
Perfektní	tým

BVAXO	9/27	•	DAX	•	FU	•	VD

▶	X-FANS	▶▶



Perfektní	týmová	práce

V případě požáru rozhoduje každá sekunda. 
Všechny bezpečnostní součásti a systémy, 
jako jsou potrubní detektory kouře, požární 
a kouřové klapky, odvodní systémy a 
ventilátory, musejí fungovat spolehlivě 
a bez prodlevy. To je možné pouze s 
komplexním řídicím systémem. Kombinace 
ventilátoru pro odvod kouře (BV DAX), 
systému pro diagnostiku ventilátorů (VD) 
a frekvenčního měniče (FU) je součástí 
komplexního systémového řešení pro 
bezpečnou a spolehlivou ochranu proti 
požáru a pro odvod kouře.

Hospodárný

BV DAX je axiální ventilátor od společnosti 
TROX X-FANS ve skříni odolné proti vlivům 
počasí; lze použít libovolný axiální ventilátor 
od TROX X-FANS. Jedná se o hospodárné 
řešení a navíc se snadnou montáží, protože je 
do značné míry předem zkompletované.

▶	Soustavný	odvod	kouře ▶▶

Inovativní

Systém pro diagnostiku ventilátorů umožňuje 
údržbu na základě jejich skutečného stavu. To 
znamená, že nutnost výměny ventilátoru může 
nastat později, než by naznačovaly standardní 
intervaly údržby. Diagnostický systém také zajišťuje 
funkční bezpečnost.

Bezpečný

Certifikovaný frekvenční měnič zajistí bezpečnou 
a přesnou regulaci otáček ventilátorů pro odvod 
kouře. Dodává se s vyhrazeným firmwarem pro 
aplikace pro odvod kouře a je k dispozici pro 
kategorie teplot F300 až F600. 



■	 	Ověření	funkční	bezpečnosti
■	 	Snížení	nákladů	na	údržbu
■	 	Prodloužení	intervalů	výměny	

součástí
■	 	Signalizace	stavu	ventilátoru	

pomocí	„semaforového“	systému

Údržba	ventilátorů	na	základě	stavu

Ventilátory pro odvod kouře jsou bezpečnostní součásti, a musejí proto 
vyhovovat požadavkům stavebních předpisů. Výhradní povinnost provádět 
údržbu protipožárního systému má vlastník budovy nebo systému. 

Například v Německu je právně ustaveno, že každého, kdo zanedbá 
údržbu, čeká nejen pokuta nebo uzavření jeho společnosti úřady, ale také 
musí počítat se zánikem záručních nároků. Pokud v případě požáru selže 
mechanický systém pro odvod kouře, hrozí dokonce další občanskoprávní 
nebo trestní řízení. 

Postupy údržby, jako je výměna maziva nebo ložisek, i pravidelný zkušební 
provoz mohou být drahé, pokud jde o související montážní práce a materiál. 

Systém pro diagnostiku ventilátorů VD od společnosti TROX X-FANS 
umožňuje provádění údržby na základě skutečného stavu ložisek. Jinými 
slovy: ložisko je třeba vyměnit pouze tehdy, pokud diagnostický systém 
zjistí, že aktuální stav výměnu vyžaduje. Ačkoli tím není vlastník systému 
zbaven povinnosti provádět zákonem vyžadované zkoušky, dochází ke 
značným úsporám nákladů v porovnání s údržbou založenou pouze na 
standardních intervalech nebo vizuální kontrole.

Systém	pro	diagnostiku	ventilátorů	VD	od	společnosti	TROX	X-FANS

■ Snižuje riziko neplánovaného zastavení

■ Pomáhá zlepšovat funkční bezpečnost systému

■  Zahrnuje všechny parametry systému (vibrace, teplotu, průtok vzduchu)

■  Prodlužuje intervaly pro výměny motorů a součástí

■  Snižuje náklady na funkční zkoušky a kontroly

■  Automaticky provádí funkční zkoušky

■  Automaticky vyhodnocuje data a vytváří protokoly

■  Signalizuje stav ventilátoru pomocí „semaforového“ systému

■  Ovládání je rychlé a nekomplikované

▶	Systém	pro	diagnostiku	ventilátorů	VD ▶▶



■		Průtoky	vzduchu	až	100 000 m3/h
■	 	Skříň	odolná	proti	vlivům	počasí	

vyhovuje	německému	nařízení	 
o	šetření	energií

■  Dobrý	poměr	cena–výkon
■  Snadná	montáž

Komplexní	řešení

BV AX, typ DAX, je axiální střešní ventilátor pro odvod spalin, 
vybavený plně tepelně izolovanou skříní odolnou proti vlivům 
počasí. Díky dvouplášťové hliníkové skříni (třída ochrany proti 
korozi C5) a dvěma tepelně izolovaným, pevným odváděcím 
klapkám ho lze pevně spojit s konstrukcí budovy, takže vyhovuje 
německému nařízení o šetření energií (EnEV).

Ventilátor pro odvod kouře BVAXO 9/27 F400 s certifikací CE je 
přesvědčivým výrobkem díky zvlášť dobrému poměru cena–výkon  
a vysoké účinnosti při nízkém a středním tlaku. 

Snadná	montáž

Navzdory své sofistikovanosti se systém BV AX vyznačuje snadnou 
instalací, protože skříň, klapky, ventilátor a základna jsou 
smontované ve výrobním závodě a tvoří jeden celek. Základna je 
nastavitelná, aby vyhovovala střechám až do sklonu 25°. 

Elektrický servopohon pro odváděcí klapky a vlastní ventilátor jsou 
elektricky zapojené z výrobního závodu a svorkovnice a servisní 
vypínač jsou snadno přístupné zvenku. 

BVAXO	9/20	F400	se	skříní	DAX

 ■  Schválený pro odvod kouře v kombinaci s frekvenčním měničem 
podle EN 12101-3

 ■ Certifikace CE pro teplotní třídu F400

 ■ Splňuje všechny zákonné požadavky (odvod kouře, německé 
nařízení o šetření energií EnEV)

 ■ Tepelná izolace odolná proti vlivům počasí T4/TB4 podle EN 1866

▶	Úspora	energie	a	nákladů ▶▶

Servopohon

Odchylovací deska

Tepelně izolovaná klapka

Plynulé nastavení 
podle sklonu střechy

Nástavec

Svorkovnice

Axiální ventilátor

Tepelně izolovaná 
skříň (podle EnEV)



Regulace	otáček	u	ventilátorů	pro	odvod	kouře

V případě požáru udržují systémy pro odvod kouře místa 
postižená požárem i únikové trasy bez kouře a brání šíření 
spalin. Frekvenční měnič (FU) od společnosti TROX X-FANS je 
nyní k dispozici pro vícezónové systémy, kdy se průtoky vzduchu 
musejí upravovat podle toho, kde byl požár detekován. 

Díky tomu je možné bezpečné, přesné a snadné nastavení otáček 
ventilátorů v jednozónových i vícezónových systémech. Není 
snad ani třeba uvádět, že frekvenční měnič byl certifikován 
podle normy EN 12101-3.

Frekvenční měnič se dodává s vyhrazeným firmwarem pro 
aplikace v oblasti odvodu kouře a je k dispozici pro kategorie 
teplot F300 až F600.

Je možné ho kombinovat s axiálními i odstředivými ventilátory 
pro odvod kouře pro montáž uvnitř i vně budov, včetně střešní 
montáže.

Výhody

■  Bezpečné fungování, protože systém je testován a certifikován 
podle EN 12101-3:2015

■  Snadné uvedení do provozu a vlastní provoz díky továrně 
nakonfigurovaným aplikacím

■ Správné dimenzování včetně aerodynamických hodnot

■  Použití nejmenšího možného ventilátoru pro každou aplikaci

■  Účinná elektroinstalace a napájení

■  Stačí jeden ventilátor pro odvod kouře pro několik požárních 
úseků, protože provozní body lze upravit pomocí regulace otáček

■  Snadné nastavení, pokud se používá volitelná certifikovaná 
jednotka pro měření průtoku vzduchu

■  Malé prostorové nároky

■  Nízká investice do vybavení

▶	Frekvenční	měnič	FU ▶▶

■	 	Testovaný	a	certifikovaný
■	 	Snadné	nastavování
■	 	Nakonfigurovaný	ve	výrobním	

závodě
■	 	Umožňuje	použít	nejmenší	

možné	velikosti	ventilátorů

■	 	Ověření	funkční	bezpečnosti
■	 	Snížení	nákladů	na	údržbu
■	 	Prodloužení	intervalů	výměny	

součástí
■	 	Signalizace	stavu	ventilátoru	

pomocí	„semaforového“	systému
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TROX	Austria	GmbH	-	organizační	složka
Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8 – Střížkov
Telefon +420 283 880 380
Fax +420 286 881 870
www.trox.cz
trox@trox.cz


