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На ISH 2017, TROX представи по темата "Принципът на TROX"
отново поредица от новаторски и оптимизирани системи, възли и
компоненти.

Мрежовите светове - мрежовите системи
Увеличаването на урбанизацията е придружено от
необходимостта непрекъснато да се адаптира към променящото
се използване на сградите. Ето защо TROX разработи
интегрирани вентилационни и климатични системи, които да
отговорят на променящите се изисквания в реално време. Те
гарантират предоставянето на необходимото качество на въздуха
по поръчка, както и максимална безопасност на сградата,и след
това, независимо от
вид сградата или използването и.

Когато става въпрос за защита от пожар, хората са на първо
място. TROX показва, например за търговски център, как
отделните компоненти на система за защита от пожар и дим,
трябва да си взаимодействат при спешни случаи да се гарантира
здравето на хората, спаси човешки живот и защита на
собствеността. Например, търговски центрове са много сложни
сгради, които разполагат с висока степен на стъпване.
Климатизирането на въздуха има тогава двойна функция: На
първо място, да се движат огромни обеми от въздух, за да се
осигури високо ниво на комфорт. И след това, разбира се, да
осигури безопасност на хората в сградите. В случай на пожар,
всяка секунда е от значение. Всички компоненти, свързани с
безопасността и системи, като например детектори за дим,
противопожарните клапи, клапи за контрол на дим и
вентилатори за отвеждане на димните газове, трябва да
функционират надеждно и без никакво забавяне. Това е
възможно само с цялостна система за контрол.

TROXNETCOM – много компоненти, един интерфейс

TROXNETCOM е специална система за контрол на комплексно
оборудване за противопожарна защита в сградите. Цялата
информация за свързани с безопасността за противопожарна
защита и екстракт от дим се чете и управлява чрез един
централен интерфейс. TROXNETCOM използва усъвършенствана
архитектура на мрежата, за да провери всички свързани
компоненти и да предаде данни веднага към съответните точки,
например към системата за централно пожароизвестяване.
Редовни функционални тестове се извършват и документирани,
за да гарантира, че всички компоненти и системи функционират
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надеждно в случай на пожар. Стандартни интерфейси като
BACnet или Modbus дават възможност за обмен на данни между
всички строителни услуги и с централната BMS.

EK-JZ клапа за контрол на дим - идеална за поддържане на пътищата за
евакуация свободни от дим

EK-JZ клапата за контрол на дима с подвижни жалузи се
инсталира в стените на оси, които се използват за екстракт дим.
Клапата е напълно подходящ да се запази стълбища свободни от
дим, когато се използва система за херметизация; тя може да
бъде инсталирана в пожароустойчиви въздуховоди за отвеждане
на дим, както и в подземни паркинги. Благодарение на нейния
размер и компактна дълбочина, EK-JZ клапите са подходящи дори
за монтаж в ограничени пространства (номинални размери от 200
х 430 mm до 1200 х 2030 mm),
и извличане на дим при високи скорости до 87 700 м3/ч или
24,360 л/с дебит. EK-JZ клапи за контрол на дим перфектно
допълват клапи за контрол на дим EK-ЕU. Устойчиви на висока
температура EK-JZ клапи са снабдени със специално
контурирани, аеродинамични лопатки и иновативна система за
запечатване на две нива, което осигурява херметичност с високи
и ниски температури. Клапата е класифицирана EI 120/90 (vedw,
аз __ о) S1000 C 10000 MA мулти съгласно EN 13501-4.

Три в едно: интелигентният вентилатор от TROX TLT

Само няколко думи са достатъчни, за да опише новата система на TROX TLT
за отвеждане на димните газове
перфектно: интелигентен вентилатор, икономичен, безопасен и иновативен.

Системата се състои от три компонента, които се допълват
взаимно:

› СЕ сертифициран BVAXO 9/27 F400 отвеждащ дим вентилатор,
който поради аеродинамично регулиране осигурява високи нива
на ефективност при ниски и средни наляган

› вентилаторната диагностична система TROX TLT (VD), който
проверява реалното състояние на вентилаторите. Това
означава, че един вентилатор може да се наложи да бъде
заменен по-късно отколкото  стандартните интервали за
техническо обслужване предполагат. Системата за диагностика
също осигурява функционална надеждност. Това е възможно
само в резултат на обширни измервания и изпитвания с
увеличаване на броя на съществуващите вентилатори (в
момента над сто).

› X FAN-Control честотен инвертор, който е сертифициран въз
основа на изискванията на EN 12101-3. Честотния
преобразувател X FAN-Control се използва за сигурно и точно
регулиране на скоростта на вентилаторите за дим, както в
системи с една зона, така и в системи с много зони. Честотните
инвертори са със специален фърмуер за отвеждане на димните
газове приложения. Те са на разположение за температурни
категории F300 да F600 и могат да се комбинират с аксиални и
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центробежни димни вентилатори за вътрешен или външен
монтаж, включително монтаж на покриви.

Заедно с опция за корпуса DAX интелигентната система за
вентилатори на TROX TLT отговаря на изискванията на
Германската Енергоспестяваща Наредба (EnEV) и по този начин
допълнително спестява разходите и ресурсите.

Ще намерите подробнаинформация за всички иновации 2017 в
нашата брошура с новини

Изтеглете Прессъобщение
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