CLCF Climate Changer™
για νοσοκομειακές και
εργαστηριακές εφαρμογές
Επόμενη γενιά αποδοτικών συστημάτων επεξεργασίας αέρα από την Trane

Βελτιστοποιημένες επιδόσεις
με υψηλή αξιοπιστία
Η εταιρεία Trane αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια παγκόσμιο ηγέτη στα
συστήματα επεξεργασίας αέρα και στην εισαγωγή καινοτομιών στο
συγκεκριμένο τομέα. Ύστερα από μια σημαντική επένδυση στην τεχνολογία
επεξεργασίας αέρα, στο σχεδιασμό, την καινοτομία, την ανάπτυξη και την
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων στη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία
και την Ευρώπη, η Trane κυκλοφορεί τώρα την επόμενη γενιά συστημάτων
CLCF Climate Changer™ για νοσοκομειακές και εργαστηριακές εφαρμογές.
Άριστες επιδόσεις
Κάθε εξάρτημα του συστήματος CLCF
Climate Changer της Trane έχει σχεδιαστεί
και κατασκευαστεί με βάση την πλήρη
κατανόηση των αναγκών των πελατών και
την επαγγελματική τεχνογνωσία της Trane, με

Σε νοσοκομειακές και εργαστηριακές
εφαρμογές, το CLCF Climate Changer
συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά
ενός τυποποιημένου, έτοιμου συστήματος
επεξεργασίας αέρα με·την·ευελιξία·και·τα·χαρακ
τηριστικά·μιας·ευέλικτης γραμμής παραγωγής.

σκοπό την επίτευξη βέλτιστων επιδόσεων σε
νοσοκομεία, εργαστήρια, φαρμακευτικές
εφαρμογές και άλλες εφαρμογές
υγειονομικής περίθαλψης.

- 12 μεγέθη για μονάδες inline

To επιλεγμένο λογισμικό προηγμένου
σχεδιασμού της Trane διαθέτει πιστοποίηση
Eurovent και συμβάλλει στον προσδιορισμό του
σωστού σχεδιασμού του μηχανήματος και του
σωστού συνδυασμού εξαρτημάτων, με σκοπό
την επίτευξη της καλύτερης κατά Eurovent
ενεργειακής κλάσης A (EN 1886/EN 13053).

- 7 μεγέθη βελτιστοποιημένα για την ανάκτηση
συσσωρευμένης θερμότητας
- Εύρος τιμών παροχής αέρα από 1000 m3/h
έως 45.000 m3/h
- Ευρύ φάσμα ανεμιστήρων και στοιχείων
- Οι ειδικοί της Trane προ-επιλέγουν
και εγκαθιστούν τον καλύτερο δυνατό
συνδυασμό στοιχείων ελέγχου, με σκοπό να
διασφαλίσουν την αξιοπιστία και τη συνοχή
του συστήματος.
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Μηχανικά χαρακτηριστικά περιβλήματος με
πιστοποίηση κατά Eurovent

Τιμές

Κλάση Eurovent

Διαρροή αέρα περιβλήματος

0,15·l/s/m²·σε πίεση·–-400·Pa
0,22·l/s/m²·σε πίεση·+700·Pa

L1

Αντοχή περιβλήματος

4 mm/m

D1 (D2 για MW)

Διαρροή παράκαμψης φίλτρου

0,5%·σε·πίεση·400·Pa

F9

Μετάδοση θερμότητας

1 w/m3.K

T2

Συντελεστής θερμικής γεφύρωσης

συντελεστής 0,6

TB2

Μειωμένο κόστος εγκατάστασης
Το σύστημα επεξεργασίας αέρα CLCF
Climate Changer της Trane περιλαμβάνει
πολλά χαρακτηριστικά, τα οποία αποσκοπούν
στη μείωση του χρόνου και του κόστους
εγκατάστασης:
- Τα αυτιά ανύψωσης είναι ενσωματωμένα
στο στιβαρό πλαίσιο της βάσης, ενώ όλες οι
μονάδες παραδίδονται με πέλμα κατάλληλο
για τη μεταφορά του συστήματος με
περονοφόρο όχημα.

συνδυασμό με το ενσωματωμένο
παρέμβυσμα στεγανοποίησης, το εν
λόγω σύστημα σύνδεσης χωρίς τη χρήση
εργαλείων εξασφαλίζει την καλύτερη μόνιμη
αεροστεγανότητα στην κατηγορία του.
- Το σταθερό, συμπαγές, περιμετρικό ενιαίο
πλαίσιο βάσης στηρίζει τη μονάδα. Το πλαίσιο
βάσης είναι πλήρως εγκιβωτισμένο, χωρίς
σημεία συγκέντρωσης νερού ή σκόνης,
ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία
εστιών βακτηρίων.

- Το μηχάνημα παραδίδεται σε πολλά
κομμάτια. Η σύνδεσή τους γίνεται με
ένα γρήγορο, μοναδικό και αξιόπιστο
μηχανικό σύστημα σύνδεσης χωρίς
να απαιτείται η χρήση εργαλείων. Σε

Το Climate Changer
για νοσοκομειακές και
εργαστηριακές εφαρμογές
προσφέρει τα εξής:
- Άριστες επιδόσεις
- Μειωμένο κόστος εγκατάστασης
- Υψηλή ενεργειακή απόδοση
- Υψηλή ποιότητα εσωτερικού
Ενσωματωμένα, αφαιρούμενα αυτιά ανύψωσης

Γρήγορο και αξιόπιστο σύστημα σύνδεσης

αέρα
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Έχει σχεδιαστεί με σκοπό
τη βελτίωση της απόδοσης
λειτουργίας και την παροχή
καθαρού αέρα

Κεκλιμένο δάπεδο 4
σημείων

Παρέμβυσμα στεγανοποίησης
EPDM χωρίς ραφή

Στρογγυλεμένες, λείες
γωνίες
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Υψηλή ενεργειακή απόδοση

Υψηλή ποιότητα εσωτερικού αέρα

- Ένα σημαντικό μέρος του κόστους
λειτουργίας ενός μηχανήματος οφείλεται
στους ανεμιστήρες. Οι πολλές επιλογές
ανεμιστήρων της Trane (διάφορα μεγέθη,
τύποι και τεχνολογίες: με·πτερύγια·κεκλι
μένα·προς·τα·εμπρός·ή·προς·τα·πίσω,·ανε
μιστήρες·τύπου·plug·fan) )·παρέχουν·τον·κ
αλύτερο·συνδυασμό·ανεμιστήρων·ανάλογα·με
·τις·απαιτήσεις·της·κάθε·εφαρμογής.

- Το κεκλιμένο δάπεδο 4 σημείων
εξυπηρετεί ως ενσωματωμένη λεκάνη
αποστράγγισης και διατίθεται προαιρετικά σε
όλα τα τμήματα της μονάδας. Ο ενιαίος σχεδι
ασμός·επιτρέπει·τον·εύκολο·καθαρισμό·και·απ
οτρέπει·τη·δημιουργία·εστιών·σκόνης·και·βακ
τηρίων.

- Διατίθενται·πρόσθετες
επιλογές·ανάκτησης·ενέργειας, όπως
πλακοειδείς εναλλάκτες·θερμότητας·και·κυκλ
ώματα·με·σερπαντίνες,·που·μπορούν·να·αυξή
σουν·την ενεργειακή·απόδοση·του·μηχανή
ματος·έως·και 75 %.

- Η κεντρική κατακόρυφη αποστράγγιση
επιτρέπει τη φυσική εκκένωση των
συμπυκνωμάτων και των βακτηρίων.
- Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι απολύτως
λεία, και όλες οι ραφές είναι προστατευμένες
με αντιβακτηριακό στεγανοποιητικό χωρίς
σιλικόνη. Οι στρογγυλεμένες εσωτερικές
γωνίες διευκολύνουν τον καθαρισμό.

- Ο σχεδιασμός
περιβλήματος·υψηλής·αντοχής προσφέρει
καλύτερη μόνωση και ελαχιστοποιεί τα
ποσοστά·διαρροής.

- Το περίβλημα είναι υδατοστεγανό και
μπορεί να απολυμανθεί με τη χρήση υγρών
προϊόντων.

- Οι·καινοτόμες·μεμβράνες·στεγανοποίηση
ς·EPDM·χωρίς·ραφή είναι·ενσωματωμένες·
στα·τοιχώματα·των·θυρών,·με·αποτέλεσμα·τ
α·χαμηλότερα·ποσοστά διαρροής στον τομέα
και·την εξασφάλιση της υψηλής·αεροστεγανό
τητας·του·μηχανήματος.

- Τα διαφράγματα Eurovent κλάσης 3
κατά το EN 1751 εξασφαλίζουν άριστη
αεροστεγανότητα.

- Ο σχεδιασμός τοιχωμάτων ενοποιημένης
κατασκευής ελαχιστοποιεί·τον·αριθμό·των·ρ
αφών·που·θα·μπορούσαν·να·αποτελέσουν·αιτ
ία·διαρροής·αέρα.

- Τα προαιρετικά αντιμικροβιακά πτερύγια
χαλκού εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων
και διατηρούν την ενεργειακή απόδοση σε
υψηλά επίπεδα.

Εργοστασιακά τοποθετημένα
συστήματα ελέγχου για
βελτιστοποιημένες επιδόσεις
Το CLCF Climate Changer™ είναι·εξοπλισμένο·μ
ε·πλήρως·ενσωματωμένα,·εργοστασιακά
τοποθετημένα· ·συστήματα·ελέγχου·Trane,·τα·ο
ποία·έχουν·βελτιστοποιηθεί·με·σκοπό τη·διατή
ρηση·των·κορυφαίων·επιδόσεων·και·την·εξ
ασφάλιση·μειωμένου·αρχικού
κόστους·κτήσης. Αυτά τα συστήματα ελέγχου
έχουν σχεδιαστεί από την Trane ειδικά για το
CLCF Climate Changer.

Όταν τα συστήματα ελέγχου είναι
τοποθετημένα από το εργοστάσιο:
- Δεν απαιτείται πρόσθετη διάνοιξη οπών
στο περίβλημα: το περίβλημα παραμένει
άθικτο και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα
πρόκλησης διαρροών, ενώ παράλληλα
μειώνεται ο χρόνος που απαιτείται για να
θέσει ο τεχνικός εγκατάστασης σε λειτουργία
το μηχάνημα.

- Ο διαχωρισμένος νάρθηκας
καλωδιώσεων (γενική τροφοδοσία και
συστήματα ελέγχου) είναι ενσωματωμένος
στο επάνω μέρος του μηχανήματος,
παρέχοντας ένα καθαρό και αξιόπιστο
σύστημα καλωδίωσης.
- Οι αισθητήρες·και·οι·διαδικασίες·τοποθέτ
ησης παρέχουν βέλτιστη·απόδοση·λειτου
ργίας·και εξασφαλίζουν ότι τα ανοίγματα
του περιβλήματος έχουν στεγανοποιηθεί
κατάλληλα.
- Είναι εφικτή η συνδεσιμότητα με συστήματα
διαχείρισης κτιρίων.
- Η έναρξη λειτουργίας εγγυάται τη διατήρηση
των υψηλών επιδόσεων και την αναμενόμενη
ακεραιότητα του συστήματος. Οι τεχνικοί
της Trane εξασφαλίζουν την ορθή
έναρξη λειτουργίας του Climate Changer,
όταν το σύστημα είναι εξοπλισμένο με τα
εργοστασιακά συστήματα ελέγχου.

Διαχωρισμένος
νάρθηκας
καλωδιώσεων
και εργοστασιακά
τοποθετημένος πίνακας
ελέγχου

Διαισθητικό ταμπλό
ελέγχου
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Το Climate Changer για
νοσοκομειακές και εργαστηριακές
εφαρμογές διαθέτει τα εξής:
1

Το·περίβλημα·άνευ·πλαισίου (διατίθεται
σε·γαλβανισμένο·χάλυβα,·βαμμένο·γαλβαν
ισμένο·χάλυβα,·αλουμίνιο·ή·ανοξείδωτο·χά
λυβα·304·ή·316)·δεν·εμποδίζει τη ροή,·και·ο
ι·διαστάσεις·του·μηχανήματος·καθορίζονται
από τις·διαστάσεις·του·φίλτρου·γενικής·χρή
σης,·με·αποτέλεσμα·οι·πτώσεις·πίεσης·να·μ
ειώνονται·έως·και·50 %.
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1

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και
σε εφαρμογές εξωτερικού χώρου, με
δυνατότητα τοποθέτησης καλυμμάτων
οροφής και προστασίας από τη βροχή.

14

Τα τοιχώματα έγχυσης αφρού
πολυουρεθάνης πάχους 50 mm
διασφαλίζουν μικρότερες απώλειες
ενέργειας και διαχρονικά αμετάβλητη
μετάδοση θερμότητας (PU λ = 0,022 W/m.K,
που είναι δύο φορές καλύτερη από αυτήν
του πετροβάμβακα). Η ομοιογενής, αδρανής/
χωρίς ίνες μόνωση πολυουρεθάνης δεν
επηρεάζεται από το νερό ή την υγρασία, με
αποτέλεσμα να ελαχιστοποιείται η εφίδρωση
(συμπύκνωση υδρατμών) και η ανάπτυξη
βακτηρίων στο εσωτερικό του μηχανήματος.

Εσωτερικά φράγματα ροής θερμότητας
και θύρες πρόσβασης με στάνταρ
θερμοφραγμό. Ο σχεδιασμός τύπου "nothrough metal" παρέχει θερμική απόδοση που
αποτρέπει την εμφάνιση συμπύκνωσης στην
εξωτερική επιφάνεια του περιβλήματος,
ακόμα και με αέρα τροφοδοσίας
θερμοκρασίας 12 °C και εξωτερικές
συνθήκες 35 °C DB (ξηρού βολβού)/ 40 %
HR (σχετική υγρασία), διατηρώντας το
μηχάνημα καθαρό και διασφαλίζοντας
υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας κατά τη
συντήρηση.

5

Το κεκλιμένο δάπεδο 4 σημείων
εξυπηρετεί ως ενσωματωμένη λεκάνη
αποστράγγισης και διατίθεται (προαιρετικά)
σε όλα τα τμήματα της μονάδας.

6

Η κεντρική κατακόρυφη αποστράγγιση
επιτρέπει τη φυσική εκκένωση των
συμπυκνωμάτων και των βακτηρίων και
διατίθεται (προαιρετικά) σε όλα τα τμήματα
της μονάδας.
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Η·υψηλής·πυκνότητας·μόνωση·από·ορυ
κτοβάμβακα, 80 kg/m3 με διπλό τοίχωμα 2,0
mm εξασφαλίζει μεγάλη μείωση θορύβου, η
οποία εκτιμάται τουλάχιστον στα 40 dB για
κρίσιμες εφαρμογές σε θέματα ήχου.

8

Τα·αυτιά·ανύψωσης είναι·ενσωματωμένα·
στο·πλαίσιο··βάσης.

9

Το περιμετρικό ενιαίο πλαίσιο βάσης
είναι πλήρως εγκιβωτισμένο, χωρίς
σημεία συγκέντρωσης νερού ή σκόνης,
ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία εστιών
βακτηρίων.

10

Υψηλής αντοχής περίβλημα, με μέγιστη
παραμόρφωση 4 mm/μέτρο, η καλύτερη
στην κατηγορία του.
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Καινοτόμες·μεμβράνες·στεγανοποίησ
ης·EPDM·χωρίς·ραφή ενσωματωμένες·
στα·τοιχώματα·των·θυρών (φωτογραφία
σελίδας 4).

14

Τα εσωτερικά τοιχώματα είναι απολύτως
λεία, και όλες οι ραφές είναι προστατευμένες
με αντιβακτηριακό στεγανοποιητικό χωρίς
σιλικόνη, εξασφαλίζοντας υδατοστεγανότητα.

12

Όλα·τα·εξαρτήματα·γενικής·τροφοδοσίας·
του·μηχανήματος·(κινητήρες·ανεμιστήρων,
·ηλεκτρικά·στοιχεία·θέρμανσης·κ.τ.λ.)·είνα
ι·συνδεδεμένα·στον·κεντρικό·πίνακα·ελέγχ
ου,·δημιουργώντας·μια·ενιαία·πηγή·τροφ
οδοσίας (μόνο ενσωματωμένα συστήματα
ελέγχου).

15

Όλες οι εσωτερικές γωνίες είναι
στρογγυλεμένες διευκολύνοντας τον
καθαρισμό.

16

Τα διαφράγματα Eurovent κλάσης 3
κατά το EN1751 εξασφαλίζουν άριστη
αεροστεγανότητα.

17

Τα αντιμικροβιακά πτερύγια χαλκού
εμποδίζουν την ανάπτυξη βακτηρίων και
διατηρούν την ενεργειακή απόδοση σε υψηλά
επίπεδα.

13

Ο σχεδιασμός τοιχωμάτων
ενοποιημένης κατασκευής ελαχιστοποιεί·
τον·αριθμό·των·ραφών·που·θα·μπορούσαν·ν
α·αποτελέσουν·αιτία·διαρροής·αέρα.

7

Παρουσία της Trane σε παγκόσμιο
επίπεδο
Ευρώπη-Μέση Ανατολή-Ινδία-Αφρική:
- 3 εγκαταστάσεις κατασκευής
συστημάτων επεξεργασίας αέρα
ιδιοκτησίας Trane
- 109 κατά τόπους σημεία πώλησης και
τεχνικής κάλυψης
- Πάνω από 1000 μηχανικοί πωλήσεων και
τεχνικοί σέρβις
- Πάνω από 3000 εκκινήσεις λειτουργίας το
χρόνο
- Τοπική υποστήριξη: τεχνογνωσία, υποστήριξη
εφαρμογών, σέρβις, ανταλλακτικά και λύσεις
χρηματοδότησης
- Τα τοπικά γραφεία της Trane παρέχουν τη
γνώση των επιχειρησιακών πρακτικών, των
κανονισμών δόμησης και των κανονισμών
κάθε χώρας.

Η μοναδική πηγή για κτιριακές
ανάγκες
Η Trane κατανοεί τις ανάγκες των πελατών και
εγγυάται πλήρη υποστήριξη ως προς τα εξής:
- Επιλογή και κατασκευή του εξοπλισμού
- Ενσωμάτωση των συστημάτων ελέγχου
- Ανάληψη ευθύνης από την Trane για την
ορθή έναρξη λειτουργίας του εξοπλισμού,
με σκοπό την επίτευξη πιστοποιημένων
αποτελεσμάτων και επιδόσεων
- Σέρβις και συντήρηση
- Συνεχής παρακολούθηση και βελτιστοποίηση
του συστήματος

Μετά·το·πέρας·του·έργου,·μπορείτε να συμβουλ
ευθείτε·τους·ειδικούς·της·Trane·για·τη·διαχείρισ
η·τυχόν·μεταβολών·του·συστήματος·και·την·πρ
αγματοποίηση·ρυθμίσεων·ακριβείας. Αυτό είναι
εφικτό·με·την συνεργασία·των μηχανικών της Tr
ane·που·εξέλιξαν·τις·μονάδες,·τα·συστήματα·ε
λέγχου·και·τα·ολοκληρωμένα·συστήματα. Έτσι
διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία καθώς
και η ικανοποίηση οποιασδήποτε απαίτησης για
βελτίωση ή προσαρμογή του συστήματος καθ'
όλη τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Τεχνογνωσία Trane
Η·Trane·είναι πρωτοπόρα στη·βιομηχανία·συστ
ημάτων·HVAC·και·οδηγεί τις εξελίξεις στο·συγ
κεκριμένο·τομέα,·παρέχοντας·λύσεις·προσαρμ
οσμένες ·στις·συνεχώς·μεταβαλλόμενες·ανάγκ
ες. Η ήδη εγκατεστημένη και δοκιμασμένη βάση
εξοπλισμού και συστημάτων ελέγχου, με·λύσεις
·προσαρμοσμένες·σε·κάθε·σύστημα,·με·τους·κα
λύτερους·στον·τομέα·ειδικούς·και·τους·υψηλής·
κατάρτισης·εκπαιδευμένους·μηχανικούς·πωλήσ
εων,·η·Trane·διαθέτει·την·πείρα·και·την·τεχνογ
νωσία·σχεδιασμού,·κατασκευής,·εγκατάστασης
·και·συντήρησης·ενός·συστήματος·HVAC·που·θ
α·ανταποκρίνεται·στην·υλοποίηση·των·περιβαλ
λοντικών·και·επιχειρηματικών·στόχων·καθώς·κ
αι·των·στόχων·που·έχουν·τεθεί·για·την·απόδοσ
η·των·κτιρίων.

Η Trane αποτελεί επώνυμη μάρκα της Ingersoll Rand®. Η Ingersoll Rand (NYSE:IR) βελτιώνει την ποιότητα ζωής δημιουργώντας άνετα,
βιώσιμα και αποδοτικά περιβάλλοντα.
Οι άνθρωποί μας και η οικογένεια επώνυμων μαρκών —συμπεριλαμβανομένων των Club Car®, Ingersoll Rand®, Thermo King® και
Trane®— συνεργάζονται για τη βελτίωση της ποιότητας και της άνεσης του αέρα σε σπίτια και κτίρια, για τη μεταφορά και προστασία
τροφίμων και ευπαθών προϊόντων και για την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Είμαστε μια
παγκόσμια επιχείρηση που δεσμεύεται σε έναν κόσμο για βιώσιμη πρόοδο και διαρκή αποτελέσματα.

We are committed to using environmentally conscious print practices that reduce waste.
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