва да бъде предотвратено, напр. чрез механична система за отвеждане на дима. 

•  Трябва да се поддържа положително налягане в коридорите, стълбищните клетки  

и пътищата за евакуация и спасителни дейности; трябва да бъдат монтирани  

системи за повишаване на налягането. 

•  Пътищата за евакуация трябва да позволяват пътниците и персоналът  

да се евакуират безопасно, колкото е възможно по-бързо. 

•  В случай на пожар, асансьорите трябва да бъдат програмирани да спират  

само на етажи, където не е открит дим.

Франкфурт на Майн, Германия
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Механичната система за отвеждане на дима осигурява слой без дим с височина от поне 2,50 m,  
като увеличава времето, което е на разположение за евакуация, което е съществено за големи 
вътрешни пространства, като напр. зали за заминаващи пътници, предверия или зали за 
конференции.

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



Противопожарна защита: тествана, CE-сертифицирана 
и с генерално разрешително за строителство 

Големите летища предлагат много приложения за димоотвеждащите системи 

на TROX. Нашите системи и компоненти за отвеждане на дим са основата  

за ефективно управление на отвеждането на дим. С такива свързани с 

безопасността системи, компоненти от един доставчик са най-доброто 

решение за критични връзки.

Нашите противопожарни клапи и клапи за отвеждане на дим, както  

и вентилаторите за изтегляне на дим X-FANS са сертифицирани по EN 

стандарите и са одобрени от инспектората за сградите в Германия за много 

приложения. Инженерите на TROX са експерти в своите области и винаги 

прилагат в конструирането най-новите получени данни, както от изпитания  

на огнеустойчивост на TROX, така и от изпитанията на независими институти 

за изпитвания; като членове на комитетите по стандартизация, те също 

предоставят значителен принос към тези органи. 

Интелегентност отвътре. Продукти на пожарната техника на TROX. 

Противопожарните клапи трябва да се затварят при определена температура 

или когато е открит дим. Те ефективно изолират съседни противопожарни 

помещения и предотвратяват разпространяването на огъня и дима.

Комуникационните системи TROXNETCOM за AS-i или LON и с интерфейс 

Modbus или BACnet осигуряват напрекъсната интеграция на компонентите  

на TROX за противопожарна защита и отвеждане на дим с централизираната 

система за управление на сградата. В летищата, които често се посещават от 

много пътници с ограничена подвижност, цялостните системни решения за 

противопожарна защита са задължителни. Те осигуряват откриване на пожара 

на ранен етап и предотвратяват разпространяването му; те също осигуряват 

спокойно напускане на хората и евакуация на сградата. TROXNETCOM предлага 

решения, които са SIL2-сертифицирани и предоставя цялостна безопасност 

дори в случай на лошо функциониране.

Детекторите за дим на TROX от типове RM-O-VS-D-LON/RM-O-3-D откриват 

дим във въздуховодите на ранен етап и независимо от температурата и 

освобождават противопожарните клапи така, че те се затварят. Детекторите 

са снабдени с всеобхватни функции за самопроверка (замърсявания, 

въздушен дебит, електроника) и изискват поддръжка веднъж на година.

Франкфурт на Майн, Германия

Детектор за дим RM-O-VS-D
•  Като опция, с разрешена шина
 •  Скорост на въздушния поток:  

1 до 20 m/s

TROXNETCOM
•  Цифрово наблюдение и включване 

на оборудването за противопожарна 
защита и контрол на дима

•  Най-високите стандарти за 
безопасност по EN 61508 
(VDMA 24200-1) изпитан от TUEV, 
Германия

•  Лесен монтаж и интеграция 
с централизирана система за 
управление на сграда

• Интегрална функция за поддържка
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Противопожарни клапи  
FK-EU/FKS-EU
Правоъгълни 
B: 200 – 1500 mm
H: 100 – 800 mm
Класификация по EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S

Противопожарни клапи  
FKRS-EU/FKR-EU
Кръгови 
B: 200 – 800 mm
H: 100 – 200 mm
Класификация по EN 13501-3: 
EI 90 (ve, ho i o) S

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



Димът е във въздуха
Системи за изтегляне на дим X-FANS 

В комплексни сгради, като напр. зали за заминаващи пътници, тлеещите 

пожари лесно могат да имат опустошителни ефекти, ако не бъдат открити 

незабавно. Механични системи за изтегляне на дим могат да осигурят 

по-високо ниво на безопасност в сравнение с други системи. Те създават 

слоеве без дим покрай пътищата за евакуация и спасителни дейности и 

следователно позволяват хората в сградата да се спасят сами. Вентилаторите 

за изтегляне на дим премахват димните газове, като така предотвратяват 

димът да се разпространи неконтролирано и поддържат пожарникарите  

в гасенето на огъня. 

Механичната система за изтегляне на дим със създаване на налягане не само 

премахва дима, но също разсейва топлината, като така предотвратява опасно 

пламване. Нужните за преноса на въздух клапи се отварят в същото време.

Изисквания към система с повишаване на налягането.
Запазването на слоя с димни газове, разделен от слоя без дим, изисква 

деликатна комбинация от подаване и изтегляне на въздух; в частност трябва 

да бъдат изпълнени следните условия:

•  На границата между слоя димни газове и слоя без дим трябва да бъдат 

налице само минимални хоризонтални и вертикални въздушни потоци  

с ниска скорост, ако въобще ги има.

•  Отворите за подаване на въздух трябва да бъдат оразмерени подходящо и да 

бъдат монтирани на точното разстояние един от друг. Те трябва да се отворят 

автоматично, преди да бъдат включени смукателните вентилатори за дим.

•  Подаваният въздух трябва да бъде изпускан в отделението с дим значително 

под слоя с димни газове, идеално без или с много малки импулси и при 

ниска скорост (< 3 m/s). 

•  Отворите за изтегляне на дима трябва да бъдат на регулярни разстояние  

и идеално в най-високата точка.

•  Отделението с дим трябва да бъде ограничено по отношение на желания  

слой без дим, топлинната мощност на околната конструкция и капацитета  

на пожара.

•  Условието за вентилаторите е да бъдат инспектирани регулярно. Цялостната 

система за диагностика на X-FANS подпомага откриването ва всякакви 

повреди в ранен етап и следователно помага за обслужване според 

техническото състояние.

•  Поддържане на пространства без дим – системи с повишаване на налягането: 

Системите трябва да бъдат на места, които поддържат пътищата за евакуация 

и спасителни дейности, по специално стълбичните клетки, свободни от дим. 

Подаваният въздух трябва да се освобождава в посока на огъня и встрани от 

защитаваните зони.

Инфрачервени сензори и излъчватели по стените на залата за заминаващи пътници на 
летището в Дюселдорф – на 5 m от пода и с разстояние по-малко от един метър един 

от друг – откриват дима незабавно и включват алармата. Осовите вентилатори под 
покрива започват да работят веднага, за да изтеглят дима.

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

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

на дима в случай на пожар 
• Само изтегляне на дим
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Има четири типа смукателни 
вентилатори за дим X-FANS: 
• Покривни вентилатори
• Осови вентилатори
• Центробежни вентилатори
• Стенни вентилатори

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



Опасността дебне под повърхността 

Запалването на коли в подземни паркинги се случва по-често, отколкото си мислят 

хората. Запалването на коли в паркинг под летищен термирал поставя особено 

голям риск за безопасността. Действителната опасност, все пак, са силно отровните 

димни газове. 

Отвеждане на дима чрез въздуховод. 
Първата и най-важна задача на системите за изтегляне на въздух е премахването  

на отработените газове чрез въздуховоди за изтегляне на въздух, докато свежият 

въздух се отвежда в гаража чрез вентилационни въздуховоди или други отвори, 

като напр. наклоните за достъп. Сърцето на такава система е двустепенен осов 

вентилатор. В случай на пожар вторият осов вентилатор за изтегляне на дим се 

включва автоматично. 

Димните газове се издигат към тавана, откъдето те се отстраняват чрез система  

от въздуховоди. Създаването на различни слоеве обикновено не е възможно в 

подземните паркинги поради липсата на височина. 

Поддържане на пространства без дим със струйна вентилационна система (JVS).
Струйните вентилационни системи са алтернатива на конвенционалните системи  

за отвеждане на дим. Когато са във вентилационен режим, комбинираният ефект  

на радиацията и индукцията на струйния вентилатор осигурява особено ефективно 

смесване на въздуха, отстраняване на CO газовете и следователно свеж въздух в 

подземния паркинг. Дебитът, изчислен за паркинга, се създава от вентилатори, 

монтирани в централните части и е насочен навън; не се изисква специално 

предназначени въздуховоди за изтегляне на въздуха и отвеждане на дим.

В случай на пожар, температурата на димните газове се повишава и газовете се 

издигат към тавана, където те се разпространяват. Ако се открие дим, вентилаторите, 

които са монтирани във въздуховодите за изтегляне на въздух, се включват и 

отстраняват дима под тавана. В началото се създава слой, който е почти свободен 

от дим. Пътищата за евакуация и спасителни работи следователно са лесни за 

разпознаване и позволяват хората да напуснат сградата. 

Струйните вентилатори са включват само след около три до пет минути. През това 

време хората ще са напуснали подземния паркинг чрез късите пътища за евакуация. 

Струйните вентилатори разреждат слоевете дим в предварително избрани райони  

и „мъртвите ъгли“ са изчистени. Пожарникарите вече могат да локализират  

и евентуално да загасят пожара без да бъдат препятствани. 

Струйната вентилационна система може да бъде използвана в големи 

противопожарни отделения, така че подземните паркинги могат да бъдат съответно 

приспособени – отворени, просторни и приятни. Потребителите ще приветстват 

допълнителното улеснение на ориентацията, ще се чувстват по-добре,  

по-безопасно – и ще са наистина в по-голяма безопасност в такъв гараж.

Струйните вентилатори се използват за вентилация  
и за отвеждане на дим в подземни паркинги.
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Смукателните вентилатори за дим 
X-FANS премахват димните газови 
от индивидуалните противопожарни 
отделения в гаража Клиентите имат 
избор на различни конструкции за 
разнообразни температурни обхвати, 
в зависимост от разположението на 
гаража.

 Смукателни   Обемна  Температура 
 вентилатори скорост  
 за дим на потока  
  до (m3/h) 

 Покривни вентилатори 55 000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Осови вентилатори 265 000 600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

 Центробежни вентилатори 160 000 600 °C 
  400 °C

 Стенни вентилатори 55 000  600 °C 
  400 °C 
  300 °C 
  200 °C

Конструкция и технически  
характеристики на смукателни 
вентилатори за дим X-FANS

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



Дюселдорф, Германия

Прието и ясно 
Интелигентните системи осигуряват тихо, чисто и ефикасно подаване на въздух.

Функционалните области на летището обикновено се разделят на различни „зони на управление“.  
Контролерите за дебит реагират на качеството на въздуха и приспособяват обемната скорост на потока 
отделно за всяка зона и въз основа на искане, докато честотни преобразователи управляват скоростта  
на вентилаторите, отново въз основа на искането.  
Това спестява скъпа енергия и намалява значително „стойността на преноса“ на въздуха.“ 

Блокът за обработка на въздуха X-CUBE е изключително регулируем и приспособим към различни  
стратегии на управление и стайни условия.
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Управление на въздуха:  
обработка и кондициониране на въздушния поток 

Летища с различни сгради и области, блоковете за обработка на въздуха трябва да 

бъдат крайно променливи и да осигуряват максимална приспособимост към всяка 

стратегия за управление. Гъвкавостта по отношение на монтажа е преимущество,  

тъй като модулите трябва да бъдат приспособени към различни местоположения  

и условия. 

Въздухът около летищния терминал, както се очаква е силно замърсен, основно  

с неизгорял керосин. Ето защо ефективното филтриране е задължително, както  

да е хигиеничен и лесен за почистване.

Блоковете за обработка на въздух TROX X-CUBE са много универсални. Те могат  

да бъдат конфигурирани индивидуално и следователно са подходящи за широк 

спектър от приложения. Повече от 70 конструктивни варианта могат да обработват 

обемни скорости на потока от 1200 до 86 000 m³/h при скорост на потока от 2 m/s. 

Модулите X-CUBE са налични като модули за подаване или изтегляне на въздух или 

като комбинация от двете. В зависимост от местоположението на монтажа те могат  

да бъдат разположени един до друг или един над друг. Кубовете също са на 

разположение за външен монтаж на покриви и благодарение на подемни уши 

отгоре, могат лесно да бъдат премествани и вдигани с кран. Това опростява  

монтажа и намалява значително монтажното време. 

Двойно прахово покритие (защита от корозия клас C4) и кондензна вана от 

неръждаема стомана, която е наклонена на всички страни, осигуряват оптимална 

защита от корозия. Лесната експлоатация и почистване са допълнителни 

преимущества. Като опция, модулите X-CUBE могат да бъдат оборудвани с 

високоефективни въглени филтри за сепарация на мъглата от керосин.  

Системи с рекуперация на топлина и EC вентилатори осигуряват висока енергийна 

ефективност. Модулите са налични с вградена система за измерване и управление 

по поискване. И на последно място, но не по значение, те естествено могат да бъдат 

интегрирани с различни централизирани системи за управление на сградата.

Смукателните вентилатори TROX TLT X-FANS могат да бъдат отлично приспособени 

към различни изисквания за вентилация. Независимо дали става въпрос за големи 

или малки въздушни дебити – или дори изтегляне на въздух от промишлени кухни – 

TROX TLT предлага подходящ вентилатор. Просто отидете на софтуера за 

конфигуриране на www.trox-tlt.com.

Блок за обработка на въздуха X-CUBE

Блок за обработка на въздуха X-CUBE

Широкият спектър от смукателни 
вентилатори TROX TLT  
задоволяват повечето различни 
местоположения и приложения.

Обширна програма за филтри –  
сертифицирана от Eurovent.

За да намерите най-добрия подходящ 
вентилатор, отидете на конфигуратора 
на www.trox-tlt.com.
Смукателни вентилатори X-FANS  
и производителност
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Смукателни вентилатори Макс. мощност на мотора Макс. обемна скорост на потока Макс. налягане 

 [kW] [m3/h] [Pa]

Осови вентилатори 280 400 000 4000

Центробежни вентилатори 130 200 000 4000

Покривни вентилатори 30 55 000 2300

Канални вентилатори 12  12,000 1200

Смукателни вентилатори X-FANS и производителност

A+
Energieeffizienzklasse

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

nach RLT-Richtlinie 01

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



32 33

Управление на въздуха: стратегии за управление 

Функционалните области на летището обикновено са разделени на различни 

„зони за управление“. Контролерите за дебит реагират на качеството на 

въздуха и приспособяват обемната скорост на потока за всяка зона отделно 

и въз основа на искане, докато честотните преобразуватели управляват 

скоростта на вентилаторите, отново въз основа на искане.  Това спестява 

значителна енергия и намалява значително „стойността на преноса на 

въздух“.

Стратегията за управление на блока за обработка на въздуха за основното 

натоварване на летището зависи от регулировката на обемната скорост на 

потока спрямо качеството на въздуха. Със система вода-въздух температурата 

се управлява самостоятелно от водната страна на системите. Само за върхови 

натоварвания управлението на дебита е включено в цялостното управление 

на стайната температура. 

Интелигентните системи за управление на TROX подосигуряват всички 

компоненти на технологията за климатизиране на TROX, включително 

блокът за обработка на въздуха, да се допълват перфектно едни с други. 

Компоненти, блокове и системи от един доставчик намаляват значително 

усилията за проектиране и координиране. 

Регулаторите VARYCONTROL VAV като напр. TVR/TVT са оборудвани  

с електронни контролери. Клиентите имат избор на много различни 

компоненти за управление за задоволяване при всяка ситуация, било  

за интеграция с централизираната система за управление на сградата или  

за безопасно изолиране на противопожарни отделения (изключване на 

захранването за затваряне). Температурата и/или качеството на стайния 

въздух може да бъде индивидуално настроена чрез промяната на скоростта  

на подавания въздушен поток. Системата подава само исканото количество 

въздух, което спестява енергия. 

Регулатори VAV
TVR, кръгов
 V: 10 – 1680 l/s
 V: 36 – 6048 m³/h
 ∆p: 20 – 1500 Pa
 Ø 100 – 400 mm

TVT, квадратен, правоъгълен
 V: 45 – 10 100 l/s
 V: 162 – 36 360 m³/h
 ∆p: 20 – 1000 Pa
 B: 200 – 1000 mm
 H: 100 – 1000 mm

TROXNETCOM
•  Лесно пускане в експлоатация и  

интеграция с централизираната 
система за управление на сградата

• Функция за цялостна поддръжка

Франкфурт на Майн, Германия
За повече решения и продукти, моля, 
посетете www.trox-airport-air.com



TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn, Германия

Телефон +49 (0) 2845 2020

Факс +49 (0) 2845 202265

www.troxtechnik.com

trox@trox.de AL
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Където и да кацнете, най-вероятно TROX вече 

е там. TROX осигурява комфортен вътрешен 

климат и осигурява безопасност в най-

важните летища на света. Нашият списък на 

референтни проекти покрива летища от А 

като Амстердам до Z като Цюрих.

AMS – Амстердам 

ATH – Атина  

BER – Берлин 

BCN – Барселона 

BIO – Билбао

BUD – Будапеща

DRS – Дрезден

FRA – Франкфурт на Майн 

HAM – Хамбург 

HKG – Хонг Конг 

LHR – Лондон 

LUX  – Люксембург 

MAD – Мадрид 

MUC – Мюнхен

JFK – Ню Йорк

PMI  – Палма де Майорка 

GUG – Рио де Жанейро 

WAW – Варшава 

ZRH  – Цюрих 


