
Lab Air 

Sikker luftbehandling for laboratorier



En partner å regne med 
TROX har kompetansen rundt luftfordeling. Siden starten i 1951, har TROX utviklet 

og produsert avanserte komponenter, enheter og systemer for ventilasjon og 

luftbehandling samt for brann- og røykbeskyttelse. Målrettet forskning og utvikling 

har gjort TROX til en global leder for innovasjon innenfor disse feltene.

Anvendelsesorienterte løsninger for laboratorier
Ventilasjon og luftfordeling i laboratorier må oppfylle bestemte og ekstremt 

strenge sikkerhetskrav siden dets formål er å beskytte de som jobber i disse 

laboratoriene. TROX tilbyr skreddersydde løsninger som setter nye standarder for 

forskningsfasiliteter og laboratorier over hele verden:

•  For alle typer laboratorier, enten kjemiske, farmasøytiske, biologiske eller 

medisinske, for områder med potensielt eksplosive atmosfærer (ATEX) og 

beslektede områder som lagerrom for løsemidler, kjemikalier eller trykkgasser.

• For alle sikkerhetsnivåer: Biosikkerhet nivå BSL 1-4.

•  Justerbare og fleksible løsninger; blant annet et frittstående system for et lite 

laboratorium eller en løsning på et stort laboratorium med mange rom og 

dermed et stort antall avtrekksskap og arbeidsbenker som er forbundet med et 

bus-system.
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Max Delbrück Centre for Molecular Medicine (MDC), Berlin, Tyskland(2), Rhine-Waal University 
of Applied Sciences, Kamp-Lintfort, Tyskland
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Følgende Tyske/Engelske brosjyrer er også 
tilgjengelige:

• Hoteller
• Flyplasser
• Kontorbygninger
• Sykehus
• Rent rom

Omfattende ekspertise 

Denne brosjyren omhandler primært LABCONTROL-systemet. LABCONTROL sikrer 

stabil og pålitelig luftstyring og det perfekte samspillet mellom de aktuelle 

ventilasjons- og luftstyringskomponentene. LABCONTROL-systemet, som stadig 

tilpasses markedskravene, er et godt eksempel på en suksess som har vart 

i nesten 20 år. 

Mange møter og diskusjoner med høykompetente spesialister og konsulenter, 

har ført til utvikling av innovative og praktiske løsninger som oppfyller ønsket 

våre kunder har for forenklet montering, kabling, igangkjøring, vedlikehold og 

utvidelse av systemet. Det er da ikke overraskende at systemene blir brukt med 

suksess i hundrevis av laboratorier over hele verden.

TROX har både kunnskap og kompetanse til å stadig heve standarden innen 

luftfordeling for laboratorier. Siden 1998 har våre eksperter vært medlemmer av 

standard-komiteer for EN 1822, EN 14175, DIN 1946 del 7, og andre retningslinjer, 

og har gitt verdifulle innspill til disse organene.
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Gesundes Klima

Mehr Sich
erheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

Gesundes Klima

Mehr Sich
erheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

Produktives Büroklima

Innovative Raumlufttechnik 

für perfekte Arbeitsbedingungen am Schreibtisch.Produktives Büroklima

Innovative Raumlufttechnik 

für perfekte Arbeitsbedingungen am Schreibtisch.

Reine Luft 

Intelligentes Klima- und Lüftungsmanagement für hochsensible Bereiche.
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Komplette systemer 

One-stop-shop. Komplette systemer fra én leverandør

TROX tilbyr skreddersydde løsninger for luftbehandling som dekker alle behov 

som reguleringskomponenter, luftbehandlingsaggregater, diffusorer, effektive 

fi ltre, brannvern og røykavtrekk. Hos TROX kan kundene få komplette systemer 

fra én leverandør.

X-CUBE aggregatet fungerer som master for automasjonsnivået og gjør dermed 

styringen enda enklere. Alle ventilasjonskomponenter er integrert i 

styringssystemet til aggregatet, som også kan brukes som et selvstendig 

styringssystem for mindre bygninger, og som også kan integreres i det sentrale 

bygningsstyringssystemet på grunn av modulære adaptere for alle de vanlige 

bus-kommunikasjonssystemene.

På steder hvor sikkerhet i arbeidet og beskyttelse av mennesker og miljø er 

prioritert, er det av avgjørende betydning at alle komponentene i Lab air systemet 

utfyller hverandre perfekt.

Færre grensesnitt, mindre koordineringsarbeid.
Fordelene ved spesialkonsulenter og HVAC entreprenører er åpenbar: One-stop 

shop og ett ansikt utad til kunden - for effektive ventilasjonssystemer. Resultatet 

er en drastisk reduksjon av de vanlige koordineringsproblemene i 

prosjekteringsfasen.
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• Luftinntak – værbeskyttet

•  Luftbehandling/
varmegjenvinning

• Luftbevegelse

• Luftavtrekk – røykavtrekk

• Luftavstengning – 
brannbeskyttelse

• Luftbehandling

• Luftfordeling

TROX dekker hele spekteret av 
komponenter og systemer for 
ventilasjon og luftkondisjonering:

Das RLT-Subsystem: einfach, funktional, sicher.

GLT

Max Delbrück Senter for molekylær medisin (MDC), Berlin, Germany

X-CUBE aggregatet inkluderer et sentralt automasjonsnivå og styrer og overvåker 
alle ventilasjon og luftbehandlingskomponenter: luftmengderegulatorene styres 
for eksempel via Modbus, mens brannspjeld og vifter styres med det velprøvde 
AS-i systemet.

Integrert luftstyringssystem fra TROX

•  Styringsfunksjon for rom: Alle rom-
relaterte data og konfi gurasjoner lagres 
på én regulator

•  BMS grensesnitt: LON, BACnet, 
Modbus, IP-basert web-server

•  Plug and play: Automatisk 
datautveksling mellom regulatorene; 
ingen adressering nødvendig

•  Interaktiv igangkjøring (Easyconnect)
•  Enkelt vedlikehold, romdiagnose og 

romkonfi gurasjon
•  Rask og presis kontroll for å 

opprettholde de nominelle verdiene
• Modulær maskinvarestruktur

AHU delsystem: Enkel, funksjonell, sikker.



Beskyttelse av mennesker og miljø  

I laboratorier, hvor farlige medier håndteres, må prosjekteringen av 

ventilasjonssystemet fokusere på beskyttelse av lab-ansatte og av miljøet. 

Tre viktige krav i henhold til EN 14175 må oppnås:

•  Oppbevaringskapasitet og forurensningskontroll: Avtrekksskapet skal hindre farlige 

konsentrasjoner av gass, damp og støv fra å slippe ut i laboratoriet. 

•  Luftskifte: Avtrekksskap skal forhindre utvikling av en atmosfære som kan 

antenne eller eksplodere.

•  Splint og sprutbeskyttelse: Avtrekksskapet må hindre sprut og fl yvende 

fragmenter fra å skade mennesker

Splint og sprutbeskyttelse kan selvsagt sikres ved bygging av et avtrekksskap, de to 

første punktene krever luftmengdestyring. Dette er grunnen til at luftbehandlingen 

har som hovedoppgave å skape forhold som oppfyller disse kravene på en effektiv 

og pålitelig måte, i Tyskland DIN 1946-7 og EN 14175:

•  Gi tilstrekkelig med frisk luft og samtidig etterkomme komfortkriteriene i EN 15251.

•  Tynne ut og fjerne farlige stoffer som kan ha blitt frigjort i avtrekksskap og lab, for 

å forebygge helserisikoer som kan oppstå ved innånding av forurenset luft.

• Tilfredsstille kravene for tilluft og avtrekk på laboratorieutstyr

Luftmengder
Mengde avtrekksluft bestemmer mengde tilluft. Avtrekksluftmengden avhenger av 

type og størrelse på lab samt avtrekksskap og annet avtrekksutstyr. Om natten er 

det tilstrekkelig med redusert luftmengde. 

Trykkdifferanser
I laboratorier, forskningsinstitusjoner og lignende fasiliteter, må 

ventilasjonsanlegget sikre ulike trykkforhold for å hindre utslipp av stoffer fra 

laboratoriet til andre deler av bygningen. Disse trykkforholdene kan oppnås på to 

måter:

1.  Konstant tilluft i forhold til avtrekksluft og dermed konstant luftoverføring.

2.  Romtrykkregulering basert på settpunktverdi

Fjerning av stoffer
Forurenset luft må fortynnes, rengjøres og fjernes fra bygningen på raskest mulig 

måte.
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EASYLAB kontrollpanelet viser faktiske driftsverdier, avgir 
alarmsignaler, og lar brukerne sette og endre funksjoner.

Romregulering (eksempel)

GLT

RBA

RBA RBA

RBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

Kommunikasjonskabel

Tilluft Avtrekksluft

Gass
avtrekksskap 1

Gass
avtrekksskap 2

Gass
avtrekksskap 3

Gass
avtrekksskap 4

Rom 
Regulering 

panel

TAM-RMF

LonWorks/BACnet/Modbus/Ethernet/IP

Standarder og retningslinjer:

•  DIN 1946, del 7, 
Ventilasjonssystemer i laboratorier

•  EN 14175, Avtrekksskap
•  DIN 12925, Sikkerhetsskap
•  Direktiv 94/9/EC, Utstyr beregnet 

for bruk i eksplosjonsfarlige 
atmosfærer (ATEX)
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Luftkvalitet og komfort på arbeidsplassen 

I tillegg til å sikre at beskyttelsesmålene er oppnådd, må ventilasjonsanlegget 

også skape et komfortabelt miljø med høy luftkvalitet og et behagelig klima. I den 

grad luftkvalitet påvirker motivasjonen, kan trivsel og generell aksept av en 

arbeidsplass ikke undervurderes. Studier har vist at økte mengder tilluft fører til 

betydelig høyere ytelse og generell tilfredshet, og at god luftkvalitet er direkte 

relatert til færre allergier og infeksjoner og dermed mindre sykefravær. 

Fokus på menneskene på arbeidsplassen.
Enten det er et avtrekksskap eller et skrivebord, må et fl eksibelt ventilasjonsanlegg 

sikre maksimal trivsel og sikkerhet på arbeidsplassen til enhver tid. 

I tillegg til den viktige oppgaven med å fjerne forurenset luft, må 

ventilasjonsanlegget skape et komfortabelt arbeidsmiljø, uten å lage for mye støy. 

Det brede spekteret av ventilasjonssystemer og komponenter setter TROX i en 

unik posisjon: Å kunne fi nne en skreddersydd løsning for ulike forhold og for 

hver lab-bygning. Antall velprøvde løsninger, og den omfattende kompetansen 

til TROX sine ingeniører, gir våre kunder skreddersydde løsninger med generell 

stor sikkerhet.
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Rhine-Waal universitet for anvendt vitenskap, Kamp-Lintfort, Tyskland

Fig. 1: Forholdet mellom ventilasjon og 
ytelse

Kilde:Seppänen et al. 2006 / Die Volkswirtschaft
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Energieffektiv og behovsstyrt ventilasjon 

For å drive et laboratorium så effektivt som mulig og for å redusere 

driftskostnadene betraktelig, er det nødvendig å redusere luftmengdene til det 

laveste nivå som er hygienisk trygt. Luftbehandling og luftfordeling bør være 

så effektivt som mulig. TROX luftstyringssystemer oppnår en svært høy grad av 

effektivitet på grunn av intelligent styring av luftmengdene. Ventilasjonsanlegget 

og luftbehandlings-systemet kjører med full kraft kun når folk faktisk jobber 

i laboratoriumet. Andre ganger vil et lavere luftvekslingstall være tilstrekkelig. 

Ventilasjonsanlegget må oppnå en balanse mellom effektiv luftfordeling, 

energieffektivitet av anlegget, sikkerhet og komfort for de ansatte. 

Ventilasjonsanlegget og luftbehandlings-systemet er energieffektive 

bare hvis de oppfyller følgende krav:

• Automatisk hydraulisk regulering av luftmengdene

• Regulering av tilluft og avtrekk

• Minimere trykktap over spjeldblad

• Behovsbasert regulering av luftmengde i rommet

• Tilpasning av viftehastigheter etter luftbehov

• Kommunikasjon mellom komponentene i anlegget

• Enkel integrasjon med ulike bygningsstyringssystemer

Behovsbasert optimaliseringsverktøy sparer energi.
Basert på hygienekrav henviser vi til svært høye luftvekslingstall: 150 til 

200 luftvekslinger pr. time for avtrekksskap, og f.eks. 8 luftvekslinger pr. time 

for rom. Det er derfor svært viktig at ventilasjonsanlegget reagerer på endrede 

betingelser for bruk. Luftmengder og viftehastigheter bør være justerbart, basert 

på behov. Når spjeldstillingen signaliseres til bygningstyringssystemet eller til 

X-CUBE styringssystem, kan viftehastigheten reguleres tilsvarende umiddelbart. 

Luftfordelingsutstyr trenger imidlertid en viss minimum luftmengde for å være 

effektive. TROX luftstyringssystem kan stenge av luftfordelingsutstyr over 

arbeidsplasser som ikke er i bruk. Dette betyr at tilluftmengden kan bli redusert 

til et nivå uten at det har en negativ effekt på komforten og ytelsen til 

luftfordelingsutstyret.

Luftstyringssystemer - fl eksible og klare for enhver utfordring.
TROX luftstyringssystemer har en fl eksibel, modulær struktur slik at de kan utvides 

eller tilpasses forskjellige forhold. 
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Max Planck Institute for Molekylær Biomedisin, Münster, Tyskland

Reguleringsfaktorer for høy luftkvalitet 
og energieffektivitet:

• Individuell regulering av hver sone
•  Stenging og andre reguleringssignaler
•  Fleksibel luftmengde mellom Vmin 

og Vmaks eller veksling mellom 
driftsmoduser

•  Ingen negativ effekt mellom 
reguleringskretser

•  Endring av settpunkt er mulig når som 
helst

• Desentralisert regulering
•  Reguleringselementer kan 

integreres med det sentrale 
bygningsstyringssystemet
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 Energieffektivitet

Den Tyske Energispare bestemmelsen (EnEV) 
tar sikte på å redusere karbonutslipp og 
andre klimagasser. For eksempel krever det 
at spjeldposisjoner blir signalisert til det 
sentrale bygningsstyringssystemet 

Energibehovet kan reduseres med 50 % med 
behovsstyrt ventilasjon.

Sirkelens kvadratur i ventilasjon og air 
condition
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Energibesparelser pga. behovsstyrt ventilasjon
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Dimensjonering gjort enkelt: TROX Easy Product Finder 

Innovativ intuitiv og enkel.

TROX Easy Product Finder designprogram forenkler 

dimensjoneringsprosessen på grunn av sine intuitive 

navigeringsfunksjoner. Når du har lagt inn rommets  

navn, areal, høyde og andre grunnleggende 

prosjektparametre, foreslår programvaren de riktige 

komponentene og beregner de respektive ytelsesdata 

automatisk. Resultatet er kun noen få museklikk unna.  

To eksempler skal illustrere dimensjoneringsresultater  

som kan oppnås med EPF. Tabellene øverst viser  

rommets data som en bruker har lagt inn og en oversikt  

over rommets reguleringsverdier. De nedre tabellene  

viser resultatene, dvs. utvalgte reguleringskomponenter  

og deres luftmengdeområder.

Første etasje
Rom data
Betegnelse Første etasje lab
System EASYLAB
Reguleringsstrategi Avtrekksledet romregulering
Romhøyde 3.00 m
Romareal 115.00 m2
Total avtrekksluft DIN 2875 m³/h
Dimensjoner total avtrekksluft 2875 m³/h
Luft overføring 100 m³/h
Minimum avtrekksluft rom 0 m³/h
Optimalisert regulering av 
avtrekksluft

Ja

Luftmengde endring av settpunkt 0 m³/h

Romregulering Vmin Vmaks

Minimum avtrekkskrav 2875 m³/h 2875 m³/h
Total avtrekksluft fra utstyr 2400 m³/h 5640 m³/h
Rommets resulterende avtrekksluft 475 m³/h 0 m³/h
Total avtrekksluft 2875 m³/h 5640 m³/h
Total avtrekksluft fra utstyr 0 m³/h 0 m³/h
Rommets resulterende tilluft 2775 m³/h 5540 m³/h
Total tilluft 2775 m³/h 5540 m³/h
Luftoverføring 100 m³/h 100 m³/h
Luftvekslingstall (antall luftvekslinger) 8,0 16,0

Første etasje
Romregulering Antall Bestillingskode Info Luftmengder 

[m³/h]
ΔPst Luft-

regenerert 
støy

Flankestøy

Vmin Vmaks [Pa] Lp [dB(A)]

Avtrekksskap

Avtrekksskap 1 8 TVLK/250-D16/ELAB/FH-VS/200/480m³/h 
BE-SEG-02

Utstyrsfunksjon: FH-VS 200 480 200 46 35

Avtrekksskap 2 2 TVLK/250-D10/ELAB/FH-VS/200/700m³/h 
BE-SEG-02

Utstyrsfunksjon: FH-VS 200 700 200 45 36

Konstant romavtrekksluft
Avtrekkskabinett 10 RN-P1/80/40-40m³/h 40 40 200 38 23
Rommets 
avtrekksluft
Avtrekksluft - rom 2 TVR-P1/160/ELAB/RE/LAB Prosentandel av rommets  

avtrekksluft: 100 %
238 108 200 46 27

Rommets tilluft
Tilluft - rom 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Prosentandel av rommets  

avtrekksluft: 33 %
916 1828 200 51 41

Tilluft - rom 2 2 TVR/250/ELAB/RS/LAB Prosentandel av rommets  
avtrekksluft: 67 %

930 1856 200 51 41

TROX adapter modul 1 TAM/LAB-RMF/2875/0/0/0/400/-100 m³/h
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Andre etasje
Rom data
Betegnelse Øverste etasje lab
System EASYLAB
Reguleringsstrategi Avtrekksledet romregulering
Romhøyde 3.00 m
Romareal 64.00 m2
Total avtrekksluft DIN 1600 m³/h

Dimensjonert total avtrekksluft 1600 m³/h

Luft overføring 100 m³/h
Minimum avtrekksluft rom 0 m³/h

Optimalisert regulering av 
avtrekksluft

Ja

Luftmengde endring av settpunkt 0 m³/h

Romregulering Vmin  Vmaks

Minimum avtrekkskrav 1600 m³/h 1600 m³/h
Total avtrekksluft fra utstyr 1600 m³/h 3280 m³/h
Resulterende avtrekksluft 0 m³/h 0 m³/h
Total avtrekksluft 1600 m³/h 3280 m³/h
Total tilluft fra utstyr 0 m³/h 0 m³/h
Rommets resulterende tilluft 1500 m³/h 1500 m³/h
Total tilluft 1500 m³/h 3180 m³/h
Luftoverføring 100 m³/h 100 m³/h
Luftvekslingstall (antall luftvekslinger) 8,0 17,0

Andre etasje
Romregulering Antall Bestillingskode Info Luftmengde 

[m³/h]
ΔPst Luft-

regenerert 
støy

Flankestøy

Vmin Vmaks [Pa] Lp [dB(A)]

Avtrtekksskap

Avtrekksskap 6 TVLK/250-D16/ELAB/FH-
VS/200/480m³/h BE-SEG-02

Utstyrsfunksjon: FH-VS 200 480 200 46 35

Konstant romavtrekksluft

Avtrekkskabinett 6 RN-P1/80/40-40m³/h 40 40 200 38 23

Avtrekksluft - 
etasje

1 RN-P1/125/126-160m³/h 160 160 200 42 19

Rommets tilluft

Tilluft - rom 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Prosentandel av rommets 
tilluft: 50 %

750 1 590 200 50 39

Tilluft - rom 2 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Prosentandel av rommets 
tilluft: 50 %

750 1 590 200 50 39

TROX adapter modul 1 TAM/LAB-RMF/1600/0/0/0/400/-100 m³/h

Easy Product Finder har blitt et godt verktøy for 

byggenæringen, på grunn av:

• pålitelige tekniske data

• interaktiv dimensjoneringsveiviser

•  mange rapportfunksjoner, f.eks.rapporter om inngangs 

parametre, dimensjoneringsresultater, 

spesifikasjonstekster og stykklister
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Komplett lab air design 

Helhetlige og fleksible løsninger for ethvert behov
På de neste sidene presenterer vi innovative lab air systemer fra TROX. 

Informasjonen er ment å hjelpe deg med dimensjonering og installasjon av ulike 

luftbehandlingssystemer for laboratorier.

Tabellene gir nødvendig informasjon for dimensjonering av lab air systemer. Du 

blir deretter invitert til å følge luftens vei fra den sentrale luftfordelingen og 

luftutslipp av tilluft til luftbehandling, filtrering og endelig fjerning av forurenset 

luft.

TROX løsninger for 
laboratorier 
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Mange deler, ett system - intelligent og enkelt 

LABCONTROL EASYLAB regulator.

For å oppnå sikkerhet og komfort i laboratoriet til enhver tid, må komponentene 

i ventilasjonsanlegget være samkjørte. Et intelligent luftstyringssystem 

registrerer alle relevante data, evaluerer dem og sørger for at de nominelle 

verdiene opprettholdes. Med LABCONTROL og EASYLAB regulatoren har TROX 

utviklet et luftstyringssystem som er ideelt for svært sensitive områder.

EASYLAB gjør at alle regulatorer i anlegget umiddelbart kommuniserer når de 

har blitt installert, dvs. ingen komponentadressering er nødvendig. På grunn 

av maskinvarestrukturen, kan regulatoren tilpasses individuelle behov. Plug-in 

koblinger kombinerer enkel installasjon med fl eksible utvidelsesmuligheter. 

Når et avtrekksskap er blitt igangkjørt, kan det som er inkludert i romreguleringen, 

tas vekk igjen, når som helst og uten justering. Dette er virkelig plug and play.

Aggregatet som styringssenter.

Intelligente funksjoner har blitt lagt til i TROX aggregatet for ytterligere 

å lette regulering av det totale ventilasjonsanlegget. Alle ventilasjons- 

og luftbehandlingskomponenter kan integreres med aggregatet. 

X-CUBE aggregatet fungerer som kontrollsenter på automasjonsnivå, et oppsett 

som reduserer antall kommunikasjonsgrensesnitt og datapunkter på det sentrale 

bygningsstyringssystemet. Dette sparer kostnader, reduserer installasjon- 

og igangkjøringsarbeid og sikrer trygg kommunikasjon av ventilasjon og 

luftbehandlingskomponenter. Dette er et viktig skritt mot forenkling av 

ventilasjons-dimensjonering som en del av byggautomasjonen. Standard 

protokoller brukes til integrering med det sentrale bygningsstyringssystemet.
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TROX EASYLAB er svaret på alle 
spørsmål om regulering av luften 
i svært sensitive områder.

Altana AG, Wesel, Tyskland

TROX X-CUBE CONTROL styrer aggregat 
og luftmengde; systemet regulerer 
og overvåker også brannbeskyttelse, 
røykavtrekksfunksjoner og regulerer 
laboratorier.

For detaljert informasjon og 
dimensjoneringseksempler, 
reguleringsstrategier og 
bruksområder se LABCONTROL 
designmanual.



Lab air strategier 
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Integrert romluftdimensjonering for laboratorier 

Å utvikle og implementere et omfattende ventilasjonsanlegg som tilfredsstiller 

de mest kritiske sikkerhets- og komfortkrav er bare mulig gjennom tett samarbeid 

med konsulenter, VVS-entrepenører, brukere og produsenter i fra starten av.  

Det vil si i fra prosjekteringsfasen og utover. TROX sin ekspertise og hele TROX sin 

produktportefølje kan kombineres for både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Illustrasjonen nedenfor viser hvordan en lab med innovative TROX produkter og 

systemer kan se ut. 

Vår service - din fordel:

•  Rådgivning og support i alle faser av 
et prosjekt: Fra prosjekteringsstadiet 
til overlevering av anlegget, også 
etter installasjon

•  Omfattende servicesupport: 
Igangkjøring, systemintegrasjon, 
vedlikehold, modernisering

•  Enkel tilkobling til overordnede 
systemer på grunn av standard 
grensesnitt

•  Maksimum data innsyn på grunn 
av åpne systemer som LonWorks®, 
Modbus og BACnet

•  Styringssystemsløsninger fra 
en enkelt kilde reduserer antall 
nødvendige grensesnitt

•  Redusert brannbelastning på grunn 
av bussystemer som reduserer 
kabling

•  Support for fleksible bygg:  
Systemer kan lett tilpasses for  
å møte nye krav

•  Rask nedbetaling av 
investeringskostnader som følge  
av reduserte driftskostnader

•  Energibesparelser på grunn  
av optimalisert systemdrift

•  Høy grad av driftssikkerhet på grunn 
av systemets selvovervåking

19
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X-CUBE aggregater
håndterer luftmengder opp til 100,000 m³/h (28 m³/s) for ventilasjon 

og luftbehandling i rom - inkludert fi ltrering, oppvarming, kjøling, 

varmegjenvinning, fukt og avfukting.

X-CUBE Compact (ikke vist i illustrasjonen over bygningen)

er et kompakt aggregat for luftmengder på 600-6000 m³/h og en 

varmegjenvinning med virkningsgrad på over 80 % (tørr, i henhold 

til EN 308); det er den ideelle løsningen for små og mellomstore anlegg.

TROX Styringssystemer for romluft
gir behovsbasert luftmengderegulering for å sikre best mulig luftkvalitet 

og temperatur, mens det bidrar til energisparing samtidig.

FMS luftmengde overvåkingssystem
er et elektronisk, selvdrevet overvåkingssystem for avtrekksskap. 

VMRK, er en sirkulær måleenhet for luftmengder, anbefales selv 

for kanaler med forurenset luft.

Konstant luftmengderegulering
sirkulær, mekanisk selvdrevet VAV for presis regulering av konstante 

luftmengder av forurenset luft.

Virveldiffusorer
med optimale akustiske og aerodynamiske egenskaper, kommer i et bredt 

spekter av design og konstruksjoner som passer alle arkitektoniske krav. 

De kan installeres i himling eller like under taket og dermed synlig.

Takventiler
er ideelle for store moderne laboratorier med myke kjølemetoder som adiabatisk 

kjøling; deres kontrollerte hastighetsprofi l ved utslippspunktet er en fordel.

Induksjonsenheter
er luft-vann systemer og representerer energieffektive løsninger for ventilasjon 

og luftbehandling på rommene. Takmonterte enheter kan utstyres med 

tilleggsfunksjoner eller byggtjenester, f.eks. belysning.

Ventilasjonsrister
og horisontale sammenhengende lengder med justerbare lameller 

kan installeres i vegger og gulv.
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Produktseiten sind Platzhaler aus TLT-Broschüre, Produktabbildungen müssen noch 
festgelegt werden.

Jet dyser
kaster luften langt inn i rommet. Dysene blir styrt elektronisk, manuelt, eller 

med en SMA-aktuator (selvdrevet) og kan betjenes i varme- eller kjølemodus. 

TROX NETCOM
bruker desentraliserte, åpne kommunikasjonssystemer og gjør det dermed mulig 

å anvende billige brannvernløsninger som enkelt kan integreres med det sentrale 

bygningsstyrinssystemet. 

Brannspjeld
er sertifi sert for alle europeiske land og forebygger at brann og røyk sprer seg 

via ventilasjonskanalene. Brannstedet er derfor avstengt fra andre deler av 

bygningen. 

X-FANS avtrekksvifter
Er fremstilt av plast og utstyrt med spesialpakninger og er derfor ideelle 

for fjerning av aggressive medier.

Ytterveggsrist for inntak og avkast
beskytter ventilasjonsanlegget mot direkte vannintrengning, løv og fugler 

i inntak- og avkaståpninger.

Sjalusispjeld
Sjalusispjeld blir brukt i kanaler i vegg eller takåpninger for å stenge eller 

begrense luftstrømmen. Kombinasjoner av ytterveggsrister og sjalusispjeld eller 

tilbakeslagsspjeld har en dobbel funksjon. De gir ikke bare beskyttelse mot været, 

men er også et middel for avstengning, og de hindrer luften fra å strømme mot 

den tiltenkte luftstrømmen.

Produktspekter
I tillegg til de produktene som vises her, tilbyr TROX mange fl ere produkter og 

dekker faktisk hele spekteret av komponenter og systemer for ventilasjon og air 

condition.

• Filter og fi ltersystemer

• Lydfeller laget av PPS

• Annet luftfordelingsutstyr for blandet ventilsjon og fortrengningsventilasjon, 

og for montering i tak, vegger og gulv.

• Luft-vann systemer

• Desentraliserte ventilasjonssystemer

• Lyddemperbafl er og lyddempere

• Røykavtrekkspjeld

• X-FANS røykavtrekksvifte

• X-FANS vifter
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TROX styringssystem for romluft er designet for enkel sammenkobling (plug and play) 

av alle regulatorer; det kreves kun en kommunikasjonskabel. Kontinuerlig 

datautveksling mellom regulatorene er sikret. Systemet kan enkelt kobles til det 

sentrale bygningsstyringssystemet ved hjelp av standard kommunikasjonsgrensesnitt 

LonWorks, BACnet, eller Modbus; IP-basert kommunikasjon med ethernet er også 

mulig.

Luftstyring 

Intelligente løsninger for regulering og overvåking.
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Avtrekksskapsregulering 

Avtrekksskapsregulering i et laboratorium er en prinsipiell sak siden mennesker 

som arbeider i et laboratorium må beskyttes. Gasser eller aerosoler som kan være 

produkter av en kjemisk reaksjon, bør fjernes ved kilden. Forurenset luft må 

fortynnes, renses, fi ltreres og fjernes fra bygningen på kortest mulig tid, slik at 

miljøet ikke blir forurenset.

Rask respons.
Raske responstider sikrer at ingen utbrudd av farlige stoffer kan forekomme, f.eks. 

i avtrekksskap med variabel, behovsbasert avtrekk. Dette er grunnen til at EASYLAB 

regulatorer som er utviklet for ventilasjon av laboratorier, handler i løpet av bare 3 s, 

mens reaksjonstiden kun er millisekunder. Disse verdiene er i samsvar med EN 14175 

for avtrekksskap og har blitt verifi sert og sertifi sert av et testinstitutt. Til 

sammenligning: Handlingstiden for standardstyringer er vanligvis 120 s. For 

slave-reguleringssløyfer, de raske responstidene som er nødvendige for å møte 

kravene i DIN 1946, del 7, setter reguleringskomponentene under stort press. 

Dette er grunnen til at EASYLAB bruker de samme raske regulatorene på rommets 

tilluft og avtrekkssider som de som blir brukt på avtrekksskap. 

Lavere energiforbruk
TROX FSE automatiske luke sparer energikostnader og øker sikkerhet og komfort i 

laboratorier. Den kan enkelt integreres med EASYLAB avtrekksregulering ved hjelp 

av plug and play. TROX FSE kan automatisk lukke luken hvis ingen arbeider ved 

avtrekksskapet. Ideelt sett så vil en lukket luke resultere i lavere luftmengde og 

følgelig et lavere energiforbruk. Høy sikkerhet for omgivelsene er en ekstra bonus.

Økt sikkerhet, økt komfort.
TROX FSE er defi nitivt en sikkerhetsfunksjon, da luker som har blitt stående åpne 

utilsiktet automatisk blir lukket etter en viss tid. Brukere som arbeider ved et 

avtrekksskap kan enkelt åpne eller lukke luken ved bare å lett trykke på luken, 

trykke på en knapp eller aktivere en pedal.
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For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

VAV enhet TVLK, laget av plast, for 
lab avtrekkssystemer, for fjerning av 
aggressive medier
 V: 30 – 515 l/s
 V: 108 – 1854 m³/h
 Δp: 5 – 1000 Pa
 Ø 250 mm
Luftlekkasje stengt spjeldblad iht. 
EN 1751, klasse 4
Luftlekkasje i kapsling iht. EN 1751, 
klasse C

CAV regulator RN - for tilluft 
og avtrekkssystemer, enkel 
luftgjennomstrømning uten verktøy
 V: 11 – 1,400 l/s
 V: 40 – 5040 m³/h
 Δp: 50 – 1000 Pa
 Ø 80 – 400 mm
Luftlekkasje stengt spjeldblad iht. 
EN 1751, klasse 4
Luftlekkasje i kapsling iht. EN 1751, 
klasse C



Romregulering 

Fra ventilasjonsanleggets synspunkt, er et avtrekksskap i en lab et rom i et rom; 

dette kompliserer kommunikasjonen og vedlikehold av settpunktene. Et pålitelig 

luftstyringssystem er viktig fordi luftmengden reguleres i ulike romscenarier. 

Luftmengden må reguleres raskt og presist da luftmengden i avtrekksskap og andre 

avtrekksenheter plutselig kan endre seg. Dette krever at den faktiske luftmengden 

ikke bare blir nøyaktig målt, men blir raskt signalisert slik at de nominelle 

verdiene kan oppnås.

Romregulering
I et laboratorium vil avtrekksskap, avtrekkshetter eller andre avtrekksenheter 

bestemme hvor mye tilluft som er nødvendig. EASYLAB summerer alle 

avtrekksverdier og regulerer tilluften basert på en absolutt forskjell mellom 

tilluft og avtrekk, som hindrer forurenset luft fra å forlate laben.

Effektivt samspill mellom viftehastighet og spjeldbladposisjon
Ideelt sett bør ventilasjonsanlegg inkludere variabel luftmengderegulering og 

turtallsregulerte vifter slik at de effektivt kan justere endringer i bruken. 

EASYLAB og raske aktuatorer sikrer at spjeldet i TROX sine regulatorer reagerer 

raskt på endringer og opprettholder den nødvendige balansen i rommet, f.eks. 

ved å redusere tilluftmengden. Den korrekte og raske funksjonen til EASYLAB 

krever at det alltid er et tilstrekkelig trykk i kanalsystemet. Dette kan oppnås 

effektivt og sikkert på to måter:

1. Måling av kanaltrykket hvor utilstrekkelig tilførsel av luft inntreffer først: 

opprettholde kanaltrykkets settpunktverdi. Punktet der utilstrekkelig tilførsel av 

luft oppstår er vanskelig å finne, siden det har en tendens til å vandre rundt i 

kanalsystemet ved endrede driftsforhold.

2. Evaluering av de samlede spjeldbladposisjonene på alle VAV-enhetene: Det er 

mulig med avansert logikk å variere hastigheten på tilluft og avtrekksvifter på 

en slik måte at spjeldene fungerer med spjeldbladene i den stillingen som 

resulterer i minst trykktap (nesten helt åpne). Logikken er en del aggregatest 

styringspakke. Dette sikrer at "akseleratoren" (høy viftehastighet) og "bremsen" 

(spjeldbladet nesten lukket) ikke aktiveres på samme tid.

Selektiv samtidighetsstyring
For å redusere investeringskostnadene, er sentraliserte systemer ofte ikke laget for 

100% kapasitet. Dersom alle avtrekk går med full kapasitet, vil avtrekksskap med 

ugunstige posisjoner i kanalsystemet lide av mangel på luft. EASYLAB gir en 

raffinert reguleringsstrategi for å opprettholde arbeidssikkerheten på så mange 

arbeidsstasjoner som mulig når den totale prosjekterte avtrekksluftmengden 

overskrides. Enhver reduksjon av luftmengden for et avtrekksskap vises (alarm), 

dette minner brukerne på å lukke avtrekksskap som ikke skal være åpne. 

Samtidighetsstyring gjør det mulig å prosjektere mindre anlegg og et lite 

kanalsystem, å dermed redusere investerings- og driftskostnader.

For flere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com
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En ekstra avtrekksregulator øker eller 
reduserer avtrekksluftmengden avhengig av 
driftssituasjonen.

Samtidighetsstyring reduserer 
luftmengden for å opprettholde den totale 
avtrekksluftmengden.
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TROX foretrekker en absolutt forskjell framfor 
en prosentvis forskjell da forskjellige negative 
trykkforhold vil forekomme avhengig av den 
totale avtrekksluftmengden. Bare en absolutt 
forskjell mellom tilluft og avtrekk sikrer et stabilt 
undertrykk.
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Romregulering

Absolutt differanse

Prosentvis differanse

Rhine-Waal universitet for anvendt vitenskap, Kamp-Lintfort, Tyskland

Total avtrekksluft
Total tilluft

x= V - forskjellen reguleres gjennom tilluften for å sikre undertrykk

Romavtrekk Avtrekksskap avtrekksluft

Konstant avtrekk
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Romtrykkregulering 

TROX EASYLAB sikrer rask og presis regulering av luftmengdene i et rom. Kort 

responstid og presis regulering er grunnleggende forutsetninger for en perfekt 

romluftstyring.

EASYLAB regulatorene er hjernen i våre styringssystemer; på grunn av deres 

modulære struktur kan de tilpasses det enkelte prosjekt. Regulatorene inkluderer 

plug and play kommunikasjon, som gir mulighet for rask, ren og enkel integrasjon 

av alle komponenter i luftstyringssystemet. Programvaren er utviklet for labstyring; 

den er meget nøyaktig, og sikrer at de nødvendige romtrykkverdier opprettholdes. 

Konsulenter og HVAC entreprenører drar nytte av det fl eksible EASYLAB 

styringssystemet, som også er enkelt å installere:

•  Enkel integrering av romregulatorer ved hjelp av en standard 

kommunikasjonskabel; ingen adressering er nødvendig

• Luftmengderegulering med defi nert luftoverføring

• Romtrykkregulering

• Automatisk luftmengderegulering inkludert alle tilluft og avtrekksregulatorer

• Samtidighetsstyring

• Optimalisert avtrekksregulering

• Minimum utløpshastighet på luftfordelingsutstyret opprettholdes

•  Avbruddsfri strømforsyning

Romtrykkregulering som kaskade.
Hvis trykkregulering er nødvendig på grunn av lovbestemmelser eller forskrifter, 

eller hvis rommets lekkasje er for lav, og det ikke lenger er mulig å endre den 

nominelle luftmengden innenfor de toleranser som kreves, er det mulig å supplere 

eller kombinere romregulering med trykkregulering.  Romreguleringens strategi 

opprettholdes også for trykkreguleringen.

Integrering av dørkontakt 
I tillegg til trykkregulering, tillater EASYLAB integrering av dørkontakt. Dette gir 

følgende alternativer:

•  Dempet lydsignal, som avgis i tilfelle trykkavvik, for en viss tid (kan 

konfi gureres) 

• Utsette/forsinke alarmsignalisering til det sentrale bygningsstyringssystemet 

for en bestemt tidsperiode (kan konfi gureres). Hvis det blir brukt en dørkontakt, 

vil det ikke umiddelbart utløse en alarm når døren blir åpnet. En alarm varsler 

bare (valgfritt) hvis en dør blir stående oppe for lenge.

• Midlertidig utkobling av trykkreguleringen.
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For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

EASYLAB reguleringskomponenter for 
romtrykkregulering i sensitive områder.

Referansetrykk
Referansetrykket må ikke neglisjeres. 
Et stabilt referansetrykk er en 
forutsetning for tilfredstillende 
romtrykkregulering.

Defi nert romtrykkregulering
EASYLAB lar deg endre fra 
luftmengderegulering til trykkregulering 
på et senere tidspunkt, uten behov 
for å skifte regulatorer.  Det som 
trengs i tillegg er en romtrykkgiver, og 
romtrykkregulatoren  må være aktivert i 
trykkregulatorens konfi gurasjon.

Dør
ÅPEN

Dør
STENGT

-10 Pa

0 Pa

x
y

Total avtrekksluft
Total tilluft

Rhine-Waal universitet for anvendt vitenskap, Kamp-Lintfort, Tyskland
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Utblåsningsmønstre 

Strømningsegenskaper for høy komfort.

Konstruksjonen av inntak og avkaststeder og deres kombinasjon 

samt installasjonsposisjoner bestemmer ventilasjonsstrømmens 

egenskaper og dermed effekten og effektiviteten av lab air 

strategien. I oppholdssonen kan det ideelle utblåsningsmønsteret 

oppnås med høye induksjonsnivåer som fører til rask reduksjon av 

lufthastighet og temperaturforskjeller mellom romluft og tilluft. 

Hvis målet er en laminær strøm, må lufthastigheten og en ensartet 

luftstrøm opprettholdes.



Luftmengde, reguleringsstrategier for laboratorium 

Valg av luftfordelingsutstyr.
DIN 1946-7 kravet om åtte luftvekslinger pr. time er en utfordring for 

labventilasjon. Ved valg av tilluftventiler, er den nøyaktige montasjelokasjonen 

like viktig som kjølebehovet i et rom. Hvis man sammenligner et romluftsystem 

med et anlegg, ville luftfordelingsutstyret være de mest kritiske punktene for 

termisk komfort. For å oppnå en høy grad av komfort og sikkerhet, må hastigheten 

på tilluften ikke være for høy, men sterk nok til å fortynne luften i laboratoriet. 

På grunn av den høye varmeutviklingen i et laboratorium, som forårsakes av 

laboratorieutstyr, må en lab kjøles både sommer og vinter. Likevel, kjøling og 

høye luftmengder betyr også høyt energiforbruk. Kjøling skaper høye 

temperaturforskjeller, som i sin tur har negativ innvirkning på komforten og kan 

også være et sikkerhetsproblem. Når kald luft "faller" fra taket, kan det indusere 

luft fra avtrekksskapet, dvs. å drive luft fra avtrekksskapet og inn i rommet. Dette 

kan trygt unngås, med en intelligent reguleringsstrategi og riktig plassering av 

egnet luftfordelingsutstyr.

Det er viktig å ta laboratoriemøbler og utstyr i betraktning allerede på 

prosjekteringsstadiet for å fi nne den best mulige montasjelokasjonen for 

luftfordelingsutstyret. Møbler og utstyr har en innvirkning på luftstrømmen i 

rommet og kan påvirke effekten og komforten.

Den minste utløpshastigheten på diffusorer i et variabelt luftstyringssystem må 

oppnås for å sikre komfort uavhengig av driftsforholdene. Luftstyringssystemet 

tar denne typen diffusorer i betraktning, og gir de nødvendige signaler for å 

sikre minimum utløpshastighet. 
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Virveldiffusorer - stillegående på grunn 
av optimalisert luftutslipp.

Utblåsningsmønstre 

Blandet luftstrøm
VDW takventiler for høye 
luftvekslingstall. Tillufts og 
avtrekksvarianter for komfortsoner
 7 – 470 l/s
 25 – 1692 m³/h
  300 – 825 mm
 Ø 400 og 600 mm

Orion-Opus
Virvel diffusorer for takmontasje 
med justerbare dyser.
Orion-Opus har meget god 
induksjon og egner seg for både 
konstant og variabel luftmengde.
 14 - 194 l/s 
 50 - 700 m³/h
  595 mm

For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

RFD takventiler - høyere komfort 
på grunn av lavere lydeffektnivåer
 4 – 330 l/s
 14 – 1188 m³/h
  125 – 400 mm

Max Delbrück Senter for molekylær medisin (MDC), Berlin, Germany



Skreddersydde komponenter til luftfordeling 

TROX har utviklet skreddersydde løsninger for de spesielle kravene for 

laboratorier:

•  Luftfordelingsutstyr som sikrer rask endring av store luftmengder i laboratoriet

•  PROCONDIF: Luftfordeling med PROCONDIF er ideelt for laboratorier fordi store 

luftmengder kan leveres med bare middels temperaturforskjeller mellom tilluft 

og romluft til utvalgte steder i et rom. Dette resulterer i en homogen 

lavturbulent bevegelse i luftstrømmen i oppholdsonen. Ventilen er ideell for 

tilførsel av luft ved bruk av lave induksjonsnivåer. Denne hastighetsprofi len 

oppnås med en bikubestruktur med svært fi ne kanaler med ulik bredde. Den 30° 

utblåsningsvinkelen skaper et klokkeformet luftmønster, dvs. at tilluften ikke 

følger taket (Coanda effekten).

• Luft-vann systemer og luftfordelingsutstyr som er lette å rengjøre og oppfyller 

hygienekravene i kontorer, korridorer, toaletter og spesifi kke lab områder.

• Desentraliserte ventilasjonsanlegg til kontorer med en yttervegg.
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Induserende fortrengningsstrøm
TROX HESCO kanal dysediffusor
En ideell luftfordelingsenhet for rom 
med høye luftvekslingstall. 
 72– 2824 m³/h 
 20 – 785 l/s
 500 – 2000 mm

For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

PROCONDIF Profi le Controlled Diffusion, 
Disse diffusorene er også en utmerket 
løsning for å gi luft ovenfra til sensitive 
områder i laboratorier, og skaper en 
fortrengningsstrøm i oppholdssonen.
 280– 600 m³/h
 78 – 167 l/s
 600 x 600, 625 x 625 mm

PROCONDIF diffusor er også egnet for fritthengende montasje. 
Det klokkeformede luftmønsteret leverer frisk luft til rommet 
uten å forårsake virvler i næreheten av inventar og møbler.



Luft-vann systemer for spredning av høye varmelaster 

Labutstyr genererer store mengder avfallsluft. Dersom alle varmelaster skulle spres bare 

ved bruk av tilluften, vil det være nødvendig med økt luftmengde. Høyere luftmengder 

vil også bety høyere energiforbruk, et vanskeligere luftutslipp og også høyere kostnader. 

Luft-vann systemer er et fornuftig supplement her. 

I mange land er luft-vann systemer slik som TROX DID aktive kjølebafl er, sikre 

energieffektive enheter for spredning av høye varmelaster som genereres av 

laboriatorieutstyr. 

Med kun luftsystem, er det nødvendig med store luftmengder, noe som i sin tur 

medfører høye energikostnader for luftbehandling og lufttransport. Luft-vann 

systemer fl ytter energien med vannet, noe som er mer effektivt enn luft, slik at 

mindre energi er nødvendig for den samme kjølekapasiteten.
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Luft-vann system
Svalbard-I
Primærluft:
 11 - 72 l/s
 40 - 260 m³/h
 L: 1200 – 3,000 mm
 B: 594 mm 
 H: 175/235 mm
Kjølekapasitet: opp til 1510 W
Varmekapasitet: opp til 2200 W

For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

Max Delbrück Senter for molekylær medisin (MDC), Berlin, Germany
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Innovative systemer er ekstremt pålitelige

Et egnet bygningsstyringssystem åpner for effektiv, sikker og smidig samspill mellom 

alle byggtjenester. Integreringen av aggregatet med det sentrale 

bygningstyringssystemet er sikret av regulerings- og overvåkingssystemer som gir 

omfattende kommunikasjons- og konfi gurasjonsfunksjoner og derfor en høy grad av 

fl eksibilitet.

Luftbehandling 

Innovative systemer er ekstremt påliteligeInnovative systemer er ekstremt pålitelige



X-CUBE aggregat

•  Spesielle materialer, glatte overfl ater 
på innsiden og utsiden på grunn av 
høykvalitets dobbeltsidig pulverlakkering

•  Med ubegrensede 
konfi gurasjonsmuligheter, noe som åpner 
for prosjektspesifi kke tilpasninger

•  Rask og enkel installasjon på grunn av 
den modulbaserte konstruksjonen

•  Komplett kondensdrenering på grunn av 
dryppskål i rustfritt stål, skrånet i alle 
retninger

•  Komponentene er lett tilgjengelige for 
rengjøring og vedlikehold

•  Anleggsvariant med regulatorpakke 
kan lett kobles til det sentrale 
bygningsstyringssystemet

• Høykvalitets TROX fi ltre
•  Høy energieffektivitet på grunn av svært 

effektive varmegjenvinningssystemer og 
vifter

•  Også tilgjengelig (valgfritt) som en 
værbestandig variant med dryppkant og 
inntakshette testet mot vannintrengning

Hydraulisk enhet for høyeffektiv 
batterivarmeveksler

Høyteknologisk ventilasjon for laboratorier 

Aggregater for laboratorier må være ekstremt pålitelige, men også fl eksible slik at 

de kan tilpasses endringer i bruk. TROX X-CUBE aggregatet har tilnærmet 

ubegrensede konfi gurasjonsmuligheter og defi nerer høye nivåer av fl eksibilitet, 

pålitelighet og sikkerhet. Hygieneversjonen er preget av noen ekstra funksjoner:

• Bruk av spjeldblad som overholder lekkasje ved stengt spjeld i henhold til 

klasse 4 i EN 1751

• Pulverlakkerte lyddemperbafl er

•  Rustfrie gulvplater av stål innvendig

•  Varmegjenvinning: Batterivarmeveksler, krysstrømsvarmeveksler

•   Bredt utvalg av energieffektive varmegjenvinningssystemer som roterende 

varmevekslere, platevarmevekslere og batterivarmevekslere

Variabel bruk.
TROX X-CUBE enhetene er meget allsidige. De kan konfi gureres individuelt, og er 

derfor velegnet for et bredt spekter av applikasjoner. Mer enn 70 størrelser er 

tilgjengelige, og de er konstruert for luftmengder på 600 til 100,000 m³/h ved en 

lufthastighet på 2 m/s. X-CUBE enhetene er tilgjengelige som tilluft- eller 

avtrekksenheter eller som en kombinasjon av begge deler. Enhetene kan 

arrangeres ved siden av hverandre eller oppå heverandre, avhengig av 

installasjonsstedet. Takket være løfteøynene på toppen kan aggregatene 

lett løftes og fl yttes med kran. 

Aggregatet som "master" av automasjonsnivå. 
TROX X-CUBE kan integreres med alle ventilasjonsanleggkomponenter. Det 

bestemmer, samler inn og evaluerer alle data for ventilasjonsanlegget med 

hensyn til dets oppgaver og optimaliseringen av disse funksjonene og kan derfor 

brukes som styringssenter på automasjonsnivå. Standard protokoller brukes til 

kommunikasjon. I mindre bygninger kan aggregatet faktisk fungere som et 

styringssenter.

Energieffektive varmegjenvinningssystemer.
For svært strenge krav til hygiene og sikkerhet, brukes en høyeffektiv 

batterivarmeveksler hvor tilluften og avtrekksluften skal være helt adskilt 

for å hindre overføring av luktstoffer eller bakterier.
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For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE
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ATEX - Sertifi serte sikkerhetsprodukter fra TROX 

Over alt hvor brennbare gasser, damp og støv er tilstede er det en risiko for 

eksplosjon. Eierne av bygg og systemer er ansvarlig for sikkerheten i områder med 

potensielt eksplosive atmosfærer. Det er derfor betryggende når de mekanisk 

selvdrevne, elektriske eller pneumatiske komponentene har sertifi kater på sikkerhet 

og egnethet for bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser - noe som er tilfellet for mange 

TROX produkter.

TROX produktportefølje inkluderer brannspjeld, luftmengderegulatorer og spesielle 

vifter for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

Eksplosjonssikre vifter.
Å velge riktig vifte er viktigst der hvor vanskelige kjemiske eller termiske faktorer 

spiller en rolle. TROX TLT tilbyr en stor portefølje av vifter, inkludert:

•  Sentrifugalvifter med høy ytelse for takmontering, egnet for aggressive gasser 

og damper

• Allsidige sentrifugalvifter i 50 forskjellige størrelser

•  Kompakte aksialvifter for montering i kanaler og vegger, der plassen er 

begrenset, egnet for store luftmengder men med lav trykkøkning og høy 

effektivitet

Materialet er avhengig av formålet med viften eller graden av kjemiske eller 

termiske påvirkninger som viften blir utsatt for: Tilgjengelige materialer omfatter 

PVC, PP, PPs, PPs-el, PE, PVDF, eller GRP eller varianter med GRP. For impellerne, 

er det et utvalg av PVC, PP, PPs, PPs-el, PVDF, GRP eller stål med plast eller annet 

belegg, eller gummiert stål, avhengig av konstruksjon, størrelse eller graden av 

eksponeringen på viften. Et omfattende utvalg av tilbehør er også tilgjengelig. 

Vifter som skal brukes i områder med potensielt eksplosive atmosfærer kan være 

utstyrt med tre-fase motorer med beskyttelsesnivå IP55 (med "økt sikkerhet" - EEx 

ell) og temperaturklasse T4 (sertifi sert av det Tyske PTB). Som en konsekvens kan 

viftene brukes i sonene som er oppført i 94/9 / EU (ATEX 95) eller EN 14986.

For fl ere løsninger og produkter 
vennligst besøk www.trox-lab-air.com

Sirkulær CAV regulator RN-Ex for 
konstante luftmengder

TVR-Ex VAV for variable luftmengder

Rektangulær CAV regulator EN-Ex 
for konstante luftmengder

Rektangulært brannspjeld 
FK-EU med eksplosjonssikker 
fjærreturaktuator

TROX TLT eksplosjonssikker vifte
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Bayer Pharma-Forschungszentrum 
(Bayers farmasøytiske forskningssenter), 
Wuppertal, Tyskland
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L’Oréal, Paris, Frankrike
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TROX Auranor Norge AS

Postboks 100

2712 Brandbu

Tlf +47 61 31 35 00

Fax +47 61 31 35 10

www.trox.no

www.trox.de AL
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Lab air fra TROX 

TROX har montert labutsyr over hele verden:

Abbott GmbH & Co. KG Ludwigshafen, AC/PC Münster, Aldrich Chemie Steinheim, Asta Medica Mainz, BASF Ludwigshafen, 

BAT Bayreuth, Bayer AG Dormagen, Leverkusen og Wuppertal, Biopark Regensburg, BMW Dingolfing, Boehringer 

Ingelheim, BTU Cottbus, BYK-Chemie Wesel, Charité Berlin, CVUA Münster, Dow Corning Wiesbaden, Dräger Medical 

Lübeck, Magdeburg University of Applied Sciences, Jülich Research Centre, Friedrich Schiller University i Jena, 

Goldschmidt AG i Essen, Dresden University of Applied Sciences, Hüls AG i Marl, H.C. Starck i Goslar, Hilti i Kaufering, 

InfraServ i Frankfurt-Höchst, Dresden Institute for Polymer Research, Bremen International University, IZB i Munich, 

Merck i Darmstadt, Hannover Medical School, Martin Luther University i Halle, Max Planck Institutes i Dresden, Frankfurt, 

Jena, Mainz, Magdeburg og Rostock, Paul Ehrlich Institute i Frankfurt, RWTH Aachen University, Ruhrhaus Lab i Essen, 

Ruhr University i Bochum, Sachs i Schweinfurt, Sartorius i Göttingen, Solvay i Hannover, State Office for Food Safety i 

Braunschweig, Chemnitz Technical University, Dresden Technical University, Elementis at TPK i Cologne, Freiburg 

University Hospital, Greifswald University, Anatomy Dept. of Hamburg University, Heidelberg University Hospital, Forensic 

Medicine Dept. of Cologne University, Cologne Center for Molecular Medicine, Leipzig University, Pathology Dept. of 

Münster University, Universities of Bonn, Essen, Potsdam, Rostock og Würzburg, Tübingen University 

Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, VW i Wolfsburg, Aventis i 

Lyon (F), Schering i Milano (I), Novartis i Basel (CH), 

Janssen Pharma i Beerse 

(B), Sanofi i 

Montpellier 

(F), Sandoz i 

Langkampfen 

(A), L’Oréal i 

Paris (F), 3M 

China (CHN), 

Henkel 

Shanghai (CHN), 

ARK Therapeutics 

(FI), Atrium Helsinki (FI), Techcenter 

Reinach Basel (CH), Kaari-talo Helsinki (FI), 

Eli Lilly i Florence (I), SARAS Petrol Chemie i 

Sardinia (I), Chiron Vaccines i Siena (I), 

UMG KRC Zagreb (HR), BIO Industry Park i 

Cavanese (I), Nanotalo Helsinki (FI), 

Allschwil Innovation Park (CH), University of 

Oxford (GB), Irchel Campus of Zurich 

University (CH), Sabancı University i Istanbul 

(TK), Marseille University (F), Birmingham 

University (GB), Catania University (I), Graz 

University (A), Jilin University of Shanghai 

(CHN)


