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КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ
ДИРЕКТНО ИЗПАРЕНИЕ

TANGRA  AHU - DEX
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Микроклиматът в сградите е безспорно 
един от най-важните фактори за комфорта 
на обитателите им. В помещения с висока 
относителна влажност, като закрити 
плувни басейни и СПА комплекси, 
поддържането на подходяща температура 
и своевременното отвеждане на 
влагата са от голямо значение. Ролята 
на климатичните и вентилационни 
системи е да осигурят не само комфорт, 
но и в същото време да предотвратят 
кондензацията по вътрешните 
повърхности през зимния сезон, като 
по този начин се запазва строителната 
конструкция и обзавеждането за по-дълъг 
период от време. 

Традиционно, системите за вентилация и 
климатизация на закрити басейни изискват 
повече енергия. Топлообменникът на 
директно изпарение прави съоръженията 
компактни и в същото време независими 
от допълнителен енергоизточкник. 

Фирма ТАНГРА има богат опит в 
проектирането на климатични и  
вентилационни системи.
Разполага със собствена производствена 
база, специализирана лаборатория,  
проектантско-конструктурско бюро и  
добре обучени специалисти в областта 
на разработване, проектиране, произ- 
водство и монтаж на климатични и 
вентилационни съоръжения.

Камерите TANGRA AHU-DEX са 
предназначени за работа в чиста и 
взривобезопасна среда.

Намират приложение  във вентилационни 
и климатични инсталации за търговски и 
бизнес сгради, закрити спортни плувни 
басейни, термални и минерални бани, 
частни закрити басейни, спа комплекси и 
санаториуми.

Тествани и сертифицирани
от TÜV Rheinland, съгласно DIN EN 1886

Описание
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Конструкция
ПРОДУКТОВА ГАМА

Камерите се изработват на модулен принцип, което 
позволява лесното им сглобяване, монтаж
и демонтаж. 
Продуктовата гама обхваща четири типоразмера от 
2500 до 12000 м3/ч, при свободен напор до 500 Pa. 
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Рекуперативен
топлообменник

ТЕхНИЧЕсКИ хАРАКТЕРИсТИКИ ПО сТАНДАРТ 
DIN EN 1886:
 
 - Деформация на камерата - Class D1
 - Топлопреминаване в камерата - Class T2 (M)
 - Термични мостове в камерата - TB2 (M)
 - Загуби на налягане от конструкцията - Class L2 (M)
 - Загуби на налягане от филтрите - Class F9 (M)

ПРЕДИМсТвА

 - Високоефективно двустепенно възстановяване на 
отпадната топлина на отработения въздух.
 - Възможност за избор на два вида топлообменни 
апарати с ефективност от 35% до 65%.
 - Термопомпен модул с променлив капацитет на 
компресора от 10% до 100% - Copeland Scroll Digital.
 - Ефективност по-висока от 90%.
 - IE2 и IE3 вентилатори с ЕС двигатели и честотно 
управление за ниска консумация на енергия.
 - All in 1 - Компактно и лесно за транспорт и монтаж 
съоръжение, като всичките модули се присъединяват 
посредством бързи връзки.
 - Лесно и прецизно управление, чрез програмируем 
контролер.
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Компоненти

КОНсТРуКцИя

Носещата конструкция на камерата е изработена 
от специални алуминиеви профили, свързани 
посредством алуминиеви ъгли. Панелите са тип 
“сандвич”, състоящи се от външен и вътрешен 
капак, с вградена топло и звукоизолация между тях. 
Капаците могат да бъдат изработени от поцинкована 
ламарина с прахово полимерно покритие или от 
неръждаема ламарина. 
Дебелината на панелите е 40 и 60мм. Камерата 
отговаря на клас Т3 и Т2 на топлопреминаване, 
съгласно изискванията на DIN EN 1886. 

ПОДвИЖНА ЖАЛуЗИЙНА РЕШЕТКА

Подвижна жалузийна решетка с ръчно 
задвижване или бързодействаща 
автоматична задвижка, директно свързана 
към температурен датчик. По този начин 
се осигурява защита от замръзване на 
водната секция.
     

ФИЛТЪРНА сЕКцИя

Стандартно, съоръжението се 
произвежда с касетъчен филтър, клас 
G4. По желание на клиента, филтрите 
могат да бъдат касетъчни и джобни, 
с клас на филтрация от G4 до F9. 
Филтрите се монтират към конструкцията 
посредством водачи и заключващ 
механизъм, така че при нужда да могат 
лесно да се демонтират. 

РЕКуПЕРАТОРНА сЕКцИя

 Пластинчат рекуперативен топлообменник
Компактно съоръжение, позволяващо загряване/ 
охлаждане на външния въздух, използвайки 
енергията на отработения въздух. Двата въздушни 
потока са напълно разделени.
В климатичните камери на фирма ТАНГРА 
се използват пластинчати рекуперативни 
топлообменници с алуминиеви ламели. Предвижда 
се и байпасна клапа, която служи за разскрежаване 
на топлообменника през зимата и дава възможност 
за работа в режим “free cooling” през преходните  
сезони.

  
 
 
 Топлообменник с междинен топлоносител      
При този вариант се поставят два топлообменника 
“вода-въздух” в потока на пресния и отработения 
въздух. Топлообменниците са свързани с тръбна 
мрежа, в която посредством помпа циркулира 
постоянно вода / пропилен-гликол. 
Този тип топлообменници се използват, когато двата 
потока трябва да бъдат напълно изолирани един от 
друг или поради специфични монтажни изисквания. 
Топлообменниците са изградени от медни тръби и 
алуминиеви ламели. 
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Компоненти
ТЕРМОПОМПЕН МОДуЛ
(секция директно изпарение)

Изцяло вградена в климатичната 
камера, секцията на директно изпарение 
позволява загряване и охлаждане на 
въздуха, без необходимост от захранване 
с топлоносител от външен енергиен 
източник.

Кондензаторът и изпарителят са 
изработени от медни тръби с оребряване 
от алуминиеви ламели. Използваният 
компресор Copeland Digital Scroll позволява 
плавно управление на хладилния процес 
с вграден електронен терморегулиращ 
вентил. При по-големи мощности се 
монтират допълнителни компресори, които 
работят с “on-off” управление. Секцията е 
с изцяло вградена хладилна автоматика. 
Използва фреон R407C.

Секцията на директно изпарение, както и 
цялата климатична камера, се управлява 
от свободно програмируем контролер 
(виж. стр.10)

Секцията на директно изпарение се 
предлага с различни мощности и размери, 
така че да отговаря максимално на нуждите 
на клиента.

ОТОПЛИТЕЛНА сЕКцИя

При необходимост от допълнително 
загряване на въздуха, има възможност за 
монтаж на допълнителен нагревател - воден 
или електрически. 
Водният топлообменник може да бъде дву 
- или четириреден с топлоносител вода, 
захванван от котел или термопомпен агрегат.  
Електрическият топлообменни е с възможност 
за степенно или плавно регулиране на 
мощността. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

 - Покрив за външен монтаж - необходимо е да 
се предвиди допълнителен капак за отвеждане на 
дъждовната вода. 

 - Монтажна рама - изпълнява се от алуминиеви 
ъгли и профили от поцинкована ламарина с височина 
100мм. Монтират се под всяка една секция на 
едноетажна камера. При двуетажно изпълнение, 
за горния ред секции не се предвижда монтажна 
рама. За улесняване на транспорта и монтажа във 
всяка една монтажна рама са предвидени отвори за 
повдигане и механизация (мотокар).

 - Наблюдателни стъкла - могат да бъдат монтирани 
на всяка една секция, по желание на клиента. 

 - Вътрешно осветление - по желание на клиента

 - Монтажни регулируеми крака - позволяват 
нивелиране и повдигане на камерата над нивото на 
пода.

 - Капкоуловител.

вЕНТИЛАТОРНА сЕКцИя

Всички вентилатори са статично и динамично 
балансирани. 
Захранване: 400V / 50Hz. 
Два типа вентилатори:

          
 Центробежен вентилатор с едностранно 
засмукване и свободно изтичане (plug-fan):
 - високоефективен
 - плавно регулиране на дебита и налягането,
   чрез инверторно управление
 - добри акустични характеристики

      Центробежен вентилатор с двустранно   
засмукване и назад обърнати лопатки.
 - високоефективен
 - монтиран върху виброгасяща рама
 - присъединен към конструкцията с 
мека връзка

Забележка: Във вентилаторната секция има вградена 
предпазна защитна преграда.
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Управление

Климатичните и вентилационните инсталации рядко са натоварени максимално. Промяната на 
количеството обработен въздух, съобразно моментните нужди на обекта води до оптимизиране 
на енергийните разходи. Това става чрез използване на честотни инвертори и управление със 
свободно програмируеми контролери.

 важни стандарти и препоръки, отнасящи се за плувни басейни:
   - EPBD - Директива за енергийно представяне на сградите (Energy Performance
   Building Directive ) - Европейска директива, целяща намаляване на 
   енергийните разходи и постигане на програмата Европа 2020.
  -  EN 13779 (БДс 13779) - Вентилация на нежилищни сгради.
  - EN 13053 (БДс 13053) - Оценяване на вентилационни камери, компоненти
   и секции от тях.
  - DIN EN 1886 -  Механични изпитвания и измервания на вентилационни
   (климатични ) камери.
  - EN 15251 - Вентилация и микроклимат при изграждане и оценяване на
   енергийната ефективност на сгради.
  - VDI 2089 - Сградни системи за плувни съоръжения - закрити басейни
  - VDI 6022 - Хигиенни изисквания за вентилационни и климатични системи и
   вентилационни и (климатични ) камери.
  - VDI 3803 - Климатични системи - строителни и технически изисквания.   
  матични системи - строителни и технически изисквания.

ЧЕсТОТЕН ИНвЕНТОР

Честотният инвертор позволява плавно регулиране на 
оборотите на трифазни електродвигатели. 
Това дава възможност за намаляване на експлоатационните 
разходи до 25%.
Клас на защита на честотния инвертор IP20 и IP66, като 
мощността им варира между 0,37 и 11 kW. 
Възможно е да бъдат включени към централизираното 
управление на сградата.
Лесни за монтаж и употреба. 

свОБОДНО ПРОгРАМИРуЕМ КОНТРОЛЕР

Свободно програмируемият контролер дава 
възможност за настройка и управление на различни 
параметри на въздуха, като следене на постоянна 
температура и налягане на изхода на камерата, 
поддържане на влажност и др. 
Контролерите се управляват дистанционно, чрез: 
 - LCD диспей, 
 - Touch screen диспей,
 - интернет - отдалечен достъп от всяко PC включено 
в мрежа, като позволяват извършване на мониторинг 
и управление в реално време,
 - включване към BMS.

Този тип контролери позволяват изграждането на 
времеви графици в реално време. Опростената 
и разбираема графика на дисплеите спомага за 
лесното управление. Възможност за програмиране 
на контролера с различни нива на достъп - за 
персонал, сервиз и производител.

ПРЕДИМсТвА НА КЛИМАТИЧНИТЕ 
КАМЕРИ AHU - DEX

Изборът на правилната система за 
вентилация и подходящият режим на 
работа са предпоставки за постигане на 
комфортен микроклимат и ефективна 
работа. 
Тези фактори могат да доведат до 
повишаване посещаемостта на 
закрития басейн, както и до значително  
намаляване на енергийните разходи, 
сравнено с конвенционалните 
вентилационни инсталации.
Напълно автоматизирани и компактни 
съоръжения, с възможност за външен и 
вътрешен монтаж.
Системите с вградена термопомпа 

осигуряват:
 - изсушаване на въздуха и 
поддържане нивото на относителна 
влажност в граници, така че да 
гарантира комфорта на обитателите.
 - икономия на енергия, чрез 
рекуперация на въздуха.
 - без необходимост от допълнителен 
водоохлаждащ агрегат и допълнителна 
тръбна мрежа.
 - гарантирано качество на всеки един 
от вложените елементи.
 - използват щадящ околната среда 
хладилен агент.Безопасността при сервизиране и почистване е гарантирана чрез монтираните на корпуса на 

камерата ръчни прекъсвачи. Степента на замърсяване на първичния и краен филтър се следи от 
прецизни диференциални пресостати.  

Програмируем 
контролер

LCD дисплеи
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централен офис
софия, бул. Европа 174

тел.: 02 / 925 05 99; 02 / 925 06 10
www.tangra.bg

варна, ЗПЗ Инковес
тел.: 052 / 611 767

Бургас, ул. Транспортна 6
тел.: 056 / 86 12 00


