
Перфектният	
екип
BVAXO	9/27	•	DAX	•	FU	•	VD

▶	X-FANS	▶▶



Перфектна	работа	в	екип

В случай на пожар всяка секунда е от 
значение. Всички свързани с безопасността 
компоненти и системи, като напр. 
детекторите за дим, противопожарните и 
димоотвеждащите клапи, пречистващите 
системи и вентилаторите, трябва да 
функционират надеждно и без забавяне. 
Това е възможно само с цялостна система 
за контрол. Комбинацията от вентилатор 
за отвеждане на дим (BV DAX), система за 
диагностика на вентилатора (VD) и честотен 
инвертор (FU) е част от цялостно системно 
решение за безопасни и надеждни защита 
от пожар и отвеждане на дим.

Икономичен

BV DAX е TROX X-FANS аксиален вентилатор 
в устойчив на атмосферни влияния корпус; 
Всеки TROX X-FANS аксиален вентилатор 
може да се използва. Това е рентабилно 
решение и освен това монтажа е лесен, 
тъй като е до голяма степен подготвен за 
монтаж.

▶	Систематично	отвеждане	на	дим ▶▶

Иновативен

Системата за диагностика на вентилатора  
позволява поддържка на базата на актуалното 
състояние на вентилаторите. Това означава, че 
вентилаторът може да се сменя и на по-големи 
интервали от предвидените за стандартна  
поддръжка. Диагностичната система също така 
гарантира функционална надеждност.

Безопасен

Сертифицираният честотен инвертор гарантира 
безопасно и прецизно регулиране на скоростта  
на димоотвеждащите вентилатори. Той е снабден  
със специализиран фърмуер за приложения  
по отвеждане на дим и е на разположение  
за температурни категории от F300 до F600. 



■	 	Доказателство	за	функционална	
надеждност

■	 	Намалява	разходите	 
за	техническо	обслужване

■	 	Удължава	интервалите	 
за	смяна	на	частите

■	 	Статусът	на	вентилатора	 
се	указва	със	 
"светофарна"	система

Базирана	на	условията	поддръжка	на	вентилатора

Вентилаторите за отвеждане на дим са свързани с безопасността 
компоненти и следователно трябва да отговарят на строителните 
наредби. Поддръжката на пожарозащитната система е отговорност  
и задължение единствено на собственика на сградата или системата. 

В Германия, например, по закон всеки, който пренебрегва 
тази поддръжка, не само е заплашен от глоби или забрана за 
упражняване на дейността си от страна на властите, но и губи 
правото си на гаранциони искове. Ако механична система за 
отвеждане на дим се повреди в случай на пожар, има заплаха 
дори от допълнителни гражданско-правни или наказателно-правни 
процедури. 

Процедурите по поддръжка, като напр. смяната на лубрикант или  
на лагери, както и редовните тестови пускове, могат да са скъпи  
по отношение на сглобяването и използваните материали. 

TROX cистемата за диагностика на вентилатора VD позволява 
поддръжка на базата на актуалното състояние на лагерите.  
С други думи: Лагер трябва да се сменя само когато диагностичната 
система открие, че актуалното състояние налага смяна. Въпреки  
че това не освобождава собственика на системата от задължението 
за извършване на задължителните по закон тестове, резултатът е 
значително намаляване на разходите в сравнение с поддръжката, 
базирана на стандартни интервали или на визуална инспекция.

Система	за	диагностика	на	вентилаторите	TROX	X-FANS

■ Намалява риска от непланирано спиране

■ Помага за доказване функционална надеждност на системата

■  Покрива всички параметри на системата (вибрация, температура, 
дебит)

■  Удължава интервалите на смяна за мотора и компонентите

■  Намалява разходите за функционалните тестови пускове  
и инспекциите

■  Автоматично извършва функционални тестови пускове

■  Оценява данните и създава автоматично регистри на данни

■  Указва статуса на вентилатора чрез използване на "светофарна" 
система

■  Лесно и бързо за управление

▶	Система	за	диагностика	на	вентилатора	VD ▶▶



Регулиране	на	оборотите	за	вентилаторите	за	отвеждане	
на	дим

В случай на пожар димоотвеждащите системи запазват 
зоните, засегнати от пожара, както и пътищата за бягство 
и оказване на помощ свободни от дим и предотвратяват 
разпространяването на газовете от пожара. Честотният 
инвертор (FU) от TROX X-FANS сега е на разположение за 
многозонови системи, при които дебитите трябва да се 
регулират на базата на това, къде е открит пожара. 

Това позволява безопасно, прецизно и лесно регулиране  
на скоростта на вентилаторите в еднозонови и многозонови 
системи. Едва ли има нужда да се споменава, че честотният 
инвертор е сертифициран по EN 12101-3.

Честотните инвертори са снабдени със специализиран 
фърмуер за приложения по отвеждане на дим и са на 
разположение за температурни категории от F300 до F600. 

Те могат да се комбинират с осеви и центробежни 
вентилатори за отвеждане на дим за монтаж на открито  
и на закрито, вкл. монтаж върху покриви.

Предимства

■  Безопасна функция, тъй като системата е тествана и 
сертифицирана съгласно EN 12101-3:2015

■  Лесен пуск и работа поради фабрично конфигурираните 
приложения

■ Правилно оразмеряване, вкл. аеродинамични стойности

■  Използване на най-малкия възможен вентилатор за всяко 
приложение

■  Ефикасни електрическа инсталация и електрозахранване

■  Само един вентилатор за отвеждане на дим за няколко 
отделения като работни точки може да се регулира с помощта 
на управлението на скоростта

■  Лесно регулиране при опционално използване на 
сертифицирано измервателно оборудване за дебита

■  Малка нужда от място

■  Ниска инвестиция в оборудване

▶Честотен	инвертор	FU ▶▶

■	 	Изпитан	и	сертифициран
■	 	Лесен	за	регулиране
■	 	Фабрично	конфигуриран
■	 	Позволява	най-малкия	

възможен	размер	
вентилатор

■	 	Доказателство	за	функционална	
надеждност

■	 	Намалява	разходите	 
за	техническо	обслужване

■	 	Удължава	интервалите	 
за	смяна	на	частите

■	 	Статусът	на	вентилатора	 
се	указва	със	 
"светофарна"	система



■		Дебити	до	100	000 м3/ч
■	 	Устойчив	на	атмосферни	влияния	

корпус	в	съответствие	с	немската	
наредба	за	пестене	на	енергия

■  Добро	съотношение	 
цена-работа

■  Лесен	монтаж

Комплексното	решение

BV AX, тип DAX, е аксиален покривен вентилатор за димни газове 
и има изцяло топло изолиран и устойчив на атмосферни условия 
корпус. Със своя двойно обшит алуминиев корпус (защита от корозия 
клас C5) и двете топло изолирани, фиксирани изпускателни клапи 
той може да се прилепи плътно към структурата на сградата, като по 
този начин отговаря на изискванията на немската наредба за пестене 
на енергия (EnEV).

СЕ сертифицираният BVAXO 9/27 F400 вентилатор за отвеждане на 
дим е убедителен продукт благодарение на своето особено добро 
съотношение цена-работа и висока ефективност при ниски и средни 
налягания. 

Лесен	монтаж

BV AX може да е сложна система, но въпреки това е лесен за монтаж 
поради това, че корпусът, клапите, вентилаторът и основата са 
фабрично монтирани и представляват едно цяло. Основата може да 
се регулира, за да пасне на покриви с наклон до 25 градуса. 

Електрическият задвижващ механизъм на клапите за изгорелите 
газове, както и самият вентилатор са фабрично окабелени, а 
клемната кутия и локалният изолатор са лесно достъпни отвън. 

BVAXO	9/20	F400	с	корпус	тип	DAX

 ■  Oдобрен за отвеждане на дим в комбинация с честотен инвертор 
съгласно EN 12101-3

 ■ СЕ сертифициран за температурен клас F400

 ■ Отговаря на всички законови изисквания (отвеждане на дим,  
немска наредба за пестене на енергия EnEV)

 ■ Устойчива на атмосферни влияния топло изолация T4/TB4  
съгласно EN 1866

▶	Пестене	на	енергия	и	разходи ▶▶

Задвижващ 
механизъм

Отражателна 
пластина

Топло изолиран
клапа

Безстепенно регулиране 
според наклона на 
покрива

Качулка

Клемна кутия

Аксиален 
вентилатор

Топло изолиран корпус 
(съгласно EnEV)
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ТРОКС	Австрия	ООД
ул. Г. С. Раковски № 123
София - 1000, България
Телефон +359 (0)2 9812574
Факс +359 (0)2 9862065
www.trox.bg
trox@trox.bg


