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TROX, hava işleme sanatında eşsiz bir anlayışa sahiptir. TROX, 1951'de 
kurulduğundan beri havalandırma ve iklimlendirmenin yanı sıra duman  
koruması için ileri teknolojiye sahip bileşenler ve verimli sistemler 
geliştirmektedir. Yoğun araştırma, TROX'u bu alanlarda yeniliğin lideri  
yapmıştır.

TROX, "one-stop shop" ilkesi gereğince bileşen imalatçısından tam  
sistem tedarikçisine doğru gelişmiştir.
Teknik bina servisleri arasındaki etkileşim seviyesi tüm sistemi oluşturabilir 
ya da bozabilir. Bu yüzden, TROX her şeyin tek bir kaynaktan gelmesini önerir. 
Klima santrali üniteleri ve havalandırma bileşenleri ile sistemleri birbirlerini  
mükemmel şekilde tamamlar. Bu da maksimum enerji verimliliği sağlarken,  
projenin tasarım ve kurulum aşamalarındaki koordinasyon faaliyeti minimum 
iner.

Yenilikçi X-CUBE'ün piyasaya sürülmesiyle birlikte X-CUBE yüksek kalite,  
enerji verimliliği, yapılandırma esnekliği, fonksiyonel güvenilirlik ve hijyen 
seviyelerini temsil ettiği için TROX, klima santrali üniteleri için temel ölçütü 
belirlemiştir. Aynı yüksek standartlar tüm ürün tipleri ve bütün ürün portföyü 
için geçerlidir.

▶Hava işleme sanatı▶▶
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X-CUBE klima santralleri

Tek bir kaynaktan sistem kalitesi
TROX, X-CUBE klima santralleri ile yeni standartlar 
oluşturmaya devam etmektedir. TROX, tek bir kaynaktan ve 
ideal olarak birbirini tamamlayan klima santrali üniteleri ve 
bir iklimlendirme sisteminin tüm bileşenlerini sağlamaktadır.
Birkaçını saymak gerekirse TROX'un, akustik, yangın ve 
duman koruması ve filtre teknolojisi alanlarındaki kapsamlı 
teknik bilgisi ve uzmanlığı X-CUBE'e dâhil edilmiştir. 
Müşteriler, koordinasyon kolaylığından ve  
iklimlendirme alanındaki yeni ve heyecan verici fırsatların 
geliştirilmesinden istifade etmektedir.

Yüksek enerji verimliliği
Enerji verimliliği, X-CUBE'ün geliştirilmesine yol gösterici 
kavramdır. Konstrüksiyon, yalıtım, düşük sızıntı, ısı geri 
kazanımı, enerji verimli motorlar ve akıllı kontrol sistemleri 
enerji ile ilgili ürünlere dair AB yönetmeliğinin mevcut ve 
gelecekteki şartlarını yalnızca karşılamayıp aynı zamanda 
aşan bir enerji verimliliği seviyesi ile sonuçlanmıştır.

Benzersiz hijyen
Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve bileşenlerin 
monte edilme şekli ile X-CUBE, VDI 6022 kılavuzuna  
uygundur. Yüksek kalite standardı versiyonu bile 
DIN 1946/4 standardının çok kritik hijyen şartlarını 
karşılamaktadır. Çok zorlu şartlar için AHU Kılavuzu 01'e 
uygun özel bir hijyen ünitesi kullanılabilir.

Montajı ve bakımı kolay
Alan bus veriyolu teknolojisinin kapsamlı şekilde 
kullanılmasının bir sonucu olarak gereken modüler yapı ve 
düşük kablolama seviyesi, montaj ve bakım maliyetlerinden 
tasarruf yapılmasına yardımcı olur çünkü tüm iş hızlı ve 
kolay şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İş güvenliği başka 
bir önemli konudur öyle ki hiçbir yerde keskin kenar yoktur.

Sezgisel çalışma
X-CUBE üniteleri dokunmatik panel kullanılarak rahat ve 
güvenli şekilde çalıştırılabilir. Esas itibariyle bir bakışta 
tüm durum bilgileri kullanılabilir. Çalışma hataları ortadan 
kaldırılabilir.

Modern bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegra-
syon
Modüler ve genişletilebilir ölçüm ve kontrol sistemi ile  
X-CUBE klima santralleri, çeşitli bus veriyolu sistemlerinin 
kullanılmasıyla neredeyse tüm modern bina yönetim  
sistemlerine entegre edilebilir.

Anholt - Almanya'daki üretim tesisi

ENERGY EFFICIENCY

TROX GmbH
X-CUBE Configurator
X-CUBE 13.02.005

AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERÄTE

2014

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014
Units for full or partial outdoor air at design winter T≤ 9°C
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X-CUBE klima santralleri

Büyük resim
TROX klima santrali üniteleri, şirketin yılların birikiminden 
ve ayrıntılı titizliğinden yararlanmaktadır. Tüm bileşenler 
ideal olarak birbirini tamamlar. TROX mühendisleri,  
mevcut klima santrali ünitelerinin ötesine bakar ve bütün 
havalandırma ve iklimlendirme sistemini göz önünde  
tutarlar.
Kendisine ait test laboratuarları, TROX'un ünite ile tüm 
bileşenlerinin akustiği, enerji ve aerodinamik özelliklerini 
optimize etmesine imkân sağlar. TROX, teknik bilgisi  
filtrelere, yangın ve duman korumasına, susturuculara ve 
diğer tüm bileşenler ile sistemlere uzanan tek Alman klima  
santrali imalatçısıdır.

Tasarımdan devreye almaya TROX servisi
TROX bir çözüm sağlayıcısıdır. Servis, klima santrali  
ünitelerinin tasarımı ile başlar, devreye almayı kapsar ve  
mühendis ile bakım personelinin eğitilmesine kadar gider. 
Bu, TROX müşterilerinin bekleyebileceği bir hizmet  
seviyesidir.

Yetkin satış ekibi
70 üyesiyle bileşen ve sistem satış ekibi, Almanya'daki 
havalandırma ve iklimlendirme sektöründe en büyüğüdür ve 
TROX müşterilerinin bu alandaki tüm sorularını yanıtlamaya 
hazırdır. Ek olarak 15 uzman satış  
mühendisi, üst düzey danışmanlık hizmeti vermektedir.  
Almanya dışında Avrupa'daki tüm bağlı ortaklıklarda  
bulunan uzman personel, klima santrali üniteleri hakkında 
mükemmel ve güvenilir danışmanlık hizmeti sağlamak üzere 
müşterilerin hizmetindedir.

Özelleştirilmiş teslimat
X-CUBE klima santrali üniteleri, sahada montaj için kısmı 
monte edilmiş bağımsız modüller olarak teslim edilebilir 
ya da maksimum uzunluk 12 m'yi geçmiyorsa önceden 
birleştirilmiş olarak tedarik edilebilir. TROX, her zaman 
olduğu gibi zamanında teslimi garanti eder.

X-CUBE uzman ekibi

Olumsuz hava şartlarına sahip bir X-CUBE'ün teslimatı ve 
montajı

Model kutusu termal görüntüleme
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X-CUBE klima santralleri

Her bina farklı olduğu için ve binalar birçok farklı şekillerde 
kullanıldığı için klima santrali ünitelerinin çok çeşitli hava 
işleme gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Bu,  
sadece klima santralinin tüm fonksiyonları ve hava debisi 
aralıkları için geçerli olmayıp aynı zamanda her bir  
fonksiyonel ünitenin performans aralığı için de geçerlidir.
X-CUBE en çok 27.780 l/s'ye (100.000 m³/h) kadar olan 
hava debilerini işleyebilir.

X-CUBE

Yapılandırılabilir X-CUBE klima santrali üniteleri 
kullanıcılara çok fazla esneklik sağlar. Her ünite, projeye 
özgü belli gereksinimleri karşılamak üzere yapılandırılabilir. 
TROX, görsel olarak her uygulama durumu için en iyi  
çözümü sağlar.

Türler
• Üst üste ya da yan yana dizilmiş üfleme ve emiş havası 

ünitelerine sahip çoklu üniteler
• İç veya dış ortam kullanımına yönelik konstrüksiyonlar
• Standart versiyon ve hijyenik versiyon

Fonksiyonlar
• Isıtma
• Soğutma
• Nemlendirme
• Nem alma
• Isı geri kazanımı
• Hava filtreleme

DIN EN 13053'e uygun debiler ve ünite boyutları (ara ölçüler gösterilmemektedir)
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X-CUBE uygulaması

Farklı bina tipleri için X-CUBE

Uygulamalar Konstrüksiyon özellikleri

Ofis binaları  – Nemlendirme ve nem alma
 – Ünitede veya havalandırma kanalında aerodinamik olarak optimize edilmiş susturucular
 – Tam ses yalıtımı
 – Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörü, plakalı ısı eşanjörü veya  run-around serpantin si-
stemi

 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Okullar ve üni-
versiteler

 – İhtiyaç temelli havalandırma
 – Ünitede veya havalandırma kanalında aerodinamik olarak optimize edilmiş susturucular
 – Halojensiz
 – Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörü, plakalı ısı eşanjörü veya  run-around serpantin  
sistemi

 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Müzeler  – Nemlendirme ve nem alma
 – Ünitede veya havalandırma kanalında aerodinamik olarak optimize edilmiş susturucular
 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Mağazalar  – Esnek yapı
 – Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörü, plakalı ısı eşanjörü veya  run-around serpantin si-
stemi

 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Mutfaklar  – Aktif karbon filtreleri
 – Gresi ayrıştırmak için kullanılan metal gözenekli filtreler
 – Muhafazalı fanlar
 – Isı geri kazanımına yönelik plakalı ısı eşanjörü veya run-around serpantin sistemi
 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Üretim tesisleri  – Silikonsuz
 – Halojensiz
 – Esnek yapı
 – Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörü veya plakalı ısı eşanjörü
 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Hastaneler ve 
laboratuarlar

 – DIN 1946-4'e uygun konstrüksiyon
 – Paslanmaz çelik döşeme
 – Buhar nemlendirmesi
 – İki filtre kademesi
 – Isı geri kazanımına yönelik plakalı ısı eşanjörü veya run-around serpantin sistemi
 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi

Havalimanları  – Esnek yapı
 – Aktif karbon filtreleri
 – Isı geri kazanımına yönelik plakalı ısı eşanjörü ve run-around serpantin sistemi
 – Merkezi bina yönetim sistemi arayüzüne sahip entegre bus veriyolu tabanlı kontrol sistemi
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Türler
Çoklu üniteler

Üst üste
• Üfleme havası ünitesi, emiş havası ünitesinin ya üstünde 

ya da altındadır.
• Üfleme ve emiş havası ünitelerinde hava akışı sağdan 

sola veya tam tersidir.
• Ya paralel ya da ters akışlıdır.
• Farklı dikey düzenlemeler ve hava akış yönleri ile sekiz 

farklı tür elde edilebilir.

Yan yana
• Üfleme havası ünitesi, emiş havası ünitesinin solunda ya 

da sağındadır.
• Üfleme ve emiş havası ünitelerinde hava akışı sağdan 

sola veya tam tersidir.
• Ya paralel ya da ters akışlıdır.
• Farklı yatay düzenlemeler ve hava akış yönleri ile dört 

farklı tür elde edilebilir. Ünitelerin döndürülmesi dört 
farklı seçenek daha sağlar.

Rotorlu ısı eşanjörlü X-CUBE

Hava akış yönünün ve düzeninin 
seçimi

Yapılandırılabilir X-CUBE çoklu üniteleri maksimum esneklik 
sağlar. Çoklu ünite, üst üste ya da yan yana konulabilen bir 
üfleme ve emiş havası ünitesi olmak üzere iki ayrı ünitenin 
kombinasyonudur.

Hava akış yönünün ve düzeninin 
seçimi
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Türler
Üfleme ve emiş havası üniteleri

Alan kısıtlığı gibi nedenlerden dolayı çoklu ünite kurmanın 
mümkün olmadığı durumlarda ya da uygulama için ikisinden 
birinin gerekli olduğu durumlarda tek bir üfleme veya emiş 
havası ünitesi önerilir.

Üfleme havası üniteleri
• Üfleme havası ünitesinde hava akışı sağdan sola ya da 

soldan sağa şeklindedir.

Üfleme havası, işletme tarafı

Emiş havası üniteleri
• Emiş havası ünitesinde havanın akış yönü, sağdan sola 

ya da soldan sağa doğrudur.

Emiş havası, işletme tarafı
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Türler
İç ortam montajı

Standart X-CUBE klima santral üniteleri iç ortamda makine 
dairelerine monte edilmek üzere tasarlanır. Standart  
versiyon bile VDI 6022 kılavuzunun  
(havalandırma ile iklimlendirme sistemleri ve ünitelerin 
hijyen gereksinimlerini) şartlarını karşılamaktadır.
260 mm kare gözetleme penceresi ve LED aydınlatma,  
fonksiyonel ünitenin kolayca incelenmesine olanak sağlar.
Tüm panellerin her iki tarafı toz boya ile kaplıdır ve  
plastik çeper profili ısı yalıtımı sağlar. Bu özel  
konstrüksiyon, üniteye mükemmel akustik özellikler de 
sağlar.
Bakım kapıları ve çıkarılabilir bakım panelleri ünitelerine iç 
kısmına erişim sağlar.
Panellerin, kapıların ve çerçevenin yüksek kaliteli,  
laboratuarda test edilmiş çift katlı toz boya ile kaplanması 
ISO 12944-2, IEC koruma sınıfı C4 (K)'ye uygun maksimum 
korozyon koruması sağlar. Toz boya kaplama, yüzeyleri 
pürüzsüzleştirir ve temizlenmesini kolaylaştırır.

İç ortam montajına yönelik X-CUBE

İlk bakışta
• VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
• Kare gözetleme pencereleri
• LED ile aydınlatılmış iç kısım
• Tam ısı yalıtımı
• Üstün akustik özellikler
• Bakım kapıları ve çıkarılabilir bakım panelleri
• Panellerin, kapıların ve çerçevenin her iki tarafının 

laboratuarda test edilmiş, çift katlı toz boya ile 
kaplanması

• Pürüzsüz ve temizlemesi kolay yüzeyler
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Olumsuz hava şartlarına dayanıklı X-CUBE klima santrali 
üniteleri, çatı gibi dış ortam montajına yönelik tasarlanmış 
olup buna göre üzerinde değişiklik yapılmıştır.
Ünitelerde yağmur suyunun akıp gitmesini sağlamak için 
çıkıntı ve saçak kenarına sahip toz boya kaplı bir çatı 
vardır.
Özel hava panjurları, yağmurun taze ve atış havası 
açıklıklarına girmesini önler. Sağlam ve toz boya kaplı 
panjur, doğrudan dış ortam ünitesinin kanal bağlantısına 
monte edilir. Panjurların sınıfı, EN 13030:2001-10'da  
(simüle yağmura maruz kalan panjurların performans testi) 
belirtilen A sınıfına (≤ 0,75 (l/h)/m²) uygundur.
Taze hava giriş odasında, içeri girebilecek yağmur 
damlalarını güvenli şekilde saptıran paslanmaz çelik bir 
tava bulunur.
Bakım kapılarına, bakım işi sırasında kapıları açık tutan ve 
şiddetli rüzgârla kapanmasını önlemeye yarayan cihazlar 
takılmıştır.
Toz boya ile kaplama, mükemmel korozyon koruması ve  
sürekli UV ışınlarına karşı direnç sunduğu için standart  
versiyon için kullanılan ile aynıdır.

Hava panjuru

Türler
Dış ortam montajı
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Hava panjuru test raporu

İlk bakışta
• Çıkıntı ve saçak kenarına sahip çatı
• Sağlam hava panjuru

 – Doğrudan üniteye monte
• Test edilmiş hava panjurları
• Paslanmaz çelik tavaya sahip taze hava giriş odası
• Açık tutma cihazlarına sahip bakım kapıları
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Türler
Hijyenik versiyon

DIN 1946-4 sağlık hizmetleri binaları ve mahallerinde 
kullanılan klima santrallerinin artırılmış hijyen şartlarını 
tanımlamaktadır. X-CUBE standart versiyonu bile DIN  
1946-4'te belirtilen şartların çoğunu karşılamaktadır. Ancak 
kritik gereklilikleri karşılayan özel bir hijyenik  
konstrüksiyon vardır.
Paslanmaz çelikten yapılmış döşeme panellerindeki  
standart versiyondan farklıdır. İsteğe göre tüm iç yüzleri 
paslanmaz çelikten yapılmış bir ünite kullanılabilir.
Mahale bakan çok kanatlı damperlerin sızdırmazlık sınıfı 
4'tür. Taze hava damperleri paslanmaz çelikten yapılmış 
olup güç kesintisi durumunda otomatik olarak kapanmalıdır 
(enerjisizken kapatma).
Artırılmış hijyen şartlarıyla, Ia veya Ib hava sınıfına sahip 
mahaller için giriş yönü tarafında filtreler değiştirilmelidir.
Isı eşanjörleri paslanmaz çelik bir çerçeveye sahip 
olmalıdır. Aynısı damla tutucu çerçeveleri için geçerlidir.
X-CUBE Configurator'de 'artırılmış hijyen' seçiliyse bunlar 
ve diğer özellikler otomatik olarak gelecektir. Bu, ünitenin 
DIN 1946-4'ün üst düzey gereksinimlerini karşılamasını 
temin eder.

Paslanmaz çelikten yapılmış iç katmanlar

İlk bakışta
• DIN 1946-4'e (sağlık hizmetleri) uygun özel hijyenik 

versiyon
• Paslanmaz çelikten yapılmış döşeme panelleri
• Paslanmaz çelikten yapılmış tüm iç yüzeyler (isteğe 

bağlı)
• X-CUBE Configurator, DIN 1946-4'e uygunluğu temin 

eder.
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Ünite tanımı
Kasa

X-CUBE klima santralinin yapabildiği yüksek verimlilik  
seviyelerini elde etme konusunda bileşenlerin seçimiyle  
birlikte  
gövdenin konstrüksiyonu çok önemli hâle gelir. Hijyen  
konusu da dikkate alınmalıdır.
Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyler ve bileşenlerin 
monte edilme şekli olası en iyi sonuçları sağlar.

Çerçeve
Her klima santralinin iskeleti sağlam bir çerçeve  
konstrüksiyonudur. Köşeler için özel kare profiller ve 
bağlantı elemanları maksimum dayanıklılık sağlar. Çerçeve  
konstrüksiyonu tamamen panellerle kapatılmıştır.

Bağlantı elemanları

Paneller
Çift katmanlı panelleri 1 mm galvanizli çelik sac ve 45 mm 
maden yünü dolgusundan yapılmıştır. Çelik sacların her iki 
tarafı toz boya ile kaplıdır ve rengi RAL 9016'ya  
benzerdir. Diğer renkler de mevcuttur. Maden yünü 
yanmazdır ve DIN 4102 malzeme sınıfı A'ya uygundur.
Plastik bir çeper profili, iç katmanı dış katmandan ayırır 
ve ısı köprüsünü ortadan kaldırır. Bu sandviç yapıdan 
dolayı gövdenin olağanüstü termal ve akustik özellikleri 
kapsamlıdır.
Paneller çerçeve konstrüksiyonunu tamamen kapatarak iç 
yüzeyleri pürüzsüz ve kolay temizlenebilir yapar.
Ayrıca, dezenfektanlara ve yaşlanmaya karşı dirençli ve  
silikon içermeyen kapalı hücreli köpükten çeper contası 
tüm panellere takılmıştır. Kare profiller ile çelik saclar 
arasında çok az açıklık olması nedeniyle başka sızdırmazlık  
malzemesi gerekmez. Dolayısıyla gövdenin hava geçirmez 
olması temin edilir.
Panelleri sabitlemek için metrik vidalar kullanılır. Montaj 
için özel alet gerekmez.

Gövdenin iç kısmı

Toz boya kaplı çerçeve Çift katmanlı paneller
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Ünite tanımı
Kasa

Bakım kapıları
Bakım kapıları, paneller ile aynı termal ve akustik  
özelliklere sahiptir.
İlgili kılavuzlara göre tehlikeli bir alana erişim sağlayan 
kapılar yalnızca bir alet ile açılabilir. Ayrıca, pozitif basınç 
tarafındaki kapılara kapının aniden kontrolsüz şekilde ve 
şiddetle açılmasını önleyen emniyet mandalları  
(devre dışı bırakılamaz) takılmıştır.

Ayarlanabilir harici menteşeler

Taban kaidesi
Adından da anlaşılacağı üzer taban kaidesi, bir klima 
santralinin en temel ve en alttaki yapı parçasıdır. C profil 
şekline getirilmiş ve toz boya ile kaplanmış 3 mm sıcak 
daldırmalı çelik sacdan yapılmıştır.
Taban kaideleri, farklı uygulamalara uyacak şekilde 110, 
200 veya 300 mm şeklindeki farklı yüksekliklerde gelir.
Olumsuz hava şartlarına dayanıklı klima santrallerinde 
(yani, dış ortam kullanımına yönelik olanlarda) taban 
kaidesinde drenaj deliği vardır.
Taban kaidesi yalnızca klima santralinin yükünü taşımaz 
aynı zamanda eşpotansiyelli bağlantı için de kullanılır. 
İşletme tarafında bunun için bir perçin vardır.

Eşpotansiyelli bağlantı terminal noktası

Klima santralinin çerçevesi, kare profilin içine vidalanan 
standart soket başlıklı vidalarla tabana sabitlenir.

Gövde ve taban kaidesi arasındaki bağlantı

İlk bakışta
• Kare profillerden yapılmış sağlam çerçeve  

konstrüksiyonu
 – Köşeler için özel bağlantı elemanları
 – Panellerce tamamen kapatılmış çerçeve  
konstrüksiyonu

• Çift katmanlı paneller
 – Her iki tarafı toz boya ile kaplı 1 mm çelik sac
 – 45 mm maden yünü dolgusu  
(DIN 4102'ye göre, malzeme sınıfı A, yanmaz)

 – Panellerin montajı için özel bir alet gerekmez.
• Bakım kapıları

 – Paneller ile aynı termal ve akustik özellikler
 – Tehlikeli alanlardaki kapılar yalnızca özel bir  
emniyet anahtarı ile açılabilir.

 – Pozitif basınç tarafından kapılarına emniyet 
mandalları takılmıştır.

• Kasa
 – İç ve dış katman arasındaki plastik çeper  
profili, ısı köprüsünü ortadan kaldırır.

 – Üstün akustik özellikler
 – İç yüzeyler pürüzsüz ve temizlemesi kolaydır.
 – İlave sızdırmazlık malzemesi gerekmez.
 – Silikonsuz, dezenfektanlara ve yaşlanmaya karşı 
dirençli kapalı hücreli köpükten çeper contası
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Ünite tanımı
Kasa

Standart taban kaidesi
Çok ağır ünitelerin vinçle taşınmasını kolaylaştırmak 
amacıyla taban kaidesi, taşıma çubuklarının takılmasına 
yönelik açıklıklar ile üretilmiştir tavan kaidesine bir  
palanga takmayı kolaylaştırmak için birlikte verilen taşıma 
çubukları bu deliklerine içine sokulabilir.

Standart taban kaidesi

DIN standardına uygun taban kaidesi
İsteğe göre, standart U profillerden (DIN 1026-1'e uygun) 
yapılmış kaynaklı bir taban kaidesi mevcuttur. Bu kaide,  
ilgili klima santralinin ağırlığını taşımak üzere 
tasarlanmıştır ve ağır gövdelerde bile yüksek dayanıklılık 
sağlar. Standart olarak, bu klima santrali ünitelerinin tam 
montajlı olarak taşınabilmesi için DIN taban kaidesinde 
taşıma çubuklarına ait açıklıklar vardır.

Enine kesit

DIN standardına uygun kaynaklı taban kaidesi
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Ünite tanımı
Kasa

Kanal bağlantısı
Her klima santrali, kanal sisteminin bağlandığı ses  
izolasyonlu bağlantı elemanları ile donatılmıştır. Ses  
izolasyonlu bağlantı elemanları, klima santralinden kanal 
sistemine gürültü ve titreşimlerin aktarılmasını önleyen 
titreşim sönümleyici EPDM elemanı ile donatılmıştır. İstek 
üzerine, galvanizli çelikten yapılmış toz boya kaplı bir U 
profile (90 × 30 mm) asıl bağlantı yapılır.

Ses izolasyonlu bağlantı elemanı

Toprak bağlantısı

İlk bakışta
• Taban kaidesi

 – C profilli kaide kesitleri
 – Eşpotansiyelli bağlantı terminal noktası

• 110, 200 veya 300 mm taban kaidesi yüksekliği
• Taban kaidesinde drenaj deliğine sahip dış ortam 

üniteleri
• Vinçle taşımak amacıyla birlikte verilen taşıma 

çubukları için isteğe bağlı açıklıklara sahip taban 
kaidesi

• DIN standardına uygun profillerden yapılmış kaynaklı 
taban kaidesi
 – DIN 1026-1'e uygun U profiller
 – Klima santralinin ağırlığını taşımak üzere özel ola-
rak tasarlanmış

 – Ağır bileşenlerde bile yüksek dayanıklılık seviyesi
 – Standart olarak DIN taban kaidelerinde taşıma 
çubuklarına ait açıklıklar vardır.
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Ünite tanımı
Kasa

Birleşik üfleme ve emiş havası ünite-
lerinin arasını ayırma

Ayırma panelleri
1.500 kg ağırlığına ve 1.624 mm genişliğine kadar olan 
çoklu ünitelerde özel veya fazladan bir ayırıcı eleman 
gerekmez. Üstteki ünitenin döşeme paneli, alttaki ünitenin 
tavan paneline dayanır. Bu ünite düzeniyle üstteki ünitede 
yoğuşma suyu tavası bulunmaz. Bundan dolayı üfleme 
havası ünitesi genellikle alta yerleştirilir.
Ünitelerin yükünün boşaltılması ve bunların asıl montaj 
konumuna alınması ile ilgili olarak, montaj konumuna 
erişimin boyutu gibi çeşitli konuların üzerinde durulması 
gerekir. Üstteki ünitenin bileşenleri taşıma paletleri veya 
benzer şeyler üzerinde temin ediliyorsa ancak forklift 
aracıyla yük boşaltma mümkündür. Her bir ünitesine 
takılmış kaldırma mapaları, ünitenin bir vinç kullanarak 
taşınmasını mümkün kılar.
Bu tip bir ayırma genellikle yan yana dizilmiş üniteler için 
mümkündür.

Ayırma panelleri

İlk bakışta
• Maksimum gövde genişliği: 1.500 kg
• Maksimum ünite genişliği: 1.624 mm
• Üstteki ünitenin döşeme paneli, alttaki ünitenin 

tavan paneline dayanır.
• Kaldırma mapaları vinçle taşımayı kolaylaştırır.

İlk bakışta
• Maksimum ünite yüksekliği: 2.448 mm
• Kaldırma mapaları vinçle taşımayı kolaylaştırır.
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Ünite tanımı
Kasa

Ara döşeme panelleri ve ara yan paneller
Ara döşeme paneli (üst üste ünitelerde) ya da ara yan 
panel (yan yana dizilmiş ünitelerde) özellikle küçük ve 
kompakt üniteler için uygundur.
Gerekirse ara döşeme paneli paslanmaz çelikten yapılabilir.
Ara döşeme paneli 60 mm kalınlığındadır ve yüzeye sıfır 
şekilde paslanmaz çelikten yoğuşma suyu damlama tavası 
içerebilir. Yoğuşma suları emniyetli akabilsin diye düz 
yoğuşma suyu tavası tüm yönlerden eğimlidir.
1.224 mm (yani ünite boyutu 20) açık ünite genişliğine 
kadar bir ara döşeme paneli kullanılabilir. Ünite yüksekliği 
önemli değildir.

Ara döşeme paneli

İlk bakışta
• Tercihen küçük ve kompakt ünitelere yönelik
• Maksimum ünite genişliği: 1.224 mm
• Paslanmaz çelikten ara döşeme paneli (isteğe bağlı)
• Ara döşeme paneli, yoğuşma suyu damlama tavası 

içerebilir.

İlk bakışta
• Tercihen küçük ve kompakt ünitelere yönelik
• Maksimum ünite yüksekliği: 2.448 mm
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Ünite tanımı
Kasa

Ara çerçeve
Birbirinin üzerine üst üste konmuş üniteler için genel 
olarak bir ara çerçeve kullanılabilir. Bir ara çerçeve 
kullanılıyorsa üstteki ünitede yoğuşma suyu damlama 
tavası bulunabilir.
Birkaç kompakt paketleme ünitesi büyükse, ağır 
bileşenlerden oluşuyorsa ya da montaj konumuna erişim 
açıklıkları küçükse çoklu üniteyi ayırmak iyi bir fikirdir.

Ara çerçeve (detay)

Onaylı gövde özellikleri
TÜV Süd, EN 1886'ya göre bir model kutusu kullanarak  
X-CUBE'ü test etmiş ve teknik verilerini doğrulamıştır.  
Sonuçlar:
Isıl geçirgenlik sınıfı:   T2
Isı köprüsü sınıfı:    TB2
Gövde hava sızdırmazlığı (–400 Pa): L1 (M)
Gövde hava sızdırmazlığı (+700 Pa): L1 (M)
Mekanik dayanım (–1.000 Pa):  D1 (M)
Mekanik dayanım (+1.000 Pa):  D1 (M)
Filtre sınıfı:    F9
Ayrıca, X-CUBE klima santralleri, onaylı sertifikasyon 
kuruluşları tarafından EN 13053'e göre test edilmiştir. Buna 
Eurovent testi ve Alman AHU Üreticileri Birliği'nin  
sertifikasyonu dâhildir.

Onaylı enerji verimliliği

İlk bakışta
• Tüm ünite boyutlarında kullanılabilir
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Ünite tanımı
Ölçüler 

Boyut
Klima santralinin boyutlarını tanımlamakta genişliği (B) ve 
yüksekliği (H) ile temsil edilen dört haneli bir kombinasyon 
kullanılır. İç boyutlar, filtre hücresinin standart boyutlarına 
bağlıdır.

Ünite boyutu = BBHH

B = × 612 mmBB
10

H = × 612 mmHH
10

Örnek
Boyut 1005
B = 10 ÷ 10 × 612 mm
B = 612 mm
H = 5 ÷ 10 × 612 mm
H = 306 mm

İşletme tarafı
Klima santralini tasarlarken işletme tarafının  
belirlenmesi çok önemli bir konudur. İşletme tarafı,  
inceleme ve bakım için üniteye erişim sağlar. Bir klima  
santralinin bileşenlerine genellikle tek bir taraftan 
erişilebilir. Ancak, bileşenlere her iki taraftan erişilmesi, 
özellikle geniş ve düz üniteler için göz önünde 
bulundurulmalıdır.

İşletme tarafı solda

İşletme tarafı sağda

   B
H 05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

05

10

15

20

25

30

35

40

X-CUBE boyutları
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Ünite tanımı
Ölçüler 

Toplam boyutlar
İç boyutları panellerin kalınlığına (47 mm) ve taban 
kaidesinin yüksekliğine ① (110, 200 veya 300 mm)  
ekleyerek toplam boyutlar elde edilir; eğer ara çerçeve 
varsa ②, bu da hesaba katılmalıdır (110, 200 veya 
300 mm).

B 4747

H
47

47

①

Tekil ünite

B1 B2 4747

47 47

①

Arada ayırma panellerinin bulunduğu yan yana 
dizilmiş üfleme ve emiş havası ünitelerine sahip 
çoklu ünite

B1 B2 4747

60

①

Arada ara yan panelin bulunduğu yan yana 
dizilmiş üfleme ve emiş havası ünitelerine sahip 
çoklu ünite

H
1

H
2

47
47

47
47

①
②

Arada ara çerçevenin bulunduğu üst üste 
dizilmiş üfleme ve emiş havası  
ünitelerine sahip çoklu ünite

H
1

H
2

47
47

47
47

①

Arada ayırma panellerinin bulunduğu üst 
üste dizilmiş üfleme ve emiş havası  
ünitelerine sahip çoklu ünite

H
1

H
2

47
47

60
①

Arada ara döşeme panelinin bulunduğu 
üst üste dizilmiş üfleme ve emiş havası 
ünitelerine sahip çoklu ünite
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Bileşenler
Çok kanatlı damperler

X-CUBE'e ait tüm damperler TROX tarafından yapılmıştır. Bu, 
klima santrali ünitelerinin ve çok kanatlı damperlerin  
birbiriyle harika şekilde uyum gösterdiği anlamına gelir.
Yalnızca zıt hareketli damperler kullanılır. Amaca bağlı 
olarak ya kapama damperleri ya da kontrol damperleri 
kullanılır; kontrol damperleri ya karıştırma damperleri ya da 
baypas damperleri olabilir.

Fonksiyon
Dişlilere sahip çok kanatlı damperler, yalnızca zıt hareketli 
kanatlara sahip olabilir.
İç dişliler, tahrik kolundan gelen eş zamanlı dönme  
hareketini bağımsız kanatlara aktarır.

Tasarım
Uygulamaya bağlı olarak, EN 1751'e göre sızdırmazlık sınıfı 
2 veya 4 olan çeşitli malzemelerden yapılmış kapama  
damperleri kullanılabilir.
Alüminyum damperler 1.500 × 1.500 mm ölçüsüne  
varabilir. Kanatlar ekstrüzyonlu alüminyum profiller olup 
ya toz boya ile kaplanmış ya da anodize edilmiştir. Dişliler 
özel anti-statik plastikten yapılmıştır; kasa içerisine  
konulursa sızdırmazlık sınıfı 4'ü elde ederler.
Galvanizli çelik veya paslanmaz çelik damperler 
2.000 × 2.000 mm ölçüsüne varabilir. Bu damperlerin 
kanatları, harici bağlantı mekanizmasıyla hareket  
ettirilir. Malzeme aşınmaya maruz kalmadığı için bağlantı 
mekanizması dişlilerden daha dayanıklıdır. Oynayacak yer 
olmadığı için kanatlar da dişliler gibi daha pürüzsüz  

hareket eder.
Maksimum damper boyutundan daha büyük bir damper 
alanı gerekiyorsa birkaç damper bir araya getirilebilir.
Soğuk ve sıcak damperler arasında bir ayrım yapılmıştır. 
Soğuk damperler taze hava veya atış havasına yerleştirilir 
ve yoğuşmayı önlemek için ünitenin içine monte  
edilmelidir. Sıcak damperler üfleme ve emiş havasındadır ve 
ünitenin içine veya dışına monte edilebilir.

Servomotorlu çok kanatlı damper

Düşük sızıntılı çok kanatlı damper

Bir bakışta
• Bileşenlerin ideal şekilde bir araya getirilmesi

 – TROX çok kanatlı damperleri
• Yalnızca zıt hareketli damperler

 – Kontrol damperleri ve kapama damperleri
 – EN 1751'e göre sızdırmazlık sınıfı 2 ve 4

• Alüminyum damperler
 – 1.500 × 1.500 mm maks.
 – Ekstrüzyonlu alüminyumlu profiller
 – Toz boya kaplı veya anodize
 – Özel anti-statik plastikten yapılmış dişliler 
(sızdırmazlık sınıfı 4 kasa)

• Galvanizli çelik veya paslanmaz çelik damperler
 – 2.000 × 2.000 mm maks.
 – Harici bağlantı mekanizması
 – Yüksek dayanıklılık

• Maksimum damper boyutundan daha büyük alanları 
kapsamak için
 – Gerekli alan, birkaç damperin bir araya  
getirilmesiyle elde edilir.
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Taze hava kalitesi Önerilen Minimum gerek-
sinim

ODA 1 
(temiz hava)

F8 F7

ODA 2 
(tozlar)

M5 + F7 F7

ODA 3 
(gazlar)

F8 F7

ODA 4 
(toz ve gazlar)

M5 + F8 F7

ODA 5 
(çok yüksek 
konsantrasyonlar)

M5 + 
gaz filtresi 
+ F9

M5 + F7

Üfleme havası ünitesindeki birinci filtre  
kademesi

Filtrenin takılması

Filtreler için geri çekilebilir montaj rayı
Boyutu 20'ye varan üniteler için filtrelere yerden 
kazandıran geri çekilebilir montaj rayı takılabilir. Torba  
filtreler ve filtre yuvaları için montaj rayı yandan geri  
çekilebilir. Montaj rayının kilidini açmak ve filtre veya filtre 
yuvasını geri çekmek için özel bir TROX emniyet anahtarı 
gereklidir.
Filtre ile birlikte montaj rayı içeri takıldıktan sonra montaj 
rayına açılmış bir delik aracılığıyla filtre conta yüzeyine 
sıkıca bastırılır.

Bileşenler
Filtreler

Filtreler, bir klima santralindeki en önemli fonksiyonel  
üniteler arasındadır. Bir filtre, çıkış yönündeki tüm 
bileşenleri korur ve havayı kontaminantlardan arındırarak 
uygun bir filtre ile hava kalitesini büyük ölçüde artırır.
Elde edilecek hava kalitesini ve tasarım sürecinin bir 
parçası olarak gerekli filtre sınıflarını belirlemek gereklidir. 
EN 13779'da klima santralleri için birinci filtre kademeleri 
olarak kullanılacak filtreler sıralanmıştır.
Filtre malzemesi ve teknik özellikleri hakkında daha fazla 
detay için web sitemizde bulunan teknik broşürlere bakınız.

Klima santralindeki filtre yuvaları

Montaj rayı

Delinmiş delik
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Filtre duvarı
Tüm boyutlardaki klima santrali üniteleri için filtre 
duvarları mevcuttur. Fitre duvarı temelde standart  
boyuttaki bağımsız filtrelerden oluşan bir kafes  
sistemidir. Her filtre elemanı bir çerçeveye takılır ve hızlı 
açılır bağlantı elemanlarıyla çerçeveye bastırarak sabitlenir.  
Çerçeve toz boya ile kaplı ya da paslanmaz çelik olabilir.
Hızlı açılır bağlantı elemanları, giriş yönünde filtrelerin 
hızlı ve kolay şekilde değiştirilmesine olanak sağlar.

Hızlı açılı bağlantı elemanları filtre değiştirme işini kolaylaştırır.

Filtre elemanları

Torba filtreler
X-CUBE klima santrallerine M5, M6, F7 veya F9 filtre 
sınıfına sahip Eurovent onaylı torba filtreler takılabilir. 
Standart olarak her bir filtre (çerçeve dâhil) 592 × 592 mm 
ölçüsündedir; bu genişliğin veya yüksekliğin yalnızca yarısı 
gerekiyorsa 592 × 287 mm ya da 287 × 592 mm ölçüleri de 
mevcuttur.
Farklı boyutlardaki alanlar için 600 ve 700 mm cep  
derinlikleri kullanılabilir.
Filtre malzemesi olarak dokumasız cam elyaf kullanarak 
standart filtre sınıfları elde edilir. NanoWave®'den yapılmış 
M6, F7 veya F9 filtre sınıfına sahip torba filtreler daha 
kritik toz tutma kapasitesi ve düşük başlangıç fark basıncı 
şartlarını karşılar. NanoWave torba filtreleri 600 veya 700 
mm cep derinliğine sahiptir.

NanoWave®'den yapılmış torba filtre

Bileşenler
Filtreler

İlk bakışta
• Filtreler için geri çekilebilir montaj rayı

 – Genişliği 20'ye varan üniteler için
 – Torba fitreler ve filtre yuvaları yandan geri çekile-
bilir.

 – Filtre ile birlikte montaj rayının kilidi özel bir TROX 
emniyet anahtarı ile açılır.

 – Delinmiş bir delik aracılığıyla filtrenin emniyetli 
şekilde oturması

• Filtre duvarı
 – Tüm ünite boyutları için
 – Hızlı açılır bağlantı elemanları ile sabitleme
 – Filtre elemanının emniyetli ve sıkı şekilde oturması
 – Toz boya ile kaplı veya paslanmaz çelik çerçeve
 – Giriş yönünde kolay filtre değişimi

İlk bakışta
• Eurovent sertifikası
• Filtre sınıfları

 – Dokumasız cam elyaf: M5, M6, F7, F9
 – NanoWave®: M6, F7, F9

• Filtre çerçevesi standart ölçüleri
 – Torba filtre standart derinlikleri: 600 ve 700 mm
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Mini pileli filtre yuvaları
Torba filtreler gibi, M6, F7 ve F9 filtre sınıfına sahip 
mini pileli filtre yuvaları da Eurovent sertifikalıdır ve 
592 × 592 mm standart ölçüsünde gelirler. Yarı boyutlu  
filtre hücreleri de kullanılabilir.
Bu filtre yuvaları, 292 mm'lik düşük montaj derinliği 
özelliğine sahiptir. Filtre malzemesi pileli ve neme karşı 
dirençli cam elyaf kâğıttan oluşur. Pileler, küçük bir yerde 
olası en büyük filtre alanına olanak sağlar.

Filtre yuvası

İlk bakışta
• Eurovent sertifikası
• Pileler, küçük bir yerde olası en büyük filtre alanına 

olanak sağlar.
• Filtre sınıfları

 – Neme karşı dirençli cam elyaf kâğıt: M6, F7, F9
• Filtre çerçevesi standart ölçüleri

 – Torba filtre derinliği: 292 mm

Z-line filtreleri
Z-line filtreler çok kompakttır ve dolayısıyla klima santrali, 
diğer filtrelerle olandan daha kısa olabilir. Bu filtre tipi 
genellikle standart ölçülerde ve G4 ve M5 filtre sınıfları için 
kullanılabilir.
Z-line filtrelerinin iki farkı derinlik ölçüsü vardır: 48 ve 96 
mm.
Filtre malzemesi, plastik bir çerçeve içinde özel sentetik 
elyaftır.

Z-line filtresi

İlk bakışta
• Filtre sınıfları

 – Dokumasız sentetik elyaf: G4 ve M5
• Filtre çerçevesi standart ölçüleri

 – Standart filtre derinliği: 48 veya 96 mm
 – Kompakt konstrüksiyon
 – Plastik çerçeve

Bileşenler
Filtreler
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Filtre panelleri
H14 sınıfı partikül filtreleri (HEPA), havadan en küçük 
parçacıkları ayrıştıran yüksek verimli filtre elemanlarıdır. 
EN 1822'ye göre MPPS (en geçirgen parçacık boyutu) için 
> %99,995'in üzerinde bir verimlilikle virüsler, bakteriler 
ve toksik tozları ayrıştırılır. Bu yüksek verimli filtreler, 
araştırma merkezleri veya tıbbi ve eczacılık tesisleri gibi  
alanlarda üfleme havasının mikropsuz olmasını temin 
etmek amacıyla klima santrallerinde son filtre kademesi 
olarak kullanılır.
Yukarıda belirtilen verimlilik seviyesini elde etmek amacıyla 
filtre malzemesi, geniş bir filtre alanı temin etmek için özel 
olarak katlanmış  neme karşı dirençli cam elyaf kâğıdıdır. 
Mini pileli filtre panelleri, filtre elemanı ile montaj  
çerçevesi arasında kaçağı önleyen çevresel bir contaya 
sahip alüminyum bir çerçeveye takılır. Her bir filtre 
elemanı, fabrikada kalitesini doğrulayan filtre tarama  
testine tabi tutulur.
EN 1822'ye göre test edilen verimlilik seviyesini elde 
etmenin yanı sıra filtre panelleri, hijyen sektöründe 
kullanılmasına yönelik tüm gereklilikleri yerine geti-
rir. Örneğin VDI 6022, DIN 1946-4, ÖNORM H 6021 ve 
ÖNORM H 6020 standartlarının gerekliliklerini karşılarlar.

Filtre paneli

Bileşenler
Filtreler

İlk bakışta
• H14 yüksek verimli filtre

 – Virüslerin, bakterilerin, toksik tozların vs. 
ayrıştırılması

 – EN 1822'ye göre %99,995'in üzerinde verim
 – Havayı mikropsuz olmasını etmek için son filtre 
kademesi olarak kullanılır.

• Uygulama alanları
 – Araştırma merkezleri, tıbbi veya eczacılık tesisleri

• Filtre malzemesi
 – Neme karşı dirençli cam elyaf kâğıt
 – Özel katlama tekniği belirtilen verimliliği temin 
eder.

 – Çevresel contalı alüminyum bir çerçevede filtre 
panelleri

• Gereksinimler
 – Fabrikada her bir filtre elemanı üzerinde yapılan 
otomatik filtre tarama testi ve test raporu

 – VDI 6022, DIN 1946-4, ÖNORM H 6021 ve 
ÖNORM H 6020'nin hijyen gerekliliklerini karşılar.
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Aktif karbon filtreleri
Gaz hâlindeki kokulu maddelerin ve kontaminantların, 
hidrokarbonların ve inorganik bileşenlerin kalıntılarının 
tutulmasına yönelik kartuşlar olarak aktif karbon filtreleri 
kullanılır.
Havanın aktif karbon filtreden geçmesi için gereken süre, 
aktif karbonun hacmine ve 250, 450 veya 600 mm  
ölçüsünde olabilen kartuşun uzunluğuna bağlıdır. Kartuş ne 
kadar uzun olursa havanın geçme süresi de o kadar uzun 
olur.
Filtre kartuşu, özel bir montaj plakasına takılır. Üç  
sabitleme noktasına sahip rakor bağlantısı ve düz bir conta 
güvenli ile güvenli şekilde takılma temin edilir.  
Filtre kartuşları 5 kg'a varan ağırlıklarda olabildiği için 
ayrı bir pakette tedarik edilir. Taşıma sırasında karbon 
tozu aşınması meydana gelebilir. Bu toz, filtre kartuşlarına 
hafifçe vurarak giderilmelidir. Devreye alma ve çalıştırma 
sırasında kartuşlardan karbon tozunun kaçması durumunda 
çıkış yönündeki oda temizlenmelidir.
Her montaj plakası 16 adet kartuşu içerebilir. Kartuşlar 
gerekliliklere bağlı olarak galvanizli çelik sacdan,  
paslanmaz çelikten veya plastikten yapılmıştır. Montaj 
plakası galvanizli çelikten yapılmıştır ve isteğe bağlı olarak 
toz boya ile kaplıdır.

Aktif karbon filtre kartuşu

Montaj plakası

İlk bakışta
• Filtre kartuşlarının takılması

 – Özel montaj plakası
 – Rakorlu bağlantı ve düz conta ile güvenli şekilde 
takma

• Filtre kartuşları
 – Ağırlık: 5 kg
 – Kartuş uzunluğu: 250, 450 veya 600 mm
 – Her montaj plakası 16 adet kartuşu içerir.

• Filtre kartuşu özellikleri
 – Galvanizli çelik sac, plastik veya paslanmaz çelik
 – Galvanizli çelikten yapılmış ve isteğe bağlı olarak 
toz boya ile kaplanmış kartuş montaj plakası

Bileşenler
Filtreler
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Metal kafesli filtreler
Özellik ticari mutfaklarda havadan gresi ayrıştırmak için 
metal kafesli filtreler kullanılır. Bu filtreler, çıkış yönündeki 
bileşenleri gresli birikintilerden korur. Metal kafesli  
filtreler, kaba parçacıkların ayrıştırılması için ön filtre  
olarak da kullanılır.
Özel metal kafes, düşük fark basıncı ile büyük bir yüzey 
sağlar. Bu yüzey bir yoğuşma yüzeyi görevi görür. Gresi 
absorbe eden su buharı metal kafesin üzerinde yoğuşarak 
gresi yüzeyin üzerinde bırakır.

Metal kafesli filtre

Bileşenler
Filtreler

Tozu ayrıştıran filtre elemanları

Torba filtreler Filtre yuvası Z-line filtreleri Filtre panelleri

Uygulama Ön filtre, 
ana filtre

Ana filtre Ön filtre, 
ana filtre

Ana filtre, 
son filtre kademesi

Filtre sınıfları M5, M6, 
F7, F9

M6, 
F7, F9

G4, 
M5

M5, M6, 
F7, F9, 
E11, 
H13, H14

Filtre malzemesi Dokumasız cam elyaf, 
NanoWave®

Cam elyaf kâğıt Dokumasız sentetik 
elyaf

Cam elyaf kâğıt

Sertifika Eurovent Eurovent Eurovent Eurovent
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Bileşenler
Fanlar

Fan, her klima santrali ünitesinin temel parçasıdır. 
Gerekli hava akışını oluşturur ve hava dağıtım kanal 
sisteminde ve klima santralinde tüm basınç kayıplarını 
karşılamaya yetecek kadar güçlüdür. X-CUBE için 
yalnızca arkaya doğru eğimli kanatlara sahip doğrudan 
tahrikli fanlar kullanılır.

IE2 ve IE3 fanları
Çoğunlukla IE2 verimlilik sınıfındaki (2011'den beri  
kontrolsüz motorlar için minimum gereksinim) motorlara 
sahip fanlar kullanılır. EN 60034-30'a göre (2009), bunlar 
yüksek verimlilikli (çalışma sırasında %94'ün üzerinde  
verimlilik) motorlardır.
Fan ünitesi bir montaj alt çerçevesi, motor, pervane ve çan 
ağzı girişinden oluşur.
Bu fan üniteleri, 2.300 Pa'a varan toplam fark basıncının 
üstesinden gelebilir

IE3 fanı

Fan ünitesi

İlk bakışta
• Yüksek verimli motorlar

 – Çalışma sırasında %94'ün üzerinde
 – 2.300 Pa'a varan toplam fark basıncının üstesinden 
gelebilir.

• Uygulama
 – Büyük sistemler için uygun
 – İkiz fanlar
 – İşleyen ve yedek ya da kısmi yükte çalışma için

• Bütün ünite
 – Montaj çerçevesi, motor, pervane ve çan ağzı girişi
 – X-CUBE'e titreşim önleyici montaj
 – Özel panel konstrüksiyonu döşeme montajına  
olanak sağlar.

 – Ek destek yapısı gerekmez.
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IE4 fanları
Fanlar için onaylı IE2 ve IE3 motorlarından başka artan 
sayıda motor IE4 verimlilik sınıfı gerekliliklerini  
(%97'nin üzerinde) yerine getirir.

EC IE4 fanları
Fan başına 3.335 l/s (12.000 m³/h) hava debilerine varan 
kompakt klima santrali üniteleri için genellikle EC fanlar 
kullanılır ve destekleme elamanlı fan montaj plakasına 
monte edilir. Elektronik olarak yönü değiştirilen (EC)  
motorlar, konvansiyonel sinyaller alır ve frekans  
invertörü gerektirmez. Kontroller, fan ünitesinin ayrılmaz 
bir parçasıdır.

Destekleme elemanlı EC fan

PM IE4 fanları
Bu konstrüksiyon IE2 ve IE3 verimlilik sınıfındaki fan  
ünitelerinin tasarımına benzerdir. EC motorunun yerine  
fanlarda fırçasız bir DC motoru bulunur. Kontroller 
tertibatın ya parçasıdır ya da dışarıdan monte edilir.
Uygulama aralığını genişletmek için sözü edilen fanların 
hepsi ikiz bir fan düzeninde de kullanılabilir.

PM motorlu fan

Titreşim sönümleme
Fan ünitesi, titreşimler azaltılacak şekilde bir X-CUBE klima 
santraline monte edilir. Özel döşeme panelleri, çerçeve 
veya destek elemanına gerek kalmaksızın fanın döşeme 
üzerinde fan ünitesine monte edilmesine olanak sağlar. 
Döşeme yüzeyi düz ve pürüzsüz kalarak temizlenmesini 
kolaylaştırır.

Titreşim önleyici eleman

Bileşenler
Fanlar

İlk bakışta
• Yüksek verimli motorlar

 – Çalışma sırasında %97'nin üzerinde
• İkiz fanlar kullanılabilir.
• EC IE4 türü

 – Kompakt ünitelerde kullanılabilir.
 – 3.335 l/s'ye (12.000 m³/h) kadar
 – Destekleme elamanı ile fan montaj plakasına 
monte edilmiştir.

 – Frekans invertörü gerektirmez.
 – Kontrol giriş sinyali, entegre edilmiş konvansiyonel 
bir voltaj sinyalidir.

• PM IE4 türü
 – Fırçası DC motorlarına sahip
 – Harici veya dahili kontroller
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İkiz fanlar
Fanlar kısmi yükte çalıştırıldığında yüksek verimlilik  
seviyesi elde etmek ya da arıza durumunda kesintisiz 
çalışma temin etmek amacıyla özellikle büyük klima  
santrallerinde ikiz fanlar ya da işleyen ve yedek  
fanlar kullanılır. Yedekte bekleme işlemi için belirli bir fan 
çalışmadığında kapalı kalan en az bir damper  
(giriş veya çıkış tarafından) ile fan donatılmıştır.

Damper düzeni giriş tarafında

Damper düzeni çıkış tarafında

FanArray (Fan Dizisi)
FanArray, ikiz fan düşüncesini daha da genişletir. Bu  
durumda birkaç fan paralel şekilde çalıştırılır. Bunlar,  
destekleme elemanları ile çerçeveye monte edilmiş yüksek 
verimlilikli EC IE4 fanlarıdır.
Toplam hava debisi birkaç küçük fana ayrıldığı için fan 
odasının toplam uzunluğu büyük ölçüde azaltılabilir.
Fan arıza yaparsa sistem, performansta büyük bir düşüş 
yaşanmadan çalışma devam edebilir.
FanArray'deki tüm fanlar bir sinyal ile kontrol edilir.

Dokuz fanlı FanArray

Bileşenler
Fanlar

İlk bakışta
• Birkaç fan paralel şekilde dizilebilir.
• EC IE4 fanlarının kullanımı

 – Destekleme elemanları ile çerçeveye monte edilir.
 – Toplam hava debisi birkaç fana ayrılabilir.
 – Fan arızasının telafisi  
(performansta büyük düşük yok)

 – Fan odası daha kısa olabilir.
• FanArray'deki tüm fanlar bir sinyal ile kontrol edilir.
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Bileşenler
Fanlar

Fana genel bakış

Fanlar

IE2 IE3 EC IE4 PM IE4

Motor verimliliği >94 % >95 % >97 % >97 %

Motor gücü 0,75 – 75 kW 0,75 – 75 kW 0,45 – 75 kW 1,3 – 11 kW

Toplam basınç artışı 2.300 Pa'a kadar 2.300 Pa'a kadar 1.800 Pa'a kadar 2.000 Pa'a kadar

Hava debisi (tek fan) 95.000 m³/h'ye kadar 95.000 m³/h'ye kadar 12.000 m³/h'ye kadar 30.000 m³/h'ye 
kadar

26.400 l/s'ye kadar 26.400 l/s'ye kadar 3.335 l/s'ye kadar 8.335 l/s'ye kadar

Montaj Titreşim önleyici 
montaj

Titreşim önleyici 
montaj

Fan montaj plakasının 
üzerindeki destekleme 
elemanı

Titreşim önleyici 
montaj

Pervane malzemesi Kompozit / toz boya 
kaplı çelik

Kompozit / toz boya 
kaplı çelik

Alüminyum / toz boya 
kaplı alüminyum

Toz boya kaplı çelik

Kontrol ünitesi Harici frekans inver-
törü

Harici frekans inver-
törü

Dahili kontroller Harici veya dahili 
kontroller

İkiz fanlar + + + +

FanArray (Fan Dizisi) – – + –
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Bileşenler
Susturucular

Fan gürültüsünü ve hava akışından kaynaklanan gürültüyü 
en aza indirmek için susturucu kullanılır. Susturucuyu 
boyutlandırırken 63 Hz ila 8 kHz arasındaki tüm frekans 
spektrumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu spektrum 
şu oktav bantlarına ayrılabilir: 63, 125, 250, 500, 1.000, 
2.000, 4.000 ve 8.000 Hz.

Tasarım
Aerodinamik profilli çerçeve galvanizli çelik sacdan, 
toz boya kaplı çelik sacdan ya da paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.
Yanmaz maden yünü, 20 m/s'ye varan hava akış hızlarında 
aşınmaya karşı koruma sağlayan cam elyaf kumaş ile 
kaplıdır. Maden yünü, Alman TRGS 905  
(Tehlikeli Maddeler için Teknik Kurallar) ve 97/69/EG AB 
direktifine göre doğada çözünür ve dolayısıyla hijyenik  
olarak güvenlidir.
Susturucu modülde, kasetlerin temizlik için çıkarılabilmesi 
için bir bakım kapağı vardır.  Mesafe tutucu parçalar,  
kasetleri kendi konumlarında tutar; kasetlerin çıkarılması 
için tutamak görevi görerek işlemi kolaylaştırır.
Kaset çerçevelerinde montajı kolaylaştırmak için alt tarafta 
plastik kaydırıcılar vardır. Bunlar yüzeyleri çizilmelere karşı 
korumaya da yardım eder.
Maksimum hava direnci 80 Pa'ı geçmemelidir; genellikle bu 
sınırın çok altında olacaktır.
Susturucular daima fanların yanına yerleştirilmelidir; 
asla nem alıcı soğutma serpantininin çıkış yönüne 
yerleştirmeyin.
En etkili hava akışını elde etmek amacıyla giriş yönü  
kesiti (1 x kaset genişliği) ve çıkış yönü kesiti  
(1,5 x kaset genişliği) gerektirir. Bu kesitlerin uzunluğu, 
bir susturucu kasetten bir sonraki bileşene ölçülür.

Mesafe tutucu parçalara sahip susturucu kaset

Mesafe tutucu parça (detay)

Plastik kaydırıcı (detay)
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Fonksiyon

Rezonans panellerine sahip susturucu kasetler
MKA kasetlerinin gürültü azaltma etkisi yutum ve rezonans 
sayesindedir.
Kasetler, yutum malzemesi olarak maden yünü dolgusuna 
sahiptir. Kaset yüzeyinin hava akışıyla paralel çalışan 
kısmı rezonans panelleriyle kaplıdır. Bu paneller sesin 
çınlamasıyla (rezonans) titremeye başlar ve dolayısıyla 
ses enerjisini yutar. Rezonans, en iyi şekilde kritik fan 
gürültüsünün frekans aralığında iş görür.
Sıradan ses yutum kasetlerine kıyasla geniş frekans 
aralığında daha yüksek bir gürültü azaltımı vardır. Bu  
nedenle bu kasetler çoğu X-CUBE klima santrali için seçilir.

Rezonans panellerine 
sahip susturucu kaset

Rezonans paneli olmayan susturucu kasetler
XKA kasetlerinin gürültü azaltma etkisi yutum sayesindedir.
Kasetler, yutum malzemesi olarak maden yünü dolgusuna 
sahiptir.

Rezonans paneli 
olmayan susturucu 
kaset

Bileşenler
Susturucular

İlk bakışta
• Tüm frekans spektrumu kullanımı

 – 63, 125, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 Hz
• Türler

 – Offset rezonans panellerine sahip kasetler
 – Rezonans paneli olmayan susturucu kasetler

• Malzemeler
 – Galvanizli çelik sac, toz boya kaplı çelik sac veya 
paslanmaz çelik

 – Yutum malzemesi alev almaz maden yünüdür.
 –  Aşınmaya karşı koruyan cam elyaf kumaş ile 
kaplıdır.

 – TRGS 905 ve 97/69/EC AB Yönetmeliği'ne göre 
hijyenik olarak güvenli

• X-CUBE monte edildiğinde
 – Temizlik işine ait bakım kapağı
 – Maksimum 80 Pa hava direnci
 – Mesafe tutucu parçalar tam konumu temin eder.
 – Doğru giriş ve çıkış yönü kesitleri temin edilir.
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Bileşenler
Isı eşanjörleri

Isıtma ve soğutma, bir klima santralindeki temel  
termodinamik hava koşullandırma işlemleridir. Bir 
klima santrali ünitesindeki ısı eşanjörleri, havayı 
gerektiği gibi koşullandırmak için bir buhar kazanı 
veya su soğutucu gibi harici bir ünitenin çıkışından 
yararlanır.
Sıcaklığı değiştirmesinin yanı sıra soğutma  
serpantinleri havanın nemini de alır.
Çalışma sırasında en etkili ısı transferini ve anma 
performansını elde etmek amacıyla ısı eşanjörleri ters 
akış düzenine bağlanmalıdır. Ters akış, bir tarafta sı 
eşanjöründeki sıvıya ve diğer tarafta havaya atıfta  
bulunur.

Tasarım
Isıtma ve soğutma serpantinlerinin temel tasarımı aynıdır. 
Genellikle basınçla takılmış alüminyum kanatçıklara sahip 
bakır borulardan oluşur çünkü bu konstrüksiyon transfer 
yüzeyini artırır. Bakır borular birbirine bağlıdır ve ayrı 
devreler oluşturur. Bu devreler, akışkanı sağlayan bir  
manifolda gider.
Boru sıralarının sayısı ve hava akış yönünden bakıldığında 
aralarındaki boşluk, ısı eşanjörünün derinliğini belirtir. 
Boru sıralarının sayısı, hava akış yönündeki boruları  
sayarak belirlenebilir.
Standartlarda belirtilen gereklilikleri karşılamak için ısıtma 
ve soğutma serpantinleri farklı şekilde yapılabilir

Isıtma serpantinleri
Taze havayı ön-ısıtmak için birinci filtre kademesinin 
önüne yerleştirilen ısı eşanjörleri yüksek kontaminasyon 

seviyesine maruz kalır ve bundan dolayı geniş aralıklı 
(en az 4 mm) kanatçıklara sahip olmalıdır. Bu minimum 
gereksinim karşılanmazsa kanatçık aralığı 2,0 ila 10,0 mm 
arasında herhangi bir ölçüde olabilir.
Isıtma serpantinlerinin çerçeveleri genellikle galvanizli 
çelik sacdan yapılmıştır. Isı eşanjörleri, korozyona karşı  
yüksek direnç gerektiren ağır şartlarda kullanılıyorsa,  
epoksi kaplı alüminyum kanatçıklara sahip paslanmaz  
yçelik  
çerçeve kullanılabilir.
Kanatçık aralığı, ısı eşanjörünün montaj derinliğini  
belirler; bu sayede ısı eşanjörünün tamamen temizlenmesi 
ve dolayısıyla hijyenik olması temin edilir.

Soğutma serpantinleri
Bir soğutma serpantini nem alma işlemi için de kullanılırsa 
kanatçık aralığı en az 2,5 mm olmalıdır, aksi takdirde 2,0 
mm yeterlidir.
Kanatçık aralığı, soğutma serpantinleri için tek kriter 
değildir; başka bir gereklilik de genellikle paslanmaz çelik 
olan korozyona karşı dirençli bir çerçevedir.

Hava-su ısı eşanjörü

Ters akışlı ısı transferi

Akışkan 1

Δϑortalama
Akışkan 2

Mesafe

[°C]
ϑ

Akışkan 1

Akışkan 2



36

Bir bakışta
• Isıtma ve soğutma serpantinlerinin aynı tasarımı

 – Bakır boruların kullanımı
 – Alüminyum kanatçıklar transfer yüzeyini artırır.
 – Bakır borular, ayrı devreler oluşturacak şekilde 
bağlıdır.

 – Devreler manifolda (akışkan beslemesi) gider.
 – Montaj derinliği, boru sıralarının sayısı ve 
aralıklarına bağlıdır.

• Kanatçık aralığı
 – Farklı bir gereklilik olmadıkça 2,0 mm ila 10,0 mm 
arasında

 – Soğutma serpantinleri için kanatçık aralığı en az 
2,5 mm'dir (olağanüstü şartlarda 2,0 mm).

 – Taze havanın ön-ısıtılması için en az 4,0 mm 
kanatçık aralığı

• Konstrüksiyon
 – Soğutma serpantini: korozyona karşı dirençli  
çerçeve (paslanmaz çelik)

 – Isıtma serpantini: galvanizli çelikten yapılmış  
çerçeve

 – Aşındırıcı şartlarda: epoksi kaplı alüminyum 
kanatçıklara sahip paslanmaz çelik çerçeve

• Kanatçık aralığı, ısı eşanjörünün montaj derinliğini 
belirler.
 – Isı eşanjörü tamamen temizlenebilir.

Bileşenler
Isı eşanjörleri

Uygulama Kanatçık aralığı [mm] Çerçeve

Isıtma serpantinleri

Ön ısıtma serpantinleri 4 Galvanizli çelik sac

Yeniden ısıtma serpantinleri 2 – 4

Soğutma serpantinleri

Nem alıcı soğutma serpantinleri 2,5 Paslanmaz çelik 

Soğutma serpantinleri (kuru) 2

Isı eşanjörleri – teknik detaylar
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Hidrolik devreler
Bir ısıtma veya soğutma serpantinin hava çıkış yönünün 
sıcaklığı, akışkanını ayarlayarak kontrol edilir. Bu  
ayarlama, üç farklı hidrolik devre ile elde edilebilir; han-
gisinin kullanılacağı şartlara ve fonksiyonel gerekliliklere 
bağlıdır.

Yan devre
Gereken kontrol bileşenleriyle ilgili olarak, ısı eşanjörünün 
dönüş akışında 3-yollu bir kontrol vanası gerektirdiği için 
yan devre en basit seçenektir.
Kütle debisini ayarlayarak çıkış kontrol edilir; ısı 
eşanjörüne girişteki sıcaklık, akış sıcaklığı ile aynıdır.
Klima sistemlerinde bu devre genellikle yeniden ısıtıcıları 
ve nem alıcı soğutma serpantinlerini kontrol etmek için 
kullanılır. Primer devredeki kütle debisi %0 ila 100 arasında 
kontrol edilebildiği için baypas açıldığında dönüş akış 
sıcaklığı, akış sıcaklığına ulaşıncaya kadar artar. Binalar 
merkezi ısıtma, yoğuşmalı kazan veya bir ısı pompası ile 
ısıtılıyorsa yan devre bu nedenle önerilmez.

Yan devre

Karışma devresi
Yan devrenin aksine, karışma devresindeki sekonder devre 
için bir pompa gerekir ve 3-yollu kontrol vanası, dönüş 
akışından ziyade akışkan akışında bulunur. Birkaç sekonder 
devreye sahip bir ısıtma sisteminde primer devrede ana 
pompa olmalıdır. Sekonder devrelerin her birinde kendi 
pompaları vardır. Bu durumda, primer ve sekonder devreleri 
dengeleyen açık bir manifold sağlanmalıdır.
Sekonder devre pompaları sabit su debisi sağlar. 3-yollu 
kontrol vanası, gerçek çıkışı kontrol eder; baypası 
kapattığında sekonder devredeki sıcaklık artar.
Sekonder devre pompasının boyutlandırılmasında yalnızca 
ısı eşanjörünün fark basıncı dikkate alınmalıdır; primer 
şebeke bilinmediği zaman bu uygundur.
Merkezi klima santrali ünitelerinde sıcaklığı kontrol etmek 
amacıyla ısıtma serpantinleri için genellikle bir karışma 
devresi kullanılır fakat nem alma fonksiyonu olmadan 
soğutma serpantinleri için de kullanılabilir.

Karışma devresi

Enjeksiyon devresi
Gereken kontrol bileşenleri konusunda enjeksiyon devreleri 
daha karmaşıktır fakat bazı avantajlar sunarlar.
Hem primer hem de sekonder devre, sabit su  
debisiyle çalışır. Primer devrenin fark basıncını ve harekete 
geçirici elemanın basınç kaybını karşılamak için primer 
devre pompası kullanılır. Sekonder devre pompası, ısı 
eşanjörünün fark basıncının üstesinden gelir.
Karışım devresi ile birlikte sekonder devre akışında sıcaklığı 
değiştirerek ısı eşanjörü çıkış kontrol edilebilir. Vana 
ayarlarına bağlı olarak primer devrede az veya çok akışkan 
ikinci karışım noktasında sekonder devreye "enjekte" edilir.

Enjeksiyon devresi

Bileşenler
Isı eşanjörleri
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Bileşenler
Isı eşanjörleri

Yan devre Karışma devresi Enjeksiyon devresi

Özellikler

Primer devre su akışı Sabit Değişken Sabit

Sekonder devre su akışı Değişken Sabit Sabit

Isı eşanjörü girişindeki su 
sıcaklığı

Akış sıcaklığı ile aynı Değişken Değişken

Primer devredeki kalıcı su 
akışı (ölü süre yok)

Evet Hayır Evet

Sekonder devredeki devri-
daim pompası

Hayır Evet Evet

Avantajlar  – Primer devre ile ilgili 
olarak sabit fark basıncı 
(hidrolik dengeleme)

 – Kontrol etmesi kolay  – Kontrol etmesi çok kolay
 – Harekete geçirici eleman 
ve ısı eşanjörü birbi-
rinden aynı uzaklıkta 
olabilir.

Kullanım kısıtlamaları  – Merkezi ısıtma
 – Yoğuşmalı kazanlar
 – Isı pompaları

 – Harekete geçirici eleman 
ve ısı eşanjörü birbirinden 
aynı uzaklıkta olabilir.

 – Merkezi ısıtma
 – Yoğuşmalı kazanlar
 – Isı pompaları

Uygulama

Ön ısıtma serpantinleri – + +

Yeniden ısıtma serpantin-
leri

+ + –

Nem alıcı soğutma serpan-
tinleri

+ – –

Soğutma serpantinleri 
(kuru)

– + +

Hidrolik devreler
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Plakalı ısı eşanjörleri

Fonksiyon
Klima santrallerindeki plakalı ısı eşanjörleri, ısı geri 
kazanımı için yani emiş havasından sıcaklığı geri  
kazanarak kış aylarında gereken ısıtma kapasitesinin 
miktarını azaltmak için kullanılır. Plakalı ısı eşanjörleri, 
rekuperatif ısı geri kazanım sistemleridir. Bu, ısının bir 
hava akışından başka bir hava akışına arada bir yüzey 
aracılığıyla aktarılması anlamına gelir.
Plakalı ısı eşanjörünün fonksiyonu sürdürebilmesi ve  
donmadan dolayı hasara karşı korumak için hava akışının  
yönlendirilmesi önemlidir. Taze hava girişinde ve atış 
havası çıkışında donma riski vardır. Donma riski olduğu 
zaman bir damper, baypası açar ve buna bağlı başka bir 
damper, taze havanın geçmemesi için ısı eşanjörünün 
girişini kapatır. Sıcak atış havası, ısı eşanjöründen geçmeye 
devam ederek oluşmuş olabilen buzları erimesine neden 
olur. İsteğe bağlı olarak, emiş ve üfleme havası arasına bir 
geri dönüşüm damperi takılabilir.

Tasarım
Hava akışları bir bileşende bir araya getirilmesi gerektiği 
için plakalı ısı eşanjörleri yalnızca çoklu ünitelerde 
kullanılabilir.
Basit bir ters akışlı plakalı ısı eşanjörüyle %70'lere varan 
termal verim elde edilebilir.
Plakalı ısı eşanjörünü boyutlandırırken birkaç faktörün 
göz önünde bulundurulması gerekir; bunları hepsi X-CUBE 
Configurator'da bulunmaktadır. Kullanılabilir boşluğu  
belirlerken plakalı ısı eşanjörünün boyutu otomatik olarak 
belirlenir; taze hava ve emiş havası verilerini girdiğinizde 
bir son liste oluşturulur.

Çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Isı geri kazanımı, klima santralindeki havayı koşullandırmak 
için harici kaynaklardan gerekli enerji miktarını düşürür. 
Emiş havası ile taze hava arasındaki sıcaklık farkı, taze 
havayı ısıtmak ya da soğutmak için kullanılır. Isının %80'lere 
kadar geri kazanılmasıyla ısı geri kazanım sistemleri,  
iklimlendirme işlemini olağanüstü derece enerji tasarruflu  
yapabilir.

Isı geri kazanım prensibi

t °C0

Üfleme havası

Atış havası

Taze hava

Isı geri kazanımı

Emiş havası
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Çift plakalı ısı eşanjörleri
Yüksek ısı geri kazanım verimlilikleri konusunda, plakalı 
ısı eşanjöründe basınç kaybından dolayı verimli çalışmanın 
daha fazla mümkün olmayacak şekilde kanatçık aralığının 
küçük olması gerekecektir. Bu durumda, plakalı ısı 
eşanjörü kullanılabilir. Seri olarak bağlanmış iki plakalı ısı 
eşanjörüyle, geniş kanatçık aralığına rağmen %80'i aşan ısı 
geri kazanımı verimlilik seviyeleri elde edilebilir ve basın 
kaybı yine idare edilebilir olacaktır.

Çift plakalı ısı eşanjörleri

Emiş 
havası Taze hava

Geri dönüşüm damperi Baypas damperi

Üfleme 
havası

Atış havası

Damper düzeni

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Bir bakışta
• Rekuperatif ısı geri kazanım sistemi

 – Emiş havası debisindeki ısıyı alır.
 – Hava debileri bir ekipman içinde birinden diğerine 
akar.

 – Plakalı ısı eşanjörleri yalnızca çoklu ünitelerde 
kullanılabilir.

• X-CUBE Configurator ile ısı eşanjörünün 
boyutlandırılması
 – Taze hava ve emiş havası verileri dikkate alınır.
 – Sağlanan uygun boyutların son listesi kullanılabilir 
alana bağlıdır.

• Termal verim
 – Standart olarak %70'e kadar
 – Seri olarak bağlanmış iki plakalı ısı eşanjörüyle 
%80'e kadar

• Fonksiyonel güvenilirlik
 – Donma önleyici koruma olarak baypas damperi
 – İsteğe bağlı geri dönüşüm damperi
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Rotorlu ısı eşanjörleri

Fonksiyon
Rotorlu ısı eşanjörleri, klima santrallerinde ısı geri 
kazanımı için kullanılan rejeneratif sistemlerdir. Emiş 
havası ve taze hava alternatif olarak dönen ısıyı tutan 
malzemeden geçerek yöneltilir. Isıyı tutan malzeme, emiş 
havasındaki ısının bir kısmını alır ve bunu taze havaya 
aktarır.
Isıyı tutan malzeme, V kayışına bağlı olan bir motor ile 
döndürülür. Kontrol ünitesi, ısı çarkının  
(ısıyı tutan malzeme) hızını kontrol eder ve enerji motora 
verilir.
Rotorlu ısı eşanjörleri, %80'e varan ısı geri kazanım  
verimlilikleri elde edebilir ve basınç kaybı, plakalı ısı 
eşanjörüne kıyasla düşüktür.
Rotorlu ısı eşanjörü nispeten düşük basınç kayıpları,  
esneklik, işlevler ve kontrol kolaylığı ile yüksek ısı geri 
kazanım verimliliği gibi bariz avantajlar sunar ancak bu 
avantajların dezavantajlar ile karşılaştırılması gereklidir. 
Çark her iki hava akışıyla temas ettiği için bir miktar  
istenmeyen hava karşımı daima bulunacaktır. Bu demektir 
ki maddelerin ve kokuların aktarılma olasılığı daima söz 
konusudur. Bu  
yüzden rotorlu ısı eşanjörleri mutfaklardan veya  
tuvaletlerden emiş havasına sahip sistemler için uygun 
değildir. Nem transferinin sorunlara sebep olduğu  
uygulamalar için de aynı şekilde uygun değillerdir.
Yalnızca çoklu ünitelerde kullanılabilirler.

Tasarım
Isıyı tutan malzeme, çok büyük bir transfer yüzeyi 
oluşturan pürüzsüz ve oluklu karşılıklı katmanlardan oluşur. 
Katlar, bu ısı geri kazanım bileşenine kendini temizleme 
özelliği verir.
Gövde için kullanılan malzeme, uygulamaya bağlı olarak 
değişiklik gösterebilir. Genel olarak, birbirini kavrayan tuzlu 
suya karşı dirençli alüminyum çerçeve kullanılır. Çapı 3.000 
mm'den büyük bir çarka sahip rotorlu ısı eşanjörlerinde 
galvanizli çelik sacdan yapılmış kaynaklı bir gövde vardır. 
Rotorlu ısı eşanjörünün farklı uygulamalara uyarlanması  
nedeniyle gövde ve ısıyı tutan malzeme için malzeme 
seçimi vardır. Epoksi kaplama korozyona karşı  
direnci artıracaktır. Özel su tutan kaplamalar, rotorlu ısı 
eşanjörüyle nem  
transferini geliştirir.
Büyük çarkların taşınması ve binaya getirilmesi kolaylaşsın 
diye birleştirilmemiş hâlde teslim edilebilirler. Çark  
dilimlere ayrılmıştır. Parçaların sayısı çarkın çapına 
bağlıdır. Çapı 3.000 mm'ye kadar olan bir çarka sahip 
ısı eşanjörleri, üreticinin belgelerine göre müşteriler 
tarafından da birleştirilebilir. Büyük ünitelerin taşınması 
daha zordur ve tecrübeli teknisyenlerin yardımını gerektirir.

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Çark dilimleriIsıyı tutan malzeme
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Klima santrallerinin yerleştirilmesi
Alt üniteler arasındaki kaçaklardan tamamen kaçınılabilir 
fakat bu durum fanların diziliminden etkilenebilir.
Her iki fanın giriş tarafları rotorlu ısı eşanjörüne baktığı 
zaman yalnızca çok az kaçak olur. Kaçak, atış havası 
akışında olduğu için üfleme havasının kontaminasyonu  
gerçekte hariç tutulur.

Taze hava

Mahal

Atış havası

En çok tercih edilen fan düzeni

En yaygın kullanılan fan düzeninde üfleme havası fanının 
giriş tarafı ve emiş havasının çıkış tarafı rotorlu ısı 
eşanjörüne bakar. Bu düzende her iki hava akışının dengesi 
çalışma sırasında her zaman olması gerektiği gibidir ancak 
belli bir geri dönüşüm havası yüzdesi hep vardır. Emiş 
havası fanının yerleştirilmesi, ısı geri kazanımına fayda 
sağlayacak şekilde emiş havası sıcaklığının artışına neden 
olur.

Taze hava

Mahal

Atış havası

En yaygın fan düzeni

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Bir bakışta
• Rejeneratif ısı geri kazanım sistemi

 – Emiş havası debisindeki ısıyı alır.
 – Çark, emiş havası tarafından üfleme havası tarafına 
döner.

 – Kontaminantlar ve kokular aktarılır.
 – Nem transferi ve üfleme ile emiş havası arasında 
hava değişimi (yaklaşık %10'a varan)

• Konstrüksiyon
 – Motorlu V-kayışla çalışan
 – Hızı ayarlayan kontrol ünitesi
 – Taşıma: Çark çapına (3.000 mm'ye kadar) bağlı  
olarak çark dilimlere ayrılabilir.

• Termal verim
 – Standart olarak %80'e varan
 – Plakalı ısı eşanjöründen daha düşük basınç 
kayıpları

• Çerçeve malzemeleri
 – Standart konstrüksiyon: Tuzlu suya dirençli alümi-
nyum çerçeve (birbirini kavrayan)

 – Çark d > 3.000 mm: Galvanizli çelik sacdan 
yapılmış kaynaklı gövde

• Isıyı tutan malzeme
 – Standart konstrüksiyon: Alüminyum
 – Korozyon direnci için: Epoksi kaplama
 – Nem transferi: Özel su tutucu kaplama

• Kaça seviyesi fan düzenine bağlıdır.
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Bileşenler
Isı geri kazanımı

Run-around serpantin sistemi
Run-around serpantin sistemleri (RCS), giderek daha 
önemli hâle gelen rejeneratif ısı geri kazanım sistemleridir. 
Hava akışları tamamen ayrıldığı için hastaneler, gıda veya 
ilaç endüstrisi gibi emiş havasının üfleme havası ile temas 
etmemesinin gerektiği uygulamalar için RCS özellikle  
uygundur. Üfleme ve emiş havası ünitesi birbirinden belli 
bir uzaklıkta yerleştirildiği zaman run-around serpantin  
sistemleri de kullanılabilir. Bu durum, birkaç üfleme ve 
emiş havası ünitesi bağlandığı zaman da geçerlidir.

Fonksiyon
Bir run-around serpantin sistemi, her bir hava akışı için en 
azından bir ısı eşanjöründen oluşur. Isı eşanjörleri hidrolik 
olarak bağlıdır.
Isı transferi akışkanı genellikle etilen glikol ve su 
karışımıdır. Gıda endüstrisinde propilen glikol gerekebilir. 
Etilen glikolden farklı olarak propilen glikol toksik değildir 
fakat daha düşük bir ısı kapasitesine sahiptir ve  
viskoziteden dolayı devrede daha yüksek basınç kayıplarına 
neden olur. Karışımın konsantrasyonu, sistemin varsayılan 
en düşük sıcaklığına bağlıdır.
Run-around serpantin sistemleri %80'e varan ısı geri 
kazanım verimlilikleri elde eder. Bu durum, birkaç ısı 
eşanjörü seri olarak bağlandığında mümkündür. Isı 
eşanjörleri EN 13053'te belirtilen temizlik gerekliliklerini 
karşılamak üzere ayrılır. Gerekli transfer alanından dolayı, 
hem akışkan tarafı hem de hava tarafında diğer ısı geri 
kazanım sistemleri, ısıtma veya soğutma serpantinlerine 
kıyasla nispeten yüksek basınç kayıpları beklenebilir.
Diğer ısı geri kazanım sistemlerinden farklı olarak,  
run-around serpantin sisteminde hava akışlarının birbiriyle 
ilgili olma durumu (paralel veya ters akış) önemli değildir 
fakat ısı eşanjörleri ve hava akışı ters akış durumunda 
düzenlenmelidir ancak o zaman ısı eşanjöründe hava ile 
akışkan arasında sabit bir sıcaklık profili elde edilecektir.

Çalıştırma
• Kış

Kışın, üfleme havasını ön-ısıtmak için run-around 
serpantin sistemi kullanılır. Diğer termodinamik 
fonksiyonları da yerine getirebilir. Bu fonksiyonlar, 
üfleme havasının koşullandırılmasını (yani yeniden 
ısıtma) ya da diğer işlemlerden enerji akışlarının  
entegrasyonunu (yani atık ısı) içerebilir. Bu  
sistemler, çoklu şekillerde çoklu bileşenleri kullanma 
ve bir bina içinde birden çok ısı kaynağı ve ısı emici 
bağlama seçeneği sunar.

• Yaz
Yazın, soğutma için gereken gücü azaltmak için  
run-around serpantin sistemi kullanılır. Bu amaçla üfleme 
havasındaki ısı eşanjörlerinin kanatçık aralığının 2,5 
mm olması gerekir; ayrıca yoğuşma suyu damlama tavası 
da gerekebilir. Soğutma etkisi nemlendirme ve buharlı 
soğutma (adiyabatik) ile artırılabilir. Yaz çalışması 
üfleme havasının koşullandırılması (yani yeniden 
soğutma ve nem alma) ya da diğer işlemlerden enerji 
akışlarının entegrasyonu (yani serbest soğutma) gibi 
diğer termodinamik fonksiyonlara da izin verir.

Donma önleyici vana

Kapasite ayarlama

H
id

ro
lik

 ü
ni

te

M

M



t

t

t

t

SUP

EXA

1:1 run-around serpantin sistemi

SUP: üfleme havası, EXA: emiş havası
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Sistemler
• 1:1 sistemi

1:1 sistemi bir üfleme havası ve bir emiş havası  
ünitesinden oluşur.

• 1:n sistemi ve n:1 sistemi
Üfleme ve emiş havası ünitesi farklı konumlara monte 
edilebildiği için 1:n sistemlerine (1 üfleme havası ünitesi 
ve herhangi bir sayıda emiş havası ünitesi) ya da n:1  
sistemlerine (herhangi bir sayıda üfleme havası ünitesi 
ve 1 emiş havası ünitesi) sahip olması da mümkündür.

• n:m sistemi
Üfleme ve emiş havası ünitesi farklı konumlara monte 
edilebildiği için n:m sistemlerine (herhangi bir sayıda 
üfleme havası ünitesi ve herhangi bir sayıda emiş havası 
ünitesi) sahip olması da mümkündür.

M

M
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SUP

EXA

Emiş havası ünitesinde buharlı nemlendiriciye sahip 1:1 run-
around serpantin sistemi

SUP: üfleme havası, EXA: emiş havası

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Bir bakışta
• Rejeneratif ısı geri kazanım sistemi

 – Emiş havası debisindeki ısıyı alır.
 – Hava akışları tamamen ayrılmıştır.
 – Her bir hava akışı için en az bir ısı eşanjörü

• Uygulama
 – Örnekler arasında hastaneler, gıda ve ilaç endüs-
trisi bulunur.

 – Üfleme ve emiş havası üniteleri farklı konumlarda 
olduğunda

• Sistem türleri
 – 1:1 sistemi = 1 üfleme havası ünitesi, 1 emiş 
havası ünitesi

 – 1:n sistemi = 1 üfleme havası ünitesi, n emiş 
havası ünitesi

 – n:1 sistemi = n üfleme havası ünitesi, 1 emiş 
havası ünitesi

 – n:m sistemi = n üfleme havası ünitesi, m emiş 
havası ünitesi

• Özellikler
 – Bir bina içinde aynı tipte birden çok bileşen ve 
birkaç ısı kaynağı ve ısı emici bağlanabilir.

 – %80'e varan verimlilik

M

M
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1:4 run-around serpantin sistemi
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Hidrolik ünite
İsteğe bağlı hidrolik ünite, verimli bir run-around serpantin 
sistemi için gereken tüm bileşenleri ve entegre kontrolleri 
içerir.
Üfleme havası ısı eşanjörünün akış ile dönüşü arasındaki 
baypasta 2-yollu bir kontrol vanası, emiş havası ısı 
eşanjörünü donmaya karşı korur. Düşük dış ortam 
sıcaklıklarında emiş havası ısı eşanjöründeki akış sıcaklığı 
ayarlanan seviyenin altına düşerse pompa hızı artırılır. Bu 
durum, üfleme havası ısı eşanjöründe dönüş sıcaklığının 
ve emiş havasında akış sıcaklığının artmasına neden olur. 
Sıcaklık çok düşük kalırsa kontrol vanası baypası kademeli 
olarak açar; bu da emiş havası ısı eşanjöründe oluşan 
donmayı önleyen karma bir sıcaklığa neden olur.
Sistem çıkışını ayarlamak için emiş havası ısı eşanjöründe 
3-yollu bir kontrol vanası kullanılabilir. Bu, pompa hızına 
göre de kontrol edilir. Minimum hızda çıkış verimi yine çok 
yüksekse 3-yollu kontrol vanası baypası açarak emiş havası 
ısı eşanjörünün çıkış veriminde azalmaya neden olur.
Su-glikol karışımının akışı, üfleme havası debisine  
dayanarak ve hava debisiyle değişen bir sinyal sonucunda 
ayarlanır. Glikol tipi ve konsantrasyonuna bağlı olarak 
sistem, 1 termal kapasite oranını elde etmek için gereken 
akışkan debisini sistem hesaplar. Pompa hızı buna göre 
uyarlanır.

Bileşenler
Isı geri kazanımı

Bir bakışta
• Konstrüksiyon

 – Dahili kontroller
 – Pompa hızını ayarlama
 – Hava debisi ölçme ünitesi

• 2-yollu kontrol vanası
 – Üfleme havası ısı eşanjörünün akış ve dönüşü 
arasında baypas

 – Donmaya karşı korunan emiş havası ısı eşanjörü

• 3-yollu kontrol vanası
 – Emiş havası ısı eşanjörünün akış ve dönüşü arasında, 
çıkışı ayarlamak için kullanılır

DEXC-RCS- 15 50 50 80 80 120 120 150

Hava debisi 
– su glikol 
karışımı

m³/h 1,5 – 5,0 5,0 – 8,0 8,0 – 12,0 12,0 – 15,0

l/s 0,045 – 1,389 1,39 – 2,22 2,22 – 3,33 3,33 – 4,17

Debi – hava m³/h 5.000 – 16.000 16.000 – 26.000 26.000 – 39.000 39.000 – 50.000

l/s 1.390 – 4.445 4.445 – 7.220 7.220 – 10.835 10,35 – 13.890

Hidrolik ünitenin çalışma aralığı

Isıtma / soğutma enerji beslemesine sahip run-around serpan-
tin sistemlere yönelik hidrolik ünite
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Bileşenler
Isı geri kazanımı

Isı geri kazanımı

Rotorlu ısı eşanjörü Çapraz akışlı plakalı 
ısı eşanjörü

Çift plakalı ısı 
eşanjörleri

Run-around serpan-
tin sistemi

Verimlilik %80'e kadar %70'e kadar %80'e kadar %80'e kadar

Basınç kaybı 120 Pa'a kadar 250 Pa'a kadar 300 Pa'a kadar 350 Pa'a kadar

Isı geri kazanım 
tipi

Rejeneratör Rekuperatör Rekuperatör Rejeneratör

Nem transferi + – – –

Çoklu ünite + + + +

Tekli üniteler – – – +

Malzemeler

Kanatçıklar veya 
ısıyı tutan mal-
zeme

 – Alüminyum
 – Epoksi kaplı alümi-
nyum

 – Nem transferine yöne-
lik özel kaplama

 – Alüminyum
 – Paslanmaz çelik 
 – Epoksi kaplı alümi-
nyum

 – Alüminyum
 – Paslanmaz çelik 
 – Epoksi kaplı alümi-
nyum

 – Alüminyum
 – Epoksi kaplı alümi-
nyum

 – Bakır

Çerçeve  – Alüminyum
 – Galvaniz çelik

 – Alüminyum
 – Paslanmaz çelik 
 – Toz boya kaplı alümi-
nyum

 – Alüminyum
 – Paslanmaz çelik 
 – Toz boya kaplı alü-
minyum

 – Galvaniz çelik
 – Paslanmaz çelik 
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Bileşenler
Evaporatörler ve kondenserler

Klima santrali ünitelerinde havanın soğutulmasının ve  
neminin alınmasının iki yolu vardır: ya harici bir su  
chillerinden beslenen bir soğutma serpantini ile ya da bir 
evaporatör ile. Evaporatör, soğutma devresinin bir parçasıdır. 
Bu soğutma devresi ya klima santralinin ayrılmaz bir 
parçasıdır ya da evaporatör ayrık ünitelerle birlikte çalışır.

Klima santrali ünitelerindeki evaporatörler ve  
kondenserler, içinde soğutucu maddenin (R410 gibi) 
kullanıldığı ısı eşanjörleridir. Soğutma devresi en az bir 
evaporatöre ve bir kondensere ihtiyaç duyar. Ya hem  
evaporatör hem  
kondenser ya da ikisinden biri klima santralinin ayrılmaz 
parçaları olduğundan dolayı düzen değişir. Sonraki durumda 
ikinci ısı eşanjörü, klima santralinin dışına monte edilir.

Evaporatör
Evaporatörün tasarımı, konvansiyonel ısı eşanjöründen 
farklıdır. Ancak ısı eşanjörü akışkanı ve hava ters akış  
düzeninde de akmalıdır. Soğutucu maddenin serpantinin 
ayrı devrelerine eşit şekilde dağıtılabilmesi için evaporatör, 
akışkan giriş tarafında Venturi tipi bir distribütöre sahiptir. 
Bu, yalnızca buharlı soğutucu maddenin evaporatörden 
ayrılmasını temin eder.

Evaporatörün Venturi tipi distribütörü

İdeal çevrim
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Kondenser
Kondenserin doğru şekilde çalışması için Venturi tipi bir 
distribütöre gerek yoktur. Tersinir çalışma gerektiğinde 
boyutlandırma evaporatöre bağlı olmalıdır. Isıtma  
serpantini olarak evaporatör kullanılırsa Venturi tipi dis-
tribütör soğutucu sıvı maddeyi toplar. Bu durum, basınç 
kaybının artmasına yol açar.
Malzeme gerekliliklerinin ilgili olduğu kadarıyla  
konvansiyonel ısıtma ve soğutma serpantinlerinin standart 
versiyonları evaporatör veya kondenser olarak kullanılabilir. 
Bunlar genellikle bakır borulardan ve alüminyum 
kanatçıklardan yapılır.

Klima santralindeki kondenser

Bileşenler
Evaporatörler ve kondenserler

Bir bakışta
• Evaporatör

 – Soğutucu maddenin devrelere eşit şekilde 
dağıtılmasını temin eden Venturi tipi distribütör

 – Yalnızca buharlı soğutucu madde evaporatörden 
ayrılır.

• Kondenser
 – Tersinir çalışmada: Boyutlandırma evaporatöre 
dayanmalıdır.

• Malzemeler
 – Konvansiyonel ısıtma ve soğutma serpantinlerinin 
standart versiyonları mevcuttur.

 – Bakır boru kullanımı
 – Alüminyum kanatçıklar transfer yüzeyini artırır.
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Entegre soğutma sistemi
Bir soğutma devresine ait tüm bileşenleri içeren kompakt 
bir kompresör ünitesi, emiş havası ünitesinde evaporatörün 
yanına monte edilmiştir. Bütün soğutma devresinin bu 
entegrasyonu sayesinde harici soğutmaya gerek kalmaz ve 
bu da zamanla soğutma bileşenlerinin montajı için gerekli 
olabilecek zamanı ve emeği düşürür. Klima santralindeki 
tüm bileşenlerle, soğutucu maddeye ait boru uzunluğu 
ve dolayısıyla soğutucu madde yükü azaltılarak transfer 
kayıpları asgari tutulabilir.
Kondenseri boyutlandırırken hem evaporatörden hem de 
kompresörden ısı yayması gerektiği unutulmamalıdır.  
Birbiriyle uygun olan bileşenleri seçmek ve ısı eşanjörleri 
boyutlandırmak için sağlanan otomatik fonksiyonları  
kullanmak, çalışma güvenirliliği seviyesinin yüksek 
olmasını temin eder. Güvenilirlik, fabrikada monte edilip 
test edilmiş tüm soğutma sistemiyle de temin edilir.

Bileşenler
Entegre soğutma sistemi

Su chillerinden beslenen konvansiyonel soğutma  
serpantinleri dışında, bir evaporatör üfleme havasını 
soğutmak için kullanılabilir. Entegre soğutma sistemiyle, ısıyı 
yaymak için gereken kondenser atış havasına monte edilir. 
Bir soğutma devresine ait tüm bileşenleri içeren kompakt 
bir kompresör ünitesi, emiş havası ünitesinde evaporatörün 
yanına monte edilmiştir.

Klima santralindeki kompresör

Bir bakışta
• Evaporatör

 – Taze havanın soğutulması ve neminin alınması
• Kondenser

 – Atış havasına yerleştirilir.
 – Hem evaporatörden hem de kompresörden ısıyı 
yaymalıdır.

• Kompresör ünitesi
 – Emiş havası ünitesine monte edilir.

• Özel nitelikler
 – Harici soğutmaya gerek yoktur.
 – Soğutma bileşenlerini monte etmek için daha az 
zaman ve daha az soğutucu madde gerekir.

• Soğutma sistemi fabrikada test edilmiştir.
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Kompresör ünitesi
Daima emiş havası ünitesine monte edilen kompresör  
ünitesi, R410 soğutucu maddesiyle çalışabilen dijital skrol 
kompresörleri içerir.
40 kW'a varan bir kapasite için (t0 = 5 °C ve tC = 50 °C ile), 
tek bir kompresör kullanılır. Daha yüksek kapasiteler için 
bir dijital skrol kompresör ve bir sabit hızlı  
kompresör olmak üzer iki adet skrol kompresör kullanılır 
(paralel çalışma). Bu kombinasyon ile 80 kW'a varan  
kapasiteleri (t0 = 5 °C ve tC = 50 °C ile) elde etmek için 
mümkündür.
Kompresör ünitesini kontrol etmek için ya bir bus veriyolu 
protokolü ya da konvansiyonel voltaj sinyalleri (0 – 10 V) 
kullanılabilir. Özel X-CUBE Control ile harici kontrol  
sistemine gerek kalmaz.

Sabit skrol Buharlı soğutucu maddeYörüngeli skrol

0° 180° 2×360° 3×360°360°

Skrol kompresörün fonksiyonu

Bileşenler
Entegre soğutma sistemi

Bir bakışta
• Kompresör ünitesi

 – Dijital skrol kompresör
 – R410A soğutucu maddesi

• Soğutma maddesi (t0 = 5 °C ve tC = 50 °C ile)
 – Tek kompresör: 7 kW ila 40 kW arasında
 – Paralel kompresörler: 45 kW ila 80 kW arasında

• Kompresör ünitesi kontrolü
 – Bus veriyolu protokolü
 – Voltaj sinyali (0 – 10 V DC)
 – X-CUBE Control sistemi
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Buhar nemlendirmesi

Mollier h-x diagram
Atmospheric pressure = 1013 hPa
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Buharlı nemlendirme dolayısıyla durum değişikliği

Buharlı nemlendiriciler
Buharlı nemlendiriciler, mahal havasının nem içeriğini 
artırmak için kullanılır ve dolayısıyla üfleme havası  
ünitesine monte edilirler.
Nemlendirici ünite, buhar jeneratörü ve buharlı dağıtım 
sistemi olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşur. Elektrotlu 
ısıtma sistemi, buhar üretmek için elektrik gücü kullanır. 
Yüksek nem seviyelerinden dolayı nemlendirme odasının 
döşemesinde yoğuşma suyu damlama tavası vardır.
Buhar gerekli olduğunda kazandaki elektrotlara voltaj  
verilir ve buharlı silindirine su akacak şekilde giriş vanası 
açılır. Elektrotlar suyla temas eder etmez aralarında bir 
akım akar, su sıcaklığı artar ve bunun sonucunda su 
buharlaşır. Ne kadar çok elektrot batırılırsa, akım o kadar 
yüksek olur ve o kadar çok buhar üretilir. Nemlendirilecek 
hava akışına yerleştirilen buhar dağıtım borusu havaya 
buhar sağlar.
Buhar üretimi, harici nem sensörüne sahip açma-kapama 
kontrolü kullanarak ayarlanabilir ya da kontrol edilebilir.

Bileşenler
Nemlendiriciler

Klima santrali üniteleri için iki tip nemlendirici vardır; 
fonksiyonlarına göre ayırt edilirler. Buharlı nemlendiriciler ve 
yüksek basınçlı atomizer nemlendiriciler gibi adiyabatik nem-
lendiriciler neredeyse eş-entalpili durum değişimi özelliğine 
sahiptir. Klima santrallerinde kullanılan buharlı nemlendi-
riciler gibi diğer nemlendiriciler izotermal nemlendiriciler-
dir. Bu iki nemlendirici türüyle elde edilen etkiler temelde 
farklı olduğu için bu farklılıkların nemlendirici kontrolü için 
düşünülmesi gereklidir.

Nemlendirme odası

Buharlı nemlendirici
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Adiyabatik nemlendirme

Mollier h-x diagram
Atmospheric pressure = 1013 hPa
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Adiyabatik nemlendirme dolayısıyla durum değişimi

Yüksek basınçlı atomizer nemlendiriciler
Üfleme havasını nemlendirmek için adiyabatik  
nemlendirme gerektiğinde yüksek basınçlı atomizer 
nemlendirici kullanılabilir. Taze havayı atomize eden 
ve dolayısıyla nemlendirme odasında ince taneli buğu 
oluşturan sprey nozulu kafesi, yüksek basınçlı atomizer 
nemlendiricilere takılmıştır.
Yüksek basınçlı atomizer nemlendiriciler, ters osmoz  
sistemi gibi bir çeşit su artırma gerektirir ve bu da UV 
ışınları veya gümüş iyonları gibi diğer hijyen önlemlerine 
gereksinimi ortadan kaldırır. Bu nedenle DIN 1946-4'ün  
kritik hijyen gerekliliklerini karşılayan klima santrali  
ünitelerinde de yüksek basınçlı atomizer nemlendiriciler 
kabul edilebilir.
Nemlendirme odası ve tüm nemlendirici bileşenlerin sürekli 
olarak suya maruz kalmaya dayanması için paslanmaz  
çelikten yapılmışlardır.

Bileşenler
Nemlendiriciler

Bir bakışta
• Buharlı nemlendiriciler ile üfleme havasının  

nemlendirilmesi
 – Kademesiz buhar üretimi
 – Buhar üretimi, harici nem sensörüne sahip bir 
açma-kapama sinyali ile başlatılır.

• Konstrüksiyon özellikleri
 – Buhar dağıtım boruları
 – Nemlendirme odasının tabanında yoğuşma suyu 
damlama tavası

• Çalışma prensibi
 – "Buhar talebi" sinyaline göre voltaj elektrotlara 
verilir.

 – Buhar silindirinin su girişi açılır.
 – Elektrotlar su ile temas eder ve bunun sonucunda 
buhar üretilir.

 – Gerekli buhar miktarı üretildiği zaman su giriş 
vanası kapanır.
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Yüksek basınçlı atomizer nemlendirici

Bir bakışta
• Yüksek basınçlı atomizer nemlendiriciler ile üfleme 

havasının nemlendirilmesi
 – Su püskürtme
 – Su arıtma için ters osmoz sistemi

• Nemlendirme odası
 – Paslanmaz çelikten oda
 – Nemlendirici bileşen paslanmaz çelikten 
yapılmıştır.

• DIN 1946-4'e uygun üniteler için kabul edilebilir.

Buharlı nemlendiriciler
Emiş havasının buharlı soğutulması (adiyabatik soğutma) 
için çoğunlukla buharlı nemlendiriciler kullanılır. Geri 
dönüşümlü su ile veya olmadan (akım yönünde) şeklinde 
iki farklı prosedür vardır.
Her iki durumda kullanılan su; içme suyu, yumuşak su, 
kısmen yumuşatılmış su, ters osmoz sızıntısı veya minerali 
tamamen giderilmiş su olabilir. Ekonomik açıdan arıtılmış, 
minareli tamamen giderilmiş ya da ters osmoz sızıntısını 
kullanmayı öneririz. Bu su tipleriyle, birikintileri petek 
yapısında oluşması için daha uzun zaman alacak ve bu  
sayede basınç kaybı ve dolayısıyla gerekli fan kapasitesi 
çok artmayacaktır.
Malzemeyi profillenmesi, nemlendiricinin  
karakteristik petek yapısını oluşturur; yüzeyini ve 
dolayısıyla buharlaşma etkisini artırır. Amaç, hava  
neredeyse  
doyuncaya kadar nem miktarını artırmaktır.
Nemlendiriciyi etkinleştirmek amacıyla emiş havasının 
adiyabatik olarak soğutulması için yalnızca açma-kapama 

sinyali gerekir.

Buharlı nemlendirici

Bileşenler
Nemlendiriciler
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Bileşenler
Nemlendiriciler

M

M



t

t

t

t

SUP

EXA

Buharlı nemlendiricinin örneğin emiş havası ünitesine 
yerleştirilmesi

Buharlı nemlendiriciler Yüksek basınçlı atomizer 
nemlendiriciler

Buharlı nemlendiriciler

Uygulama Üfleme havasının izotermal 
olarak nemlendirilmesi

Üfleme havasının adiyabatik 
olarak nemlendirilmesi

Emiş havasının adiyabatik 
olarak nemlendirilmesi

Hijyen DIN 1946-4'e uygun klima 
santrali üniteleri için

DIN 1946-4'e uygun klima 
santrali üniteleri için (ancak 
ameliyathaneler için değil)

Akışkan  – Isıtma elektrotlarıyla üre-
tilen buhar

 – Ters osmoz sisteminden 
gelen su

 – İçme suyu
 – Yumuşak su
 – Kısmen yumuşatılmış su
 – Ters osmoz sızıntısı
 – Minerali tamamen 
giderilmiş su

Nemlendiriciler

Bir bakışta
• Dolaylı buharlı soğutma  

(emiş havası adiyabatik soğutma) için kullanılır.
• Konstrüksiyon türleri

 – Akım yönünde çalışma
 – Geri dönüşümlü suyla çalışma

• Uygun su tipleri
 – İçme suyu  
(Alman İçme Suyu Yönetmeliği'ne uygun)

 – Yumuşak su
 – Kısmen yumuşatılmış su
 – Ters osmoz sızıntısı (ekonomik)
 – Minerali tamamen giderilmiş su (ekonomik)

• Konstrüksiyon özellikleri
 – Buharlaşma için yüzey alanı: Profilli malzeme 
(daha iyi bir buharlaşma etkisi için)

 – Profilleme, nemlendiricinin karakteristik petek do-
kusunu oluşturur.
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Bileşenler
Kontroller

Bir klima santralinin fonksiyonel üniteleri en iyi şekilde 
entegre bir kontrol sistemiyle çalışır. Çeşitli uygulamalar için 
parametrelerin ayarlanması ve tüm fonksiyonların bütün bir 
sisteme entegre edilmesi çok verimli çalışma modları ve  
harika işletim güvenilirliği sağlar. X-CUBE Control  
dokunmatik bir panel ile sezgisel dolaşım sağlar.

X-CUBE Control
X-CUBE Control tüm fonksiyonel ünitelerinin kontrolü için 
entegre bir sistemdir. Tüm bileşenler, başlangıç ekranında 
açıkça gösterilir ve ayrı ayrı seçilebilir. Kullanıcılar durum 
bilgisine ulaşabilir ya da bir bileşen için parametre  
ayarlayabilir.

Modüler ve genişletilebilir ölçüm ve kontrol sistemi

Dokunmatik panel üzerinde şematik gösterim

Bir bakışta
• Modbus TCP veya BACnet/IP aracılığıyla tüm ortak 

bina yönetim sistemlerine entegrasyon
• Bus veriyolu iletişimi, katılımcı bileşenler arasında 

kalıcı ve ayrıntılı veri alışverişine olanak sağlar.
• Bağlantı panoları ve kodlanmış fişli kabloları  

sayesinde hızlı ve hatasız kablolamaya olanak sağlar.
• Hava dağıtım sistemine monte edilen saha cihazları 

(örneğin yangın damperleri, hava debisi kontrolörleri 
ve hava kanalı sensörleri) entegre edilir.

• İsteğe bağlı entegre kablo kanalı ve bileşenlerin 
kablolarının düz bağlanması, X-CUBE'ün VDI 6022 
kılavuzunun hijyen gereksinimlerini karşılamasına 
yardımcı olan hijyenik bir çözüm sağlar.
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Çalışma modları
Çalışma modları dokunmatik panel kullanarak ayarlanabilir.

Otomatik
Otomatik mod, ayarlı kontrol stratejisine göre zamanlayıcı 
kontrolü demektir. Emniyetle ilgili fonksiyonlar, bekleme 
modunda bile etkin kalır.

Kapalı
Sistem kapalıdır. Emniyetle ilgili tüm fonksiyonlar etkin 
kalır.

Manüel kontrol
Sistem çalışır durumdadır; manüel kontrol ayarlı kontrol 
stratejisini veya zamanlayıcı programını devre dışı bırakır. 
Her bileşen gerektiği gibi açılabilir. Emniyetle ilgili tüm 
fonksiyonlar etkindir.

Çalışma zamanının uzatılması
Çalışma zamanı uzatımını seçmek, zamanlayıcı programa 
bakmaksızın sistemi açar. Uzatma için bir zaman sınırı 
ayarlamak mümkündür; uzatma süresi boyunca kontrol 
stratejisi sürdürülür. Ayarlanan süre dolduktan sonra sistem 
otomatik moda geri döner.

Kontrol stratejileri
Farklı kontrol stratejileri kullanılabilir ve uygulamaya bağlı 
olarak bir araya getirilebilir. Devreye almanın bir parçası 
olarak dokunmatik panelden kontrol stratejisi seçilebilir. 
Seçili kontrol stratejisini veya fonksiyonunu gerekirse 
değiştirmek ya da ayarlamak mümkündür.
• Sıcaklık kontrolü
• Nem kontrolü
• Sabit basınç kontrolü
• Sabit hava debisi kontrolü
• Hava kalitesi kontrolü

Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık kontrolü, çeşitli referans girişlerinden birine  
dayanabilir.
Hava akışlarına yerleştirilen sıcaklık sensörleri, ayarlı  
referans ve gerçek sıcaklık değerlerinin karşılaştırılmasına 
dayanarak sabit üfleme havası sıcaklık kontrolüne izin verir. 
Minimum ve maksimum sıcaklığı ayarlamak ve mahal havası 
veya emiş havası sıcaklığını ölçmek suretiyle sıcaklık  
kontrolünü optimize etmek ve enerji tasarruflu sonuçlar 
elde etmek mümkündür.

Bileşenler
Kontroller

Sabit üfleme havası sıcaklık kontrolü

  

  

t Üfleme 
havası
GERÇEK

t Üfleme 
havası
AYARLI

Isıtma

Soğutma
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Bileşenler
Kontroller

Nem kontrolü
Neme ek olarak sıcaklığı kontrol etmek genel bir 
uygulamadır. Nem kontrolü, yüksek konfor seviyelerini elde 
etmekte genellikle önemli bir faktördür; gerçekte belli  
uygulamalar için kritik olabilir.
Sıcaklık kontrolü olarak bir seçenek, üfleme havasının sabit 
nem seviyesini korumaktır. Bu, üfleme havası  
debisinde bir nem sensörü gerektirir. Sonrasında istenen 
nem seviyesi, gerçek ve referans değerlerin sabit bir şekilde 
karşılaştırılmasına dayanarak korunur. Başka bir seçenek, 

emiş havası yönetimli nem kontrolüdür; bu durumda mahal 
veya emiş havasının nem seviyesi ölçülür. Bu değere bağlı 
olarak, üfleme havasının nem seviyesi belli bir aralıkta 
kontrol edilir.

Kaskadlı kontrol – mahal veya emiş havası sıcaklığı

  

  

  

  

  

  

Soğutma

Isıtma

t SUP
ACT

t SUP
SET

t Room
ACT

t EXA
ACT

t Room
SET

t EXA
SET

ACT: GERÇEK
SET: AYARLI

Room: Mahal
SUP: Üfleme havası
EXA: Emiş havası

Üfleme havası neminin sabit kontrolü

  

 

 

Nem alma

Nemlendirme
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Sabit basınç kontrolü
Sabit basınç kontrolü, ilgili hava sisteminde basınç  
sensörü gerektirir. Dolayısıyla üfleme veya emiş havası 
ya da kombine üfleme ve emiş havası için sabit basınç 
kontrolü sağlamak mümkündür. Tüm bu durumlarda gerçek 
değer ile referans değeri karşılaştırılır. Dahili kontrolör, 
referans değerin elde edilmesi ve korunması için fan için 
kontrol giriş sinyali sağlar.

Sabit basınç kontrolü

Δp
AYARLI

Δp
GERÇEK

Sabit hava debisi kontrolü
Sabit debi kontrolü, sabit basınç kontrolüne bir  
alternatiftir. Gerçek değer, fanın efektif basıncından ve çan 
ağzı girişinin K değerinden hesaplanır ve sonra referans 
değer ile karşılaştırılır. Referans hava debisinin elde  
edilebilmesi veya korunması için kontrolör, fan ünitesine 
kontrol giriş sinyali sağlar.

Sabit hava debisi kontrolü

Hava debisi
AYARLI

Hava debisi
GERÇEK

Hava kalitesi kontrolü
Mahal havasının CO2 miktarını ve Uçucu Organik Bileşen 
değerini değiştirmenin iki yolu vardır: ya fanın oluşturduğu 
hava debisini değiştirmek ya da dahili damperleri açmak 
veya kapatmaktır.

Bileşenler
Kontroller

CO2'ye bağlı hava kalitesi kontrolü – geri dönüşüm damperi ve fan

Sıra

CO2 konsan-
trasyonu
Mahal

GERÇEK

Geri dönüşüm havası

CO2 konsan-
trasyonu

Emiş havası
GERÇEK

CO2 konsan-
trasyonu
Mahal
AYARLI

CO2 konsan-
trasyonu

Emiş havası
AYARLI
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Bileşenler
Kontroller

CO2'ye bağlı hava kalitesi kontrolü – damperlerin sırası

Damperlerin sırası

CO2 konsan-
trasyonu
Mahal

GERÇEK

Taze hava

CO2 konsan-
trasyonu

Emiş havası
GERÇEK

CO2 konsan-
trasyonu
Mahal
AYARLI

CO2 konsan-
trasyonu

Emiş havası
AYARLI

Atış havasıGeri dönüşüm havası

Uçucu Organik Bileşene bağlı hava kalitesi kontrolü – geri dönüşümlü damper ve fan

Sıra

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Mahal

GERÇEK

Geri dönüşüm havası

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Emiş havası

GERÇEK

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Mahal
AYARLI

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Emiş havası

AYARLI

Uçucu Organik Bileşene bağlı hava kalitesi kontrolü – damperlerin sırası

Damperlerin sırası

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Mahal

GERÇEK

Taze hava

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Emiş havası

GERÇEK

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Mahal
AYARLI

Uçucu Orga-
nik Bileşen 
konsantra-

syonu
Emiş havası

AYARLI

Atış havasıGeri dönüşüm havası
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Bileşenler
Kontroller

Bina Yönetim Sistemi iletişimi
X-CUBE ve X-CUBE Control yazılımı Modbus TCP veya  
BACnet/IP aracılığıyla olağan merkezi bina yönetim  
sistemlerine entegre edilebilir. Bus veriyolu iletişimi, 
katılımcı bileşenler arasında kalıcı ve ayrıntılı veri 
alışverişine olanak sağlar.

Entegre kablo yönetimi
Bağlantı panoları ve kodlanmış fişli kabloları sayesinde 
hızlı ve hatasız kablolamaya olanak sağlar. İsteğe bağlı 
entegre kablo kanalı ve bileşenlerin kablolarının düz 
bağlanması, X-CUBE'ün VDI 6022 kılavuzunun hijyen  
gereksinimlerini karşılamasına yardımcı olan hijyenik bir 
çözüm sağlar.
Yangın damperleri, hava debisi kontrolörleri veya kanal 
sensörleri gibi hava dağıtım sistemine monte edilen diğer 
bileşenleri entegre etmek de mümkündür.

Bağlantı panosu

Kablo kanalı
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EC/FU -41D1
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-1Y2 A

B
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M

-1R2

TIC

RLVL

-42B1

TIC

MIC

-42B3

TIC

MIC
M

-50Y4 -50R6

TIC

M
-50Y1 -50R3

TIC

-41D3

PDIC

-12S1
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EC/FU

-12M1

-40D7
PIC

FO AB

AU ZU

PDIC

M-50Y7 M

-41D7

PDIC

-19R8 TIC

-19Y6

B

A

AB

M

-19M1

VL RL

+

-18M1

-18Y6 A

B

AB

M

-18R8

TIC

-18B5TZA-

RLVL

TROX XC-BUS

Kontrol şeması
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Yapılandırma
X-CUBE Configurator

X-CUBE klima santrali üniteleri, maksimum esneklik sağlar 
ve her uygulama durumuna kolaylıkla yapılandırılabilir. 
Boyutlandırma konusunda, TROX satış mühendisleri TROX 
tarafından geliştirilen bir yazılım çözümü olan X-CUBE 
Configurator'ü kullanır. Dolayısıyla TROX müşterilerinin  
isteklerinden ödün vermesi gerekmez.

X-CUBE Configurator ile klima santrali ünitelerinin 
yapılandırılması

X-CUBE Configurator tasarım programı özel bir alettir ve 
her müşteri ve proje için mükemmel bir teknik çözüm 
bulmalarına yardımcı olur. Klima santrali ünitesine ve 
tüm fonksiyonel modüllere ait yapılandırma prosedürü 
tamamlandıktan sonra yazılım, tasarım detaylarını içeren 
ilgili tüm belgeleri oluşturur.
• Ağırlıklar ve boyutlar dâhil yapılandırılmış her ünitenin 

şematik bir gösterimi
• DWG formatında çizimler
• Teknik şartnameler

• Tüm bileşenlere ait teknik veriler
Tüm belgeler Almanca, İngilizce ve diğer birçok Avrupa  
dilinde mevcuttur.

Şematik gösterim

ODA (dış 
ortam havası)

SUP (üfleme 
havası)

EXA (emiş 
havası)

EHA (atış 
havası)
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Yapılandırma
Yapılandırma örnekleri

Plakalı ısı eşanjörüne sahip çoklu ünite
Isı geri kazanımı için plakalı ısı eşanjörüne sahip bu klima 
santrali ünitesi, dış ortam montajına yönelik tasarlanmıştır. 
Merkezi ünite, mahal modüllerine hava sağlayabilir. Bu 
konstrüksiyon, VDI 6022'nin gerekliliklerini karşılar ve 
EN 13053'e göre H2 sınıfına karşı gelen bir ısı geri kazanım 
verimlilik seviyesini temin eder.

Montaj Üst üste dizilmiş dış ortam / üfleme ve 
emiş havası ünitesi

Hava akışlarının ayrılması Ara döşeme paneli

Taze hava bağlantısı Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Hava panjuru

Üfleme havası bağlantısı Damper yok
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Emiş havası bağlantısı Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Atış havası bağlantısı Damper yok
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Taze hava filtresi Mini pileli filtre yuvaları F7

Emiş havası filtresi Mini pileli filtre yuvaları F7

Plakalı ısı eşanjörü Baypas Yan tarafta

Verimlilik sınıfı H1

Üfleme havası fanı Standart motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – Titreşim önleyici montaj

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE2

Emiş havası fanı Standart motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – Titreşim önleyici montaj

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE2

Uygulama  – Mahal modüllerine hava sağlamak
 – İlave konvansiyonel ısıtma sistemi 
ile ısı geri kazanımı

 – Gerekli hava değişim sayısını temin 
etmek

Seçili yapılandırma

Kombi ünitesinin şematik gösterimi (yandan görünüş)

F7 F7ODA 
(dış 

ortam 
havası)

ZUL

ABL

EHA 
(atış 

havası)
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Yapılandırma
Yapılandırma örnekleri

Rotorlu ısı eşanjörüne sahip çoklu 
ünite
Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörüne sahip bu 
klima santrali, dış ortam montajına yönelik tasarlanmıştır. 
Üfleme havası ünitesindeki iki filtre kademesi, hava  
kalitesini büyük ölçüde iyileştirir.
Entegre soğutma ve ısıtma serpantinleri, gereken üfleme 
havası sıcaklığının elde edilmesini sağlar.
Bu konstrüksiyon, VDI 6022'nin gerekliliklerini karşılar ve 
EN 13053'e göre H1 sınıfına karşı gelen bir ısı geri kazanım 
verimlilik seviyesini temin eder.
FanArray olarak düzenlenmiş seçili fanlar, ünitenin işletim 
güvenilirliğini ve verimliliğini artırır.

Montaj Yan yana dizilmiş üfleme ve emiş havası 
ünitesi ile iç ortam

Hava akışlarının 
ayrılması

Ara yan panel

Taze hava bağlantısı Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Üfleme havası 
bağlantısı

Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Emiş havası bağlantısı Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Atış havası bağlantısı Alüminyum damper, sızdırmazlık sınıfı 2
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Taze hava filtresi 1. filtre kademesi: torba filtreleri M5

2. filtre kademesi: Mini pileli filtre 
yuvaları

F7

Emiş havası filtresi Mini pileli filtre yuvaları F7

Rotorlu ısı eşanjörü Bağlantı ağzı olmayan geri dönüşüm damperi

Verimlilik sınıfı H1

Üfleme havası fanı EC motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – FanArray'de düzenlenmiş
 – Üst üste üç fan

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE4

Emiş havası fanı EC motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – FanArray'de düzenlenmiş
 – Üst üste üç fan

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE4

Uygulama  – Ofisler
 – Üretim tesisleri
 – Okullar

Seçili yapılandırma

Çoklu ünitenin şematik gösterimi (üstten görünüş)

M5 F7

F7

ODA 
(dış 

ortam 
havası)

ZUL

ABLEHA 
(atış 

havası)
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Yapılandırma
Yapılandırma örnekleri

Run-around serpantin sistemine sahip 
üfleme ve emiş havası ünitesi
Üfleme ve emiş havası ünitesi farklı konumlara monte 
edilmiştir. Enerji tasarruflu ısı geri kazanımı run-around 
serpantin sistemiyle elde edilir. Bu konstrüksiyon, DIN 
1946-4'ün yüksek hijyen gerekliliklerini karşılar.
Gerekli üfleme havası sıcaklığı ve nemi nemlendiriciyle ve 
soğutma / ısıtma serpantinleriyle temin edilir.
İkiz fanlar kısmi yükte bile enerji tasarruflu çalışmayı 
temin eder.
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Hydraulikstation: RCS# 15 50
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             Arbeit                    GR1644080   A1

  DEAHU-KVS-A
  Hydraulikstation: RCS# 15 50

  GR1644080
   2

1  A00000027644
 Kabelkanal Flex 20M

SR1647935  20
 Tehalit VK-flex

3 6

2  A00000038432
 Ventilantrieb KR24-SR

SR1644197  L x B x H
 ST37

2 2

3  A00000038440
 CRE5-9 A-FGJ-A-E-HQQE

SR1644232  L x B x H
 Gussstahl

3 1

4  A00000038568
 RCS# 15 50 Wanne

SR1644395
M112AH4

 654 x 994 x 59
 Stahl EN 10142-DX51D+Z150-200

2 1

5  A00000038894
 Konsole W.Uebertr.

SR1644644
M112AH4

 182.5 x 74.5 x 63.5
 Stahl EN 10142-DX51D+Z150-200

2 2

6  A00000038902
 Knotenblech

SR1646747
M112AM1

 150 x 150 x 30
 DX51-DZ_150-200

2 4

7  A00000038951
 Montageblech MAG

SR1644688
M112AK2

 200 x 80 x 40
 DX51-DZ_150-200

2 1

8  A00000039059
 Trennprofil 1432 RCS# 15 50

GR1644586  1432 x 30 x 60
 

2 1

9  A00000039061
 Trennprofil 600 RCS# 15 50

GR1643705  600 x 30 x 60
 

2 2

10  A00000039062
 Trennprofil 696 RCS# 15 50

GR1644608  696 x 30 x 60
 

2 1

11  A00000039063
 Trennprofil 696 RCS# 15 50

GR1646698  696 x 30 x 60
 

2 1

12  A00000039064
 Trennprofil 1432 RCS# 15 50

GR1645928  1432 x 30 x 60
 

2 1

13  A00000039066
 Trennprofil 696 RCS# 15 50

GR1646983  696 x 30 x 60
 

2 1

14  A00000039073
 RCS# 15 50 Ruecklauf ABL-WT

GR1645707  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

15  A00000039074
 RCS# Sicherheitsgruppe

GR1645795  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

16  A00000039075
 RCS# Pumpenentlueftung

GR1645824  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

17  A00000039077
 RCS# 15 50 Verb. Pumpe-Kuehler

GR1645953  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

18  A00000039078
 RCS# 15 50 Baugruppe Kuehler

GR1646005  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

19  A00000039079
 RCS# 15 50 Baugruppe Erhitzer

GR1646041  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

20  A00000039080
 RCS# 15 50 Verb. Abluft-Zuluft

GR1645838  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

21  A00000039084
 RCS# 15 50 Verb. Kuehler-Erh.

GR1646197  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

22  A00000039088
 RCS# 15 50 Gruppe 2-Wg.-Vent.

GR1646433  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

23  A00000039206
  Hydr.st. Gestell RCS# 15 50

GR1643376  1000 x 660 x 1492
 

2 1

24  A00000039207
 Grundrahmen RCS# 15 50

GR1646380  1000 x 660 x 110
 

2 1

25  A00000039082,
 RCS# 15 50 Verb. Erhitzer-Fla.

GR1646159  s. Zeichnung
 s. Stueckliste

2 1

Rohr Aussen 
22

Rohr Aussen 
28 

Rohr Aussen 
42

Bezeichnung/
Artikelnummer

"CONEL CLIC"
f.  19-22,

A00000038461

"CONEL CLIC"
f.  28-30,

A00000038959

"CONEL CLIC"
f.  42-46,

A00000038460

Benoetigte
Anzahl 2 1 6

In dieser Ansicht sind Membranausdehnungsgefaeß,
Pumpe und Waermeuebertrager ausgeblendet!

Gezeigt: Auspraegung HRHC
(Erhitzer und Kuehler)

Verwendete Rohrschellen fuer Hydraulikstation: RCS# 1550, Auspraegung HRHC

Z

Y

X

M12 Einnietmuttern in Trennprofilen,
Laenge Sechskantschaft 25,
Artikelnummer A00000039115
Verschraubung der Pumpe erfolgt mit
vier Zylinderschrauben M12 x 40
(A00000028102)

Montageblech fuer Membranaus-
dehnungsgefaeß an Trennprofil

verschraubt mit Linsenkopfschrauben
M6 x 12 (M852AC6)

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 
 12 

 13 

 23 

 9 

Wanne an Grundrahmen und Gestell
mit Linsenkopfschrauben M6 x 20

(M852AC2) verschraubt.

Rohrschelle
Conel CLIC 42-46
fuer Auspraegung HRHC
an dieser Position

Konsolen an oberer
und unterer Position fuer 
Auspraegung HRHC.

1

Rohrschelle
Conel CLIC 42-46

Rohrschelle
Conel CLIC 42-46

Rohrschelle
Conel CLIC 42-46

Rohrschelle
Conel CLIC 19-22

Rohrschelle
Conel CLIC 28-30

Z(1:5)

Knotenbleche (Pos. ) mit jeweils vier
Linsenkopfschrauben M6 x 12 nach DIN7500

(M852AC6) an Gestell verschraubt.

 6 

Y(1:2)

Rohrschelle "CONEL CLIC",
Artikelnummer gemaeß verwendeter
Rohrdurchmesser (siehe Tabelle)

Gewindestangen M8 eingeschraubt
in Einnietmuttern M8, Art.Nr. M322AK6

X(1:5) Konsolen fuer Waerme-
uebertrager an Trennprofilen bzw.
Gestell verschraubt mit Linsenkopf-
schrauben M6 x 12 (M852AC6)

 5 

 2 

 3 

 4 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 24 

 25 

 2 

Mebranausdehnungsgefaeß
mit Wandhalterung an Montage-
blech (Pos. 6) befestigt.
Veschraubt mit Sechskant-
schrauben M6 x 12 (M832AP1)

Montageblech MAG an
Trennprofil mit Linsen-
kopfschraube M6 x 12 
(M852AC6) verschraubt.

Verschraubung von Pumpe an Anschluss-
flanschen mit Sechskantschaftschrauben verzinkt
M16 x 70 (A00000039264), Mutter M16 verzinkt
DIN 934 (A00000039250) und Scheiben d17
DIN 125 verzinkt für M16 (A00000039249)

Maße ohne Toleranzangaben
 

DIN ISO 2768-m

Hidrolik ünite

Montaj Ayrı montaj konumları

Konstrüksiyon DIN 1946-4'e uygun yüksek hijyen gereklilikle-
rine yönelik

Taze hava 
bağlantısı

Paslanmaz çelik damper, sızdırmazlık sınıf 4
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Üfleme havası 
bağlantısı

Paslanmaz çelik damper, sızdırmazlık sınıf 4
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Emiş havası 
bağlantısı

Paslanmaz çelik damper, sızdırmazlık sınıf 4
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Atış havası 
bağlantısı

Paslanmaz çelik damper, sızdırmazlık sınıf 4
Ses izolasyonları bağlantı elemanı (EPDM)

Taze hava filtresi 1. filtre kademesi: Mini pileli filtre yuvaları F7

2. filtre kademesi: Mini pileli filtre yuvaları F9

Emiş havası filtresi Mini pileli filtre yuvaları F7

Run-around  
serpantin sistemi

Hidrolik üniteye sahip

EN 308'e göre ısı geri kazanım verimliliği 73 %

Birinci ısı eşanjörü
 – 3 ila 5 K arasında filtre ön-ısıtması
 – 4 mm kanatçık aralığı

Üfleme havası fanı Standart motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – İkiz fan olarak düzenlenmiş
 – Yan yana iki fan

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE2

Emiş havası fanı Standart motorlu plug fan
 – Toz boya kaplı
 – İkiz fan olarak düzenlenmiş
 – Yan yana iki fan

P sınıfı P1

Motor verimlilik sınıfı IE2

Uygulama  – Hastaneler / ameliyathaneler
 – İlaç endüstrisi
 – Temiz odalar
 – Laboratuarlar

Seçili yapılandırma

Çoklu ünitenin şematik gösterimi (üstten görünüş)

ZULODA (dış 
ortam 
havası)

ABLEHA 
(atış 

havası)
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X-CUBE compact

Türler
• Isı geri kazanımına yönelik rotorlu ısı eşanjörü veya 

plakalı ısı eşanjörü
• İşletme tarafı sağda veya solda olabilir ve sonradan sa-

hada değiştirilebilir.

Fonksiyonlar
• Isı geri kazanımı
• Hava filtreleme
• Entegre kontrol sistemi LON, BACnet veya Modbus 

aracılığıyla merkezi Bina Yönetim Sistemi'ne entegre edi-
lebilir.

• Modüler aksesuarlara sahip ek fonksiyonlar

Aksesuarlar
• Isıtma serpantinleri
• Soğutma serpantinleri
• Havanın olumsuz şartlarına dayanıklı çatı
• Kontrol paketi
• Dolaşım pompalarına sahip su vanaları
• Çeşitli aksesuarlar

Hava debileri
• Rotorlu ısı eşanjörü ile 1.670 l/s'ye (6.000 m³/h) kadar
• Plakalı ısı eşanjörü ile 1.250 l/s'ye (4.500 m³/h) kadar

Easy Product Finder
• Ünite boyutlandırma
• Aksesuarların seçilmesi ve boyutlandırılması
• Teknik şartnameler ve teknik veriler
• Easy Product Finder web sitemizde bulunabilir.

X-CUBE compact

İlk bakışta
• VDI 6022 hijyen şartlarına uygundur.
• Standart olarak EC fan ve F7 filtre yuvası ile ısı geri 

kazanımı
• Genleşme modülleri ile ek fonksiyonlar
• Ön-yapılandırılmış üniteler ve modüler aksesuarlar 

sayesinde kısa teslim süreleri

• TROX Easy Product Finder tasarım programı ile seçim ve 
boyutlandırma

• Entegre kontrol sistemi LON, BACnet veya Modbus 
aracılığıyla merkezi Bina Yönetim Sistemi'ne entegre 
edilebilir.

• Yüksek esnek derecesi
 – İşletme tarafı sonradan değiştirilebilir.

X-CUBE compact, kompakt bir ünitede kanıtlanmış X-CUBE 
teknolojisinin tüm avantajlarının ve aynı harika kaliteyi 
içeren kullanıma hazır bir çözümdür. İki ısı geri kazanım 
seçenekleri ve 1.670 l/s'ye (6.000 m³/h) varan hava  
debileriyle bu ünite küçük ve orta boyutlu sistemler için 
enerji tasarruflu hava koşullandırma sağlar.
Ünite, Easy Product Finder tasarım programıyla yapılandırılır. 
Easy Product Finder web sitemizden  
(www.troxtechnik.com, 'Servisler, 'Başlığı' altında) indirilebi-
lir.

Isıtma serpantini modülü

Isıtma, soğutma serpantin modülü

Elektrikli kanal havası 
ısıtıcısı

Kontrol paneli
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X-CUBE CROFCU

Türler
• Hava debisi kontrolü
• Mahal basınç kontrolü
• Hava debisi kontrolörünün nominal ölçüleri: 100, 125, 

160, 200, 250
• İnce toz filtresi: F6, F7, F9
• Partikül filtresi: H10, H11, H13

Boyut
• Genişlik: 1.012 mm
• Uzunluk: 2.440 mm
• Yükseklik: 816 mm

Fonksiyonlar
• Soğutma
• Hava filtreleme
• Entegre kontrol (tak-çalıştır)

Aksesuarlar
• Üfleme ve emiş havasına yönelik kanal susturucusu

Hava debileri
• Geri dönüşüm havası debisi: 1.670 l/s'ye (6.000 m³/h) 

kadar
• Taze hava ilavesi: 14 ila 555 l/s (50 – 2.000 m³/h) 

arasında

• Birkaç ünite bağlanabildiği için esnek düzenler

X-CUBE CROFCU

Temiz oda

İlk bakışta
• Entegre soğutma serpantini

 – Yüksek termal yüklerin dağıtılması, az taze hava 
gereksinimi

• Tüm temiz oda stratejilerine yönelik
• Konstrüksiyon yüksek hijyen gerekliliklerini karşılar.

 – Paslanmaz çelikten yapılmış iç yüzeyler
 – Paslanmaz çelik çerçeveye sahip soğutma serpantini
 – Paslanmaz çelikten yoğuşma suyu damlama tavası

• Özel nitelikler
 – Yüksek verimli EC fan (verimlilik sınıfı IE4)

• Entegre kontroller sayesinde devreye alması kolay
 – Fabrika kabul testi
 – Tak-çalıştır
 – Modbus aracılığıyla Bina Yönetim Sistemi ile iletişim

X-CUBE CROFCU klima santralleri, tüm temiz oda sınıfları için 
gerekli koşulları sağlar ve sürdürür. Konforlu hava  
iklimlendirme için sekonder üniteler olarak kullanarak 
yüksek termal yükleri dağıtır ve mahale merkezi olarak 
koşullandırılmış taze hava sağlar. Üniteler tipik olarak asma 
tavanlara monte edilir.
Standart versiyon DIN 1946-4'te ve – partikül filtrelerine 
takıldığında – ISO 14644-1'te belirtilen temiz odalara ait 
gereklilikleri yerine getirir.
Boyutlandırma konusunda, TROX satış mühendisleri TROX 
tarafından geliştirilen bir yazılım çözümü olan X-CUBE 
Configurator'ü kullanır.
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Sertifikalar
Hijyen

The art of handling air

C
er

tif
ic

at
e

Declaration of Hygiene Conformity

Air handling units
Type X-CUBE

Object of the inspection

TROX GmbH, Heinrich-Trox-Platz, D-47504 Neukirchen-Vluyn, Germany, hereby confirm that the air handling 
units of type X-CUBE meet the hygiene requirements specified by the standards and regulations listed below.

• European standard
– EN 13779 (09/2007)

• German standards
– VDI 6022, part 1 (07/2011)
– VDI 3803 (02/2010)

• Austrian standards
– ÖNORM H 6021 (09/2003)

• Swiss SWKI regulations
– VA104-01 (04/2006)

For the purpose of this declaration of conformity a sample of each type mentioned above was viewed 
at the TROX GmbH factory, Heinrich-Trox-Platz, 47504 Neukirchen-Vluyn, Germany, and related data 
sheets, technical literature, and inspection reports were appraised.

Summary of the test result

The examination of the above-mentioned sample equipment and the appraisal of the available 
documents have shown that the hygiene requirements specified by the above-mentioned standards 
and regulations are met.

We hereby confirm that the air handling units of type X-CUBE meet the hygiene requirements 
of the specified standards and regulations.

Neukirchen-Vluyn, Germany, 01 December 2011

Dipl.-Ing. Jan Heymann

Manager Quality Systems

B.Eng. Michael Schulze Greiving
trained according to VDI 6022, category A
Product Management
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from

Trade name

Located at

have been assessed according the requirements of following standard

is authorised to use the EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE mark
in accordance with the rules specified in the Operational Manual

Certification Diploma N° : 13.02.005

Air Handling Units

TROX GmbH

Heinrich-Trox-Platz

Range
X-CUBE

Software for calculation of performances
X-CUBE Configurator  1.15

X-CUBE

OM-5-2015

OM-5-2015

TROX GmbH

Manufacturing places
Isselburg/Anholt, Germany

Valid until :

Re-checked on :

Approval date : 2013/02/26

2015/06/22

2015/12/31

Eurovent Certita Certification S.A.S. - 48/50, rue de la victoire - 75009 PARIS FRANCE
R.C.S. PARIS 513 133 637 - NAF 7120B

Eurovent Certita Certification certifies that

Claris version: Prod 5.0.1 (05/06/2015)

47504 NEUKIRCHEN-VLUYN, Germany

Accreditation #5-0517 Products and Services Certification
according to NF EN ISO/CEI 17065:2012 - Scope available on
www.cofrac.fr.
COFRAC is signatory of EA MLA, list of EA members is available in
http://www.european-accreditation.org/ea-members

The list of certified products is displayed at :

http://www.eurovent-certification.com

Erick MELQUIOND
President

Sertifikalar
Eurovent
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Sertifikalar
X-CUBE Configurator
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Sertifikalar
Son değerlendirmenin incelenmesi
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Sertifikalar
Kimyasallar İklim Koruma Yönetmeliği
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Sertifikalar
ISO 9001:2008
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H-x diyagramı

Mollier h-x diagram
Atmospheric pressure = 1013 hPa
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Almanya

Ofis ve idari binalar
Elbarkaden, Hamburg
Telekom, Meerbusch
IHK Duisburg, Duisburg
Sparkasse Olpe, Olpe
Hessen Eyalet Meclisi, 
Wiesbaden
IHK Arnsberg, Arnsberg

Eğitim ve araştırma
Ruhr Üniversitesi, Bochum
Ostfalia Uygulamalı Bilimler 
Üniversitesi (Ostfalia  
Campus Wolfenbüttel), 
Wolfenbüttel
KIT Kampüsü, Karlsruhe
Düsseldorf Uygulamalı  
Bilimler Üniversitesi,  
Düsseldorf
Cusanus İlköğretim Okulu, 
Erkelenz
Julius Stursberg İlköğretim 
Okulu, Neukirchen-Vluyn

Sergi ve kongre  
merkezleri
CityCube Berlin, Berlin

Sağlık hizmetleri
Evangelical Hastanesi, 
Wesel
Haema Kan Bağışı Merkezi, 
Leipzig
Aachen Üniversite  
Hastanesi
Ostalb Hastanesi, Aalen
St. Hedwig Hastanesi,  
Berlin

Neuwerk Hastanesi,  
Mönchengladbach
Oberlausitz Hastanesi,  
Bautzen
LVR Hastaneler Grubu,  
Düsseldorf
Evangelical Hastanesi, 
Unna
Lung Hastanesi, Hemer
KMG Hastanesi, Kyritz
Bethanien-Höfe Eppendorf, 
Hamburg
HELIOS St. Elisabeth  
Hastanesi, Oberhausen
Caritas, Olpe
Capio Mathilden Hastanesi, 
Büdingen

Oteller
Kolpinghaus, Köln
Steigenberger Hotel Am 
Kanzleramt, Berlin

Üretim tesisleri
Daimler, Düsseldorf
Leica Park, Wetzlar
Miele, Gütersloh

Gerresheimer, Düsseldorf
Herta Greenfield, Herten
Porsche AG, Stuttgart
Schaeffler, Köln
Tetra Pak, Berlin
Novelis, Nachtersted
Silesia, Neuss
Ford, Köln
Beyer Analytik, Jena
Volvo, Hameln
Siemens Genel Merkezi, 
Münih
LEWA, Attendorn

Sosyal tesisler ve büyük 
mağazalar
Buchholz Galerie, Buchholz
Aquazoo Löbbecke Müzesi, 
Düsseldorf
Magic Mountain Yapay 
Duvar Tırmanma Merkezi, 
Berlin
Mühlenberghalle,  
Wipperfürth
Kültür Merkezi, Arnsberg

Metro, Mainz-Kastel
Klier Müzik Mağazası,  
Nuremberg
Würzbach Tiyatrosu, Calw
Geroldsauer Mill,  
Baden-Baden
Kültür ve Eğitim Evi (HKB), 
Neubrandenburg

TROX klima santralleri
Seçili referanslar

Arla Foods Kurutma Ünitesi, 
Pronsfeld

Mall of Berlin, Berlin

Marienhospital, Osnabrück

Evangelical Hastanesi, Wesel

Arkaden Alışveriş Merkezi,  
Hamburg

KEUCO Sergi Merkezi, Hemer
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Hastane, Deva, Romanya

Sky-Frame, Frauenfeld, İsviçre

TROX klima santralleri
Seçili referanslar

Uluslararası

Ofis ve idari binalar
Gemeentehuis, Bierbeek, 
Belçika
Centrum Bankowo  
Finansowe, Varşova,  
Polonya
Bridge Randstad, Dessel, 
Belçika
Competentiecentrum,  
Antwerp, Belçika

Eğitim ve araştırma
Cenevre İngilizce Okulu, 
Genthod, İsviçre
Institut Florimont, Petit-
Lancy, İsviçre
Bredeschool Martin Luther 
King, Amstelveen, Hollanda
Federal Eğitim Merkezi, 
Feldbach, Avusturya
Helix, Wageningen,  
Hollanda
Andreasschool, Voorhout, 
Hollanda
Maria Theresiacollege,  
Leuven, Belçika
Fontys Hogeschool,  
's Hertogenbosch, Hollanda
Graz Teknoloji Üniversitesi, 
Graz, Avusturya

Sağlık hizmetleri
Medical Center Twente,  
Enschede, Hollanda
LKH Üniversite Hastanesi 
ve Diş Kliniği, Graz,  
Avusturya
İlkyardım Hastanesi, Deva, 
Romanya
Algemeen Ziekenhuis  
Campus Rooien, Duffel, 
Belçika
FILIP II Özel Hastanesi, 
Üsküp, Makedonya
Bona Dea Hastanesi, Bakü, 
Azerbaycan

Oteller
Weisses Rössli, Staad, 
İsviçre

Üretim tesisleri
Grotex LLC, St. Petersburg, 
Rusya
Sky-Frame, Frauenfeld, 
İsviçre
SoliPharma B.V.,  
Oudenbosch, Hollanda
Ospelt Food AG, Sargans, 
İsviçre
Erber Group Genel Merkezi, 
Getzersdorf, Avusturya
AVL List, Graz, Avusturya
Zeelandia International, 
Zierikzee, Hollanda
Prolong Pharmaceuticals, 
South Plainfield, New  
Jersey, ABD

Sosyal tesisler ve büyük 
mağazalar
Theatre des Galleries,  
Brüksel, Belçika
TKKF Stilon Gorzów  
Wielkopolski, Polonya

Pancras Square, Londra, Birleşik Krallık

Sağlık Merkezi Enschede, Hollanda
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TROX Turkey  Telefon +90 216 577 71 50
  Faks +90 216 577 71 57
Palladium Tower, Kat:23, 34746,  E-posta info@trox.com.tr
Ataşehir/İSTANBUL, TÜRKİYE  www.trox.com.tr


