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Nový ventilační systém vyžaduje výrazně méně energie a přesune celkem 360 000 m3 vzduchu za
hodinu

Od dubna do minulé neděle instalovala společnost TROX Austria v IKEA Nord nový ventilační systém, který na
22 let starém místě zajišťuje čerstvý vzduch pro zaměstnance a zákazníky. Celkově systém osmi jednotek X -
CUBE se samostatným přívodem a odvodem vzduchu zvládne více než 360 000 m3 přiváděného vzduchu za
hodinu - největší jednotka pro samotnou výstavní plochu zvládne více než 93 000 m3. Každá ventilační
jednotka je vybavena vlastní integrovanou měřicí, řídicí a regulační technologií, která zaručuje optimální a
zvláště energeticky úsporný provoz. Jednotlivé komory bylo možné z bezpečnostních důvodů zvednout na
střechu budovy o rozloze 34 000 metrů čtverečních pouze mimo otevírací dobu, takže odborníci mohli svoji
práci provádět pouze v neděli a ve svátky. Samotný hlavní tým TROX, skládající se z obchodního manažera
Rakouska Norberta Lexe, vedoucího týmu systémů vnitřní klimatizace, Matthiase Tomana vedoucího systémů
MaR a projektového manažera ventilačních jednotek X -CUBE Günter Frei, byl více než rok zaneprázdněn
plánováním nového ventilačního systému - to ukazuje velikost a složitost projektu.

Manažer prodeje TROX Norbert Lex je hrdý na to, že vše šlo s projektem podle plánu.

"V IKEA chceme nabídnout našim zákazníkům zážitek z nakupování pro všechny smysly a vytvořit optimální
pracovní podmínky pro naše zaměstnance. Dobrý a čistý vzduch je toho přirozenou součástí," říká Tanja
Buratti, vedoucí obchodu IKEA North. „Jsem ráda, že s instalací nového ventilačního systému proběhlo vše v
pořádku, a ještě více mě těší, že nový systém spotřebovává výrazně méně energie.“ Norbert Lex, obchodní
ředitel společnosti TROX Austria, dodává: „V projektu bylo několik těžkých oříšků, jako je například statika
budovy. Jsem hrdý na to, že náš tým vše zvládl perfektně, od plánování až po implementaci.
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                                                                                                                                                                 Celá dodávka měla
hmotnost 98t

Klíčová data projektu:

• Z bezpečnostních důvodů byla instalace na střechu možná pouze v neděli a o svátcích - jednotky X -CUBE
proto musely být dodány včas před 
   každým víkendem. Vzhledem k rozměrům jednotek vyžadovala každá z těchto dodávek až šest nákladních
podvalníků z továrny v německém 
   Anholtu / Německu pro každou z těchto dodávek ujet 1 000 kilometrů do Vídně.

• Statická nejistota na střeše budovy IKEA si vyžádala montáž samostatné ocelové konstrukce na podporu
jednotlivých částí instalace. Kvůli 
   omezenému zatížení jeřábu musely být jednotlivé registry rozděleny a poté spojeny dohromady na střeše.

• Systémy přívodu a odvodu vzduchu byly ze statických důvodů instalovány odděleně. Větrací jednotky X-
CUBE mají integrovanou technologii 
   měření, řízení a regulace. Celkem jednotky váží 98 000 kilogramů.

• Aby se ušetřila hmotnost, byl místo obvyklých registrů pro vytápění a chlazení použit přepínací registr. Díky
integrovanému deskovému  
   výměníku tepla a místnímu přívodu tepla a chladu zaručuje čerpací stanice dokonale upravený vzduch.

• Díky rekuperaci tepla, zejména energeticky úsporným ventilátorům, recirkulačnímu provozu a integrovanému
ovládání MSR, dokázal TROX 
   výrazně snížit spotřebu energie nového systému.
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Jednotlivé části zařízení, které váží několik tun, byly zvednuty na střechu speciálním jeřábem
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