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Çok fonksiyonlu aktif chilled beam 
Serbest asılı montaj
Estetik tasarım
Lineer aydınlatma armatürleri 
Projeye özgü çok fonksiyonlu entegrasyon 

Cosmo Park Moskau, BRT Architekten LLP
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SMART BeAM

Hadi Teherani'den SmarT Beam 

Hadi Teherani

“Amacımız havalandırma ekipmanlarını tavan dizaynına 
entegre ederek, odanın görünümünde fazlalık yaratma-
dan estetik bir bütünlük sağlamaktır. Beam, tavandan 
sarkıtılırken, akıllı esnek tasarım sayesinde, göze çarp
madan genel tavan tasarımıyla birleşir. Tavana yayılan 
tüm teknolojileri tek bir ünitede bir araya getirir: difü-
zörler, aydınlatma, sprinkler sistemi, hoparlörler vs. Bu 
da daha temiz ve sade bir tavan sağlayarak iklimlendir-
me terminalini, odanın estetik tasarım unsurlarından 
birine dönüştürür. 



SMART BEAM üç parçadan oluşur: genelde bir duvar bölmesine monte edilen 
hava ve su bağlantıları için kasa ve kapak, merkez fonksiyonel parça ve yüz 
plakası. Bu üç parça çeşitli düzenlerde birleştirilebilir. Bina gereksinimlerine 
bağlı olarak temel iklimlendirme unsuruna örneğin aydınlatma, sprinkler, ho-
parlör, motor sensörleri, duman dedektörleri ve acil durum aydınlatması gibi 
farklı fonksiyonlar entegre edilebilir. Bütün olarak katıksız bir sistemdir. 

DIDSB tipi çok fonksiyonlu TROX tavan beam ünitesinde oda havası, primer 
hava odasının üstünde yer alan iki ısı eşanjörü aracılığıyla indüklenir. Bu in-
düklenen hava, ısı eşanjörleri içinde ısıtılır veya soğutulur, primer hava ile 
karıştırılır, sonra tüm üfleme havası akımı, Coanda etkisi nedeniyle odaya ya-
tay girerek, konfor sağlar ve cereyanı önler. Yenilikçi şerit aydınlatma, yüksek 
verimli mikroprizma optik (MPO) kullanan beam içine entegre edilir ve odanın 
eşit aydınlatılmasını sağlar. 
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Boyutlar: 5000 x 750 x 224 mm.
Aktif uzunluk: 3000 mm. 
Aktif ve genel uzunluk, proje koşullarını karşılayacak biçimde değiştirilebilir.

Teknik data: 
Primer hava 30  120 m³/h
Maks. soğutma kapasitesi 1.000 W

Sıcaklık dereceleri: 
Oda 26°C
Primer hava 16°C
Su 16/19°C

Akustik:
Ses basınç seviyesi 35 dB(A)


