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НОВАТА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ИЗИСКВА ЗНАЧИТЕЛНО ПО -
МАЛКО ЕНЕРГИЯ И ПРЕМЕСТВА ОБЩО 360 000 М3 ВЪЗДУХ НА ЧАС

От април до миналата неделя TROX Austria монтира нова вентилационна система в IKEA Nord,
осигуряваща чист въздух за служители и клиенти на 22-годишното място. Общо системата от осем
клима камери X -CUBE, с отделен подаван и отвеждан въздух, може да обработва повече от 360 000
м3 подаден въздух на час - най –голямата климатична камера само за изложбената площ може да
обработи повече от 93 000 м3. Всяка климатична камера е оборудвана със собствена интегрирана
технология за измерване, управление и регулиране, гарантираща оптимална и особено
енергоспестяваща работа.От съображения за безопасност отделните камери могат да се вдигат само
на покрива на сградата от 34 000 квадратни метра извън работното време, така че експертите могат
да извършват работата си само в неделя и официални празници. Само основният екип на TROX,
състоящ се от мениджър продажби Австрия Норберт Лекс, ръководител екип вътрешен климат и
системи за контрол на въздуха в помещението Матиас Томан и ръководител на проекти за
вентилационни климатични камери X -CUBE Гюнтер Фрей, беше зает с планирането на новата
вентилационна система за повече от година - това показва размера и сложността на проекта.

Мениджърът по продажбите на TROX Норберт Лекс се гордее, че с проекта всичко
мина по план

"В IKEA искаме да предложим на нашите клиенти пазаруване за всички сетива и да
създадем оптимални условия на труд за нашите служители. Добрият, чист въздух
е естествена част от това", казва Таня Бурати, мениджър на магазин в IKEA North.
„Доволна съм, че всичко мина добре с монтирането на новата вентилационна
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система и още повече се радвам, че новата система използва значително по -малко
енергия.“ Норберт Лекс, мениджър продажби на TROX Австрия, добавя: "Имаше
някои трудни проблеми, които трябваше да се решат в проекта, като например
статиката на сградата. Това ме кара да се гордея, че нашият екип се справи
перфектно с всичко, от планирането до изпълнението.

                                                                                                                                                                
Цялата система тежи 98 тона

Основните данни на проекта:

• От съображения за безопасност монтажът на покрива беше възможен само в неделя и официални
празници - следователно клима      
   камерите X -CUBE трябваше да се доставят навреме преди всеки уикенд. Поради размерите на
кмарета, всяка от тези доставки 
   изискваше до шест нискотоварни камиона от фабриката в Анхолт / Германия, изминати 1000
километра до Виена за всяка от тези 
   доставки.

• Статичната несигурност на покрива на сградата на IKEA наложи да се сглоби отделна стоманена
конструкция, която да поддържа 
   отделните части на инсталацията. Поради ограниченото натоварване на крана, отделните регистри
трябваше да бъдат разделени и 
   след това свързани заедно на покрива.



• Системите за подаване и отвеждане на въздуха бяха монтирани отделно поради статични причини.
Вентилационните модули X-CUBE 
   имат интегрирана технология за измерване, управление и регулиране. Общо уредите тежат 98 000
килограма. 

• За да се спести тегло, беше използван регистър за превключване вместо обичайните регистри за
отопление и охлаждане. 
   Благодарение на вградения пластинчат топлообменник и подаването на топлина и студ на място,
помпената станция гарантира 
   перфектно кондициониран въздух.

• Благодарение на рекуперацията на топлина, особено енергоспестяващи вентилатори, рециркулация
и интегриран MSR контрол, TROX 
   успя значително да намали консумацията на енергия от новата система.
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Елементите на системата, тежащи няколко тона, бяха повдигнати на покрива със специален кран
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