
Laboratoria 

Veilig klimaat- en luchtmanagement voor laboratoria



The art of handling air 
De kunst van luchtbehandeling begrijpt TROX als geen ander. Sinds de oprichting  

in het jaar 1951 ontwikkelt en produceert TROX kwalitatief hoogwaardige 

componenten, apparaten en systemen op het gebied van klimaat- en luchttechniek, 

brandveiligheid en akoestiek. Door intensief onderzoek en ontwikkeling is  

TROX sinds jaren een erkend technologisch leider op het gebied van efficiënte  

klimaat- en ventilatiesystemen.

Praktische oplossingen voor laboratoria
Omdat de veiligheid van mensen voorop staat in laboratoria moet  

de luchthuishouding aan specifieke eisen voldoen en moeten hoge 

veiligheidsstandaards gehaald worden. Met klantgerichte oplossingen zet TROX 

daarmee wereldwijd standaards voor onderzoeksinstituten en laboratoria:

•  Voor alle soorten laboratoria: chemisch, pharmaceutisch, biologisch of 

medisch. Voor explosieveilige ruimten volgens ATEX en soortgelijke ruimten 

zoals oplosmiddel-, chemicalien-, thermo- en gasflessenruimten.

• Totale veiligheidsvoorzienigen voor Biosafety-Level BSL 1–4. 

•  Met schaalbare, flexibele oplossingen, van kleine afzonderlijke laboratoria als 

stand-alone oplossing tot oplossingen voor grote laboratoria met veel ruimten, 

veel zuurkasten en werkplekken die met een netwerk met elkaar zijn verbonden.
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ERC Max-Dellbrück-Centrum voor Molekulare Medizin, Berlijn, Duitsland (2), Hochschule Rhein-Waal, Kamp-Lintfort, Deutschland

Overige TROX toepassingsbrochures
verkrijgbaar met volgende thema's:

• Hotel
• Luchthaven
• Kantoorgebouwen
• Ziekenhuis
• Cleanroom

Brede know-how 

In deze toepassingsgerichte brochure ligt de nadruk op het lucht-management-

systeem LABCONTROL. Het is in laboratoria de basis is voor de betrouwbaarheid 

van de luchtbehandelingsinstallatie en het optimale samenspel van de 

componenten. Sinds de invoering 20 jaar geleden is het succesvolle TROX 

lucht-management-systeem steeds weer aan de eisen in de markt aangepast. 

Dankzij de know-how en jarenlange ervaring uit de gesprekken met ontwerpers 

zijn steeds meer innovatieve en praktijkgerichte oplossingen ontwikkeld, die de 

wensen van onze klanten volledig invullen: eenvoudige montage en bedrading, 

inbedrijfname en onderhoud in eigen beheer en de mogelijkheid om probleemloos 

uit te breiden. Daarom zijn TROX lucht-management-systemen in honderden 

laboratoria over de hele wereld toegepast.

TROX beschikt over de know-how en de ervaring, om op het gebied van 

laboratorium-ventilatie de hoogste standaards te leveren. Sinds 1998 zijn onze 

experts in de normcommissies voor de EN 1822, de EN 14175, de DIN 1946 Teil 7 

en andere richtlijnen vertegenwoordigd.
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Gesundes Klima

Mehr Sich
erheit und Komfort in Krankenhäusern und hochsensiblen Bereichen

Produktives Büroklima

Innovative Raumlufttechnik 

für perfekte Arbeitsbedingungen am Schreibtisch.

Reine Luft 

Intelligentes Klima- und Lüftungsmanagement für hochsensible Bereiche.



Volledige systemen 

One-Stop-Shop. Totaaloplossingen uit één hand.

TROX biedt totaaloplossingen op maat uit één hand voor de totale 

luchtbehandeling in een laboratorium: van stuur- en regelcomponenten, 

luchtbehandelingskasten tot luchtroosters, efficiënte filters en de benodigde 

brand- en rookbeveilingscomponenten.

Om het totale luchtbehandelingssysteem in zijn regel- en stuurbaarheid nog 

eenvoudiger te maken, fungeert de X-CUBE luchtbehandelingskast als centrale 

in de regeling. Alle componenten zijn met het centrale regelsysteem 

verbonden, dat autark in kleinere installaties kan werken of dankzij modulaire 

adapters met alle gangbare bussystemen probleemloos op het GBS kan worden 

aangesloten.

Juist als het om arbeidsveiligheid en bescherming van mensen en milieu gaat,  

is het belangrijk dat de componenten van een luchtbehandelingssysteem in 

laboratoria perfect en probleemloos met elkaar communiceren en samenwerken.

Minder koppelingen tussen systemen – minder werk bij inbedrijfstellen.
De voordelen voor de adviseur en installateur liggen voor de hand: een totaal 

oplossing voor een efficiënt werkende klimaat- en ventilatiesysteem en een 

One-face-to-the-customer principe verlichten het werk duidelijk voor hem.  

Dat met het voordeel, dat problemen van koppelingen tussen verschillende 

systemen bij het ontwerp en uitvoering worden geminimaliseerd.
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• Luchtaanzuig – Buitenluchtrooster

•  Luchtbehandeling/
Warmteterugwinning

• Luchttransport

• Luchtafvoer – Rookafvoer

• Luchtafsluiting: brandbeveiliging

• Luchtmanagement

• Luchtinblaas

TROX biedt het totale pakket 
luchttechnische componenten en 
systemen.

Das RLT-Subsystem: einfach, funktional, sicher.

GLT

ERC MDC Max-Dellbrück-Centrum voor Molekulare Medizin, Berlin, Duitsland

De X-CUBE luchtbehandelingskast met centrale regeling verzorgt in de klimaatinstallatie  
de sturing en monitoring van componenten zoals luchthoeveelheidsregelaars (bijvoorbeeld  
via modbus), brandbeveiligings- en rookafvoerkleppen en proceslucht-afvoerventilatoren  
met het AS-i-systeem.

Geïntegreerd TROX 
luchtmanagementsysteem

•  Ruimte-Management-Functie:  
Alle gegevens van de ruimte  
en configuratie in één regelaar 

•  GBS-aansluitingen: LON, BACnet, 
Modbus, IP-gebaseerde webserver

•  Plug & Play: automatische 
gegevensuitwisseling tussen de 
regelaars, geen adressering nodig

•  Gebruiksvriendelijke inbedrijfname 
(EasyConnect)

•  Eenvoudig onderhoud, diagnose  
en configuratie

•  Snelle, nauwkeurige uitregeling
• Hardware modulair opgebouwd
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De luchtbehandelingsinstallatie: eenvoudig, functioneel, betrouwbaar



De bescherming van mens en omgeving  

In laboratoria, waar met schadelijke of gevaarlijke stoffen gewerkt wordt, staat  

de bescherming van de laborant en het milieu centraal in het ontwerp van de 

installatie. Met het oog op de aan te houden bescherming volgens EN 14175 moet 

het volgende gegarandeerd zijn:

•  Vermijden van uittrede en besmettingscontrole: zuurkasten moeten voorkomen, 

dat gassen, dampen of stoffen in gevaarlijke concentraties uit de zuurkast  

in het laboratorium kunnen stromen.

•  Spoeling: zuurkasten moeten voorkomen, dat zich in de zuurkast een 

ontvlambare (explosieve) atmosfeer kan vormen.

•  Spat- en scherfbescherming: zuurkasten moeten voorkomen, dat de laborant 

door spatten of rondvliegende scherven verwondingen kan oplopen.

Het laatste punt moet door de constructie van de zuurkast gegarandeerd worden. 

De andere voorwaarden behoren toe aan de luchttechnische regeling. Daarom is 

het terecht dat het luchtmanagementsysteem ervoor moet zorgen dat aan alle 

eisen voor laboratoria, volgens o.a. DIN1946-7 en EN 14175, wordt voldaan:

•  Toevoer van voldoende verse lucht met behoud van de behaaglijkheidseisen 

volgens EN 15251.

•  Verdunning en afvoer van mogelijk aanwezige gevaarlijke stoffen in de zuurkast 

en in het laboratorium, om gezondheisrisico's door inademing te voorkomen.

• Garanderen van afvoer- en toevoerluchthoeveelheden van laboratoriuminrichting  

en apparaten.

Luchthoeveelheden.
De afvoerluchthoeveelheid bepaalt de hoeveelheid toevoerlucht. De 

afvoerluchthoeveelheid wordt bepaald door het soort en de oppervlakte van  

de laboratoriumruimte en de toegepaste zuurkasten en afzuigvoorzieningen.  

Bij nachtbedrijf is een gereduceerde ventilatie voldoende. 

Drukverschillen.
In laboratoria, onderzoeksruimten en soortgelijke ruimten moet de 

luchtbehandelingsinstallatie voor verschillende ruimtedrukken zorgen, om uittrede 

van stoffen uit het laboratorium naar de rest van het gebouw te voorkomen.  

Er zijn twee mogelijkheden om de gevraagde drukken te realiseren.

1.  Constant verschil tussen toe- en afvoerdebiet en daardoor een gelijkblijvende 

overstroom.

2.  Een ruimtedrukregeling, die een gegeven ruimtedruk regelt.

Afvoer van stoffen.
Verontreinigde lucht moet voldoende verdund en gefilterd worden en gericht uit het 

gebouw gebracht worden.
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De EASYLAB bedienterminal toont de bedrijfswaarden, signaleert 
bedrijfstoestanden en maakt eenvoudige bediening van functies 
mogelijk.

Voorbeeld van ruimteregeling

GLT

RBA

RBA RBA

RBA RBA RBA

LonWorks / BACnet / Modbus

Communicatiekabel

toevoerlucht afvoerlucht

Zuurkast 1 Zuurkast 2 Zuurkast 3 Zuurkast 4
Ruimtebedienterminal

TAM

LonWorks/BACnet/Modbus/Ethernet-IP

De belangrijkste normen  
en richtlijnen:

•  DIN 1946 Teil 7 
Luchtbehandelingsinstallaties  
in laboratoria

•  EN 14175 Laboratoriuminrichting 
zuurkasten

•  DIN 12 925 Laboratoriuminrichting 
kasten

•  Richtlijn 94/9/EG Apparaten voor 
toepassing in ruimten met 
explosiegevaar (ATEX)



Luchtkwaliteit en comfort op de werkplek 

Naast het garanderen van voldoende bescherming moet de 

luchtbehandelingsinstallatie een comfortabele werkomgeving met hoge 

luchtkwaliteit en een behaaglijk klimaat verzorgen. De invloed van luchtkwaliteit 

op motivatie, welbevinden en acceptatie van de werkplek moet niet onderschat 

worden. Onderzoek toont aan dat met meer toevoer van verse lucht de 

productiviteit en tevredenheid aanzienlijk stijgen en goede lucht zorgt er 

bovendien voor dat er minder allergiën, infecties en dus ook minder ziekteverzuim is. 

De mens op zijn werkplek als middelpunt.
Of er gewerkt wordt aan een zuurkast of aan een bureau, een makkelijk aanpasbare, 

flexibele luchtbehandelingsinstallatie moet ervoor zorgen dat maximaal comfort  

en de hoogst haalbare veiligheid op de werkplek ten allen tijde worden gehaald. 

De belangrijkste eis aan de luchtbehandelingsinstallatie is naast de belangrijke 

opgave luchtbesmetting te voorkomen: het verzorgen van een behaaglijk 

werkklimaat bij een akoestisch acceptabel niveau. 

Met het grote en complete spectrum aan luchttechnische systemen, apparaten  

en componenten kan TROX op alle vraagstellingen en eisen van een laboratorium 

ingaan. De reeds vele in de praktijk uitgevoerde oplossingen en de hoeveelheid 

ervaring die de TROX specialisten bij verschillende projecten hebben verzameld, 

biedt onze klanten op maat gemaakte oplossingen, als het om toekomstgerichte 

luchttechniek en veiligheid gaat.
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Afb. 1: Samenhang tussen ventilatie en 
arbeidsprestatie

Bron: Seppänen et al. 2006 / Die Volkswirtschaft
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Afb. 2: Aantal ontevredenen in relatie tot 
ventilatie

Voorbeeld A: Bij een toevoerluchthoeveelheid 
van 10 l/s is 15% van de personen ontevreden 
over de luchtkwaltieit. 

Bron: Olesen (2004)/Die Volkswirtschaft

60

50

40

30

20

10

0
105 2015 25 30

Toevoerlucht [liter per seconde en persoon]

Waargenomen luchtkwaliteit in %

A

%

Productief 
werkklimaat

Gezond-
heid

Pollen

Fijnstof

Kiemen
Thermisch 

binnenklimaat

Luchts- 
nelheid

Schimmels

Tempera-
tuur

Lucht-
kwaliteit  

CO2-gehalte

Akoestische 
eisen

lucht-
vochtig 

heid

Visuele 
aspecten

Lucht- 
wisse- 
lingen



Energie-efficiënte vraaggeregelde ventilatie 

Om het energieverbruik in laboratoria zo laag mogelijk te houden en de toch al 

hoge exploitatiekosten te reduceren, moeten ventilatie luchthoeveelheden tot 

een minimum beperkt worden. Het behandelen en transport van lucht moet zo 

efficiënt mogelijk gebeuren. Luchtmanagementsystemen van TROX behalen door 

intelligente luchthoeveelheidsregeling een hoge efficiëntie. De installaties werken 

alleen in volbedrijf als er ook werkelijk gewerkt wordt in het laboratorium.  

In de resterende tijd wordt een kleinere luchthoeveelheid toegevoerd. De 

luchtbehandelingsinstallatie moet tot het optimum van vier factoren komen en een 

goede balans houden tussen effectieve luchtverdeling, energie-efficiëntie van  

de installatie en veiligheid en comfort van de medewerkers op de werkplek. De 

eisen aan een energie-efficiënte luchtbehandelingsinstallatie kunnen als volgt 

worden gedefinieerd:

• Automatisch regelen van luchthoeveelheden

• Luchtbalancering van toe- en afvoerluchthoeveelheden

• Minimalisatie van drukverliezen van de inregelkleppen

• Vraaggestuurde aanpassing van luchthoeveelheden aan het gebruik  

van de ruimten

• Aanpassing van ventilatortoerentallen aan de vraag

• Communicatie tussen verschillende delen van de installatie

• Probleemloze koppeling aan gebouwbeheersystemen van diverse leveranciers

Energiebesparing door vraaggestuurde optimalisatie.
In verband met de eisen voor luchtkwaliteit in laboratoria gaat het om zeer 

hoge luchtwisselingen: 150- tot 200-voudig in zuurkasten en bijvoorbeeld  

5- tot 8-voudig in de ruimte. Des te belangrijker is het dat het luchtmanagement 

reageert op veranderende gebruikersvraag. Luchthoeveelheden en 

ventilatortoerentallen moeten vraaggestuurd kunnen worden aangepast. Door 

het doorgeven van de actuele klepstanden aan de regeltechniek van het gebouw 

of direct aan de X-CUBE luchtbehandelingskast kan het ventilatorvermogen snel 

aan de vraag worden aangepast. 

Luchtroosters hebben hun goede werking tot een bepaalde minimale 

luchthoeveelheid. Het TROX luchtmanagementsysteem kan roosters in niet 

gebruikte zones tijdelijk afsluiten. Zo kan de toevoerluchthoeveelheid verkleind 

worden, zonder dat effectiviteit en comfort van de luchtroosters door te kleine 

luchthoeveelheden negatief worden beïnvloed.

Lucht-Management-Systemen – flexibel toepasbaar in alle situaties.
Lucht-Management-Systemen van TROX zijn modulair opgebouwd, kunnen flexibel 

uitgebreid of bij gewijzigde vraag aangepast worden. 
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Max-Planck-Institut voor molekulare Biomedizin, Münster, Duitsland

Regelcomponenten voor hoge 
luchtkwaliteit en energie-efficiëntie:

•  Individuele regeling in elke zone
•  Volledige afsluiting en andere 

dwangsturingen mogelijk
•  Glijdende luchthoeveelheid tussen 

Vmin en Vmax of omschakeling tussen 
bedrijfstoestanden

•  Geen negatieve beïnvloeding van  
de regelkringen onderling

•  Veranderen gewenste waarde altijd 
mogelijk

•  Decentrale werking van de regeling
•  Integreerbaarheid in het GBS van het 

gebouw

Functionaliteit

Veiligheid
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Energie-efficiëntie

De energieregelgeving (EnEV) geeft eisen 
met betrekking tot energie-efficiëntie met 
het doel CO2-uitstoot te reduceren. Hier 
wordt het doorgeven van de klepstand  
en aan het GBS voorgeschreven. 

Een vraaggestuurde ventilatie kan tot  
50% energie besparen.

Het systeem van klimatisering-  
en ventilatietechniek

Warmte

Koude

Besparing

En
er
gi
ev
ra
ag

Ventilatorstroom

Energiebesparing met vraaggestuurde ventilatie
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Makkelijk selecteren: de TROX Easy Product Finder 

Innovatief, intuïtief, easy.

De intuïtieve bediening van het selectieprogramma TROX 

Easy Product Finder (EPF) vergemakkelijkt het ontwerpen. 

Na invoer van de basisparameters van een project zoals 

ruimtenaam, -oppervlakte en -hoogte biedt deze software 

een makkelijke keuzetool voor de betreffende componenten 

en berekent automatisch de bijbehorende technische 

gegevens voor u. Zo bereikt u met weinig invoer snel uw 

doel. Aan de hand van twee voorbeelden willen wij u 

graag laten zien wat de resultaten zijn van het werken 

met de EPF. De bovenste tabellen stellen de ingevoerde 

gegevens van de ruimte en een kort overzicht van de 

ruimtebalans voor. De uitwerkingen onder tonen 

bijvoorbeeld de gekozen regelaars met de 

luchthoeveelheden.

EG
Ruimtegegevens
Betekenis Laboratorium EG
Systeem EASYLAB

Regelvarianten
Afvoergestuurde  
ruimtebalansregeling

Ruimtehoogte 3,00 m
Oppervlakte 115,00 m2

Totale afvoerluchthoeveelheid volgens DIN 2.875 m3/h
Totale afvoerluchthoeveelheid volgens ontwerp 2.875 m3/h
Overloop 100 m3/h
Minimale afvoerluchthoeveelheid ruimte 0 m3/h
Optimalisatie afvoerluchtbalans Ja
Luchthoeveelheidsverschuiving 0 m3/h

OG
Ruimtegegevens OG

Betekenis Laboratorium OG
Systeem EASYLAB

Regelvarianten
Afvoergestuurde 
ruimtebalansregeling

ruimtehoogte 3,00 m
Oppervlakte 64,00 m2

Totale afvoerluchthoeveelheid volgens DIN 1.600 m3/h

Totale afvoerluchthoeveelheid  
volgens ontwerp

1.600 m3/h

Overloop 100 m3/h
Minimale afvoerluchthoeveelheid ruimte 0 m3/h
Optimalisatie afvoerluchtbalans Ja
Luchthoeveelheidsverschuiving 0 m3/h

Ruimtebalans Vmin Vmax

Minimaal vereiste afvoerlucht 2.875 m3/h 2.875 m3/h
Som technische afvoerlucht 2.400 m3/h 5.640 m3/h
Resulterende ruimteafvoerlucht 475 m3/h 0 m3/h
Som afvoerlucht 2.875 m3/h 5.640 m3/h
Som technische afvoerlucht 0 m3/h 0 m3/h
Resulterende ruimtetoevoerlucht 2.775 m3/h 5.540 m3/h
Som toevoerlucht 2.775 m3/h 5.540 m3/h
Overloop 100 m3/h 100 m3/h
Luchtwisseling (x-voudig) 8,0 16,0

Ruimtebalans Vmin Vmax

Minimaal vereiste afvoerlucht 1.600 m3/h 1.600 m3/h
Som technische afvoerlucht 1.600 m3/h 3.280 m3/h
Resulterende afvoerlucht 0 m3/h 0 m3/h
Som afvoerlucht 1.600 m3/h 3.280 m3/h
Som technische afvoerlucht 0 m3/h 0 m3/h
Resulterende ruimtetoevoerlucht 1.500 m3/h 1.500 m3/h
Som toevoerlucht 1.500 m3/h 3.180 m3/h
Overloop 100 m3/h 100 m3/h
Luchtwisseling (x-voudig) 8,0 17,0

OG
Ruimtebalans Aantal Bestelsleutel info Luchthoeveelheden 

[m³/h]
Δpst Stroming Afstraling

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

Zuurkasten

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

Regelfunctie: FH-VS 200 480 200 46 35

Constante afvoerlucht

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

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

Ruimtetoevoerlucht

Luchttoevoer  
ruimte 1

1 TVR/250/ELAB/RS/LAB-
RMF/1600/0/0/0/400/100m³/h

Deel ruimtetoevoerlucht: 
50%

750 1.590 200 50 39

Luchttoevoer  
ruimte 2

1 TVR/250/ELAB/RS/LAB Deel ruimtetoevoerlucht: 
50%

750 1.590 200 50 39

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

EG
Ruimtebalans Aantal Bestelsleutel info Luchthoeveel-

heden [m³/h]

Δpst Stroming Afstraling

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

Zuurkasten

Zuurkast 1 8 TVLK/250-D16/ELAB/FH-VS/200/480m³/h 
BE-SEG-02 Regelfunctie: FH-VS 200 480 200 46 35

Zuurkast 2 2 TVLK/250-D10/ELAB/FH-VS/700/700m³/h 
BE-SEG-02 Regelfunctie: FH-VS 200 700 200 45 36

Constante afvoerlucht
Afzuiging kast 10 RN-P1/80/40-40m³/h 40 40 200 38 23
Ruimte afvoer

Ruimte afvoer 2 TVR-P1/160/ELAB/RE/LAB
Aandeel ruimteafvoerlucht:  
100%

238 108 200 46 27

Ruimtetoevoerlucht

Luchttoevoer ruimte 1 1 TVR/250/ELAB/RS/LAB-
RMF/2875/0/0/0/400/100m³/h

Aandeel ruimteafvoerlucht:  
33%

916 1828 200 51 41

Luchttoevoer ruimte 2 2 TVR/250/ELAB/RS/LAB
Aandeel ruimteafvoerlucht:  
67%

930 1856 200 51 41

TROX Adaptermodul 1 TAM/LAB-RMF/2875/0/0/0/400/-100 m³/h

Easy Product Finder is een onmisbare tool geworden 

dankzij

• betrouwbare technische gegevens

• interactieve selectie-assistenten 

•  meerdere functies voor rapportage, zoals 

invoerparameters en selectieresultaten, bestekteksten 

en stuklijsten
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Uitgebreid luchttechnisch ontwerp 

Totaaloplossing en flexibele oplossingen voor elke vraag.
Op de volgende pagina's ziet u luchttechnische systemen voor laboratoria, 

die met TROX gerealiseerd zijn. Dit dient als informatie en inspiratie en kan u 

oplossingen bieden bij het plannen en inrichten van luchttechnische installaties 

in laboratoria. Tegelijkertijd ziet u mogelijk alternatieve oplossingen voor 

klimaat- en ventilatietechniek.

Op het uitvouwblad vindt u informatie voor het ontwerp van luchttechnische 

installaties in laboratoria. Op de daarop volgende bladen kunt u de weg van 

de lucht volgen: van de centrale luchtbehandeling tot filtering en afvoer van 

vervuilde lucht.

TROX oplossingen voor  
de laboratorium- 
techniek 
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Intelligent en eenvoudig netwerk 

De LABCONTROL regelaar EASYLAB.

Om de veiligheid en het comfort in laboratoria altijd te garanderen, worden  

de componenten van een systeem met elkaar in een netwerk verbonden. Een 

intelligent lucht-management leest alle relevante gegevens in, vergelijkt die en 

zorgt voor de regeling van het systeem volgens opgegeven parameters. Met de 

LABCONTROL regelaar EASYLAB heeft TROX een luchtmanagementsysteem speciaal 

voor toepassing in kritische ruimten ontwikkeld.

Dankzij EASYLAB kunnen alle systeemdeelnemers direct na montage met elkaar 

communiceren, zonder dat er een adressering nodig is. De modulaire opbouw 

maakt een projectspecifieke aanpassing mogelijk. Stekkeraansluitingen combineren 

eenvoudige installatie met flexibele uitbreiding en aanpassing. Na inbedrijfname 

van de zuurkast kan deze zonder aanpassing of inbedrijfname altijd in de 

ruimteregeling worden opgenomen en weer verwijderd worden. Echt Plug & Play.

Luchtbehandelingskast met stuurfunctie.

Om het luchtbehandelingssysteem noch eenvoudiger regelbaar en stuurbaar te 

maken, wordt de TROX luchtbehandelingskast met intelligente functies uitgebreid. 

Verschillende ventilatiecomponenten kunnen met het centrale regelsysteem 

verbonden worden. 

De TROX X-CUBE fungeert in het TROX-regelsysteem als centrale voor de 

automatisering. Het aantal datapunten op het gebouwbeheersysteem wordt 

daardoor drastisch verminderd. Daarmee worden kosten bespaard, installatie-  

en inbedrijfnametijd verkort en een goede communicatie van de 

ventilatiecomponenten onderling gegarandeerd. Dit is een belangrijke stap in  

de vereenvoudiging van concepten en ontwerpen voor regeling van klimaat-  

en ventilatie-installaties. De koppeling aan gebouwbeheersystemen wordt met 

standaard protocollen gedaan.
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TROX EASYLAB, het 
luchtmanagementsysteem, dat op 
de eisen van speciale ruimten een 
overtuigend antwoord geeft.

Altana AG, Wesel, Duitsland
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TROX X-CUBE-CONTROL 
stuurt en regelt – naast 
de luchtbehandelingskast 
zelf – luchthoeveelheden 
in ruimten, controleert en 
bewaakt de brandveiligheid- en 
rookafvoerfuncties en zorgt ook voor 
de regeling van laboratoria.

Gedetailleerde informatie, 
voorbeelden, regelconcepten en 
toepassingsgebieden vindt u in het 
Ontwerphandboek LABCONTROL.



Integraal ontwerp voor laboratoria 

Om een totaalconcept te kunnen realiseren, dat voldoet aan de hoogste eisen van 

veiligheid en comfort, is een nauwe samenwerking van adviseurs, installateurs, 

gebruikers en fabrikanten nodig in de ontwerpfase. Met de know-how en het 

complete leveringsprogramma van TROX kunnen nieuwbouw, maar ook renovaties 

goed uitgevoerd worden.

In het uitvouwblad vindt u in een illustratie een voorbeeld van een laboratorium 

met de innovatieve TROX technieken. 

Concepten 
laboratorium-
ventilatie 

Onze service – uw voordelen:

•  Competent advies en ondersteuning 
bij alle fasen van het project: van 
ontwerp tot oplevering en tijdens 
gebruik

•  Productbegeleidende service-
ondersteuning: inbedrijfname, 
systeem-integratie, onderhoud en 
moderniseringsconcepten

•  Eenvoudige koppeling met 
bovenliggende systemen door 
toepassing van gestandaardiseerde 
communicatie protocollen

•  Grote transparantie van data door 
gebruik van open systemen als 
LonWorks®, Modbus en BACnet

•  Luchttechnische systeemoplossingen 
uit een hand

•  Minder brandlast door duidelijk 
minder bekabeling dankzij bus-
technologie

•  Ondersteuning flexibele concepten: 
deze systemen kunnen eenvoudig 
aan nieuwe eisen worden aangepast

•  Snelle terugverdientijd door geringe 
bedrijfskosten

•  Energiebesparing door optimale 
werking van de installatie

•  Hoge bedrijfszekerheid door eigen 
bewakingsfunctie van de systemen
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Produktseiten sind Platzhaler aus TLT-Broschüre, Produktabbildungen müssen noch 
festgelegt werden.

Totaaloplossingen Straaldüses
hebben een grote doordringdiepte in de ruimte. De verstelling gebeurt elektrisch, 

handmatig of zelfstandig (FGL). De düsen verzorgen een goede doorspoeling in 

verwarmings- of koelbedrijf. 

TROXNETCOM
maakt het mogelijk met minder bekabeling, maar met een decentraal en open 

communicatiesysteem, brandbeveiligingssystemen in het GBS te integreren. 

Brandkleppen
zijn gecertificeerd in Europa en voorkomen de verspreiding van brand en rook in 

de luchtkanalen, Hiermee wordt de brandhaard geïsoleerd van andere delen van 

het gebouw. 

X-FANS procesafvoerlucht-ventilatoren 
van kunststof zijn speciaal afgedicht en geschikt voor afvoer lucht met 

aggressieve bestanddelen.

Buitenluchtrooster
beschermen luchtbehandelingsinstallaties tegen direct indringen van regen, 

bladeren en vogels door aanzuig- en afblaasopeningen.

Jalouziekleppen
worden gebruikt voor het afsluiten en inregelen in luchtkanalen en ventilatie-

openingen. Combinaties van buitenluchtroosters en jaloeziekleppen of 

terugslagkleppen hebben een dubbele functie. Naast bescherming tegen 

weersinvloeden, worden ze gebruikt voor het afsluiten of het voorkomen van een 

ongewenste luchtstroom tegen de beoogde stromingsrichting.

Totaaloplossingen.
Naast de speciale producten voor cleanrooms heeft TROX een compleet breed pakket 

luchttechnische componenten en systemen:

• Filters en filtersystemen

• Geluiddempers van PPS

• Overige meng- en verdringingsroosters; plafond, wand, vloerroosters

• Lucht-water-systemen

• Decentrale ventilatiesystemen

• Coulissen- en ronder geluiddempers

• Rookextractiekleppen 

• X-FANS Rookafvoerventilatoren

• X-FANS Ventilatoren

X-CUBE luchtbehandelingskasten
zorgen voor de centrale toe- en afvoer van lucht van gebouwen met 

luchthoeveelheden tot 100.000 m³/h (28 m³/s) inclusief filters, verwarmen, 

koelen, warmterugwinning en be- en ontvochtiging.

X-CUBE Compact (in afgebeelde gebouwen niet zichtbaar) 
is een compacte luchtbehandelingskast, die met luchthoeveelheden van 600 tot 

6.000 m³/h en warmteterugwinrendementen van meer dan 80 % (droog volgens 

DIN EN 308) de ideale oplossing voor kleinere en middelgrote toepassingen biedt.

TROX lucht-management-systemen
zorgen met vraaggestuurde luchthoeveelheidsregeling voor optimale luchtkwaliteit, 

temperatuur en energiebesparing.

FMS Flow Monitoring System 
is een elektronisch zelfstandig bewakingssysteem speciaal voor zuurkasten. 

VMRK, een rond luchthoeveelheidsmeetstation voor hoeveelheidsmeting van 

vervuilde lucht.

Constante luchthoeveelheidsregeling
Ronde, mechanisch zelfwerkende luchthoeveelheidsregelaars voor exacte regeling 

van constante luchthoeveelheden in (vervuilde) afvoerlucht.

Wervelroosters
in vele designs en uitvoeringen, geluids- en stromingstechnisch geoptimaliseerd, 

en voor elke architectonische eis de passende oplossing in luchtverdeeltechniek. 

Ze kunnen zowel in het verlaagd plafond als ook zichtbaar vrijhangend worden 

toegepast.

Plafondroosters
vinden hun toepassing in moderne laboratoria met verschillende koelmethoden, 

bijv. adiabatische koeling en hebben gelijkmatig snelheidsprofiel in het rooster.

Inductieroosters
bieden als lucht-water-systemen energie-efficiënte oplossingen voor ventilatie en 

klimatisering van ruimten. Zij kunnen met meerdere gebouwfuncties, zoals bijv. 

verlichtingsarmaturen, uitgevoerd worden.

Luchtrooster 
en roosterbanden met verstelbare frontlamellen kunnen in de wand en in de vloer 

ingebouwd worden.
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Zuurkastregeling 

In laboratoria is de luchtafvoer regeling van de zuurkast met het oog op 

bescherming van personen, die in het laboratorium werkzaam zijn, een belangrijke 

opgave. Gas of aerosolen, die bij een reactie ontstaan, moeten zo dicht mogelijk 

bij de plaats van ontwikkeling worden afgezogen. De verontreinigde lucht moet 

voldoende verdund worden en doelgericht en gefilterd uit het gebouw gevoerd 

worden, zodat milieu en omgeving hiermee niet belast worden.

Snelle uitregeling.
Bij zuurkasten met een variabele afvoerluchthoeveelheid moet een snel 

regelsysteem garanderen dat er geen schadelijke stoffen kunnen uittreden.  

Daarom is de actietijd van het TROX laboratorium-lucht-management-systeem 

EASYLAB een kleine 3 seconden, de reactietijd zijn milliseconden. Dit is in de 

zuurkastnorm EN 14175 vastgelegd en door een testinstituut gecertificeerd en 

bevestigd. Ter vergelijking: bij standaardregelaars is de actietijd normaal ca.  

120 seconden. Voor de volgregelkring betekenen zulke snelle uitregeltijden van 

de zuurkast veel hogere eisen aan de regelcomponenten, om aan de eisen van  

de ruimteventilatie volgens DIN 1946-7 te kunnen voldoen. Daarvoor wordt in het 

EASYLAB systeem ook op de ruimtetoe- en afvoerregelaar een snelle regeling zoals 

op de zuurkasten toegepast. 

Minder energieverbruik
De TROX FSE frontraam-automatisering bespaart energiekosten en zorgt voor meer 

veiligheid en comfort in het laboratorium. Het kan probleemloos met Plug & Play 

principe in de EASYLAB zuurkastregeling geïntegreerd worden. Met TROX FSE 

kunnen frontramen van zuurkasten automatisch sluiten, als er niemand meer aan 

de zuurkast werkt. Omdat met een gesloten frontraam de luchthoeveelheid van  

de zuurkast teruggeregeld wordt, daalt ook het energieverbruik.

Meer veiligheid en comfort.
TROX FSE levert ook meer veiligheid, omdat open gelaten schuiframen van 

zuurkasten na een instelbare tijd automatisch gesloten worden. Het frontraam kan 

ook gemakkelijk door een druk op een knop, aanraken met de hand of met een 

voetschakelaar gesloten of geopend worden.
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Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

Variabel volumeregelaar TVLK van 
kunststof voor afvoer van lucht met 
agressieve bestanddelen
 V: 30 – 515 l/s
 V: 108 – 1.854 m³/h
 Δp: 5 – 1.000 Pa
 Ø 250 mm
Lekkage bij gesloten regelklep volgens  
EN 1751, klasse 4.
Luchtdichtheid van de behuizing volgens 
EN 1751, klasse C.

Constant volumeregelaar RN – voor toe- 
en afvoerlucht, eenvoudige instelling 
zonder gereedschap
 V: 11 – 1.400 l/s
 V: 40 – 5.040 m³/h
 Δp: 50 – 1.000 Pa
 Ø 80 – 400 mm
Lekkage bij gesloten regelklep volgens  
EN 1751, klasse 4.
Luchtdichtheid van de behuizing volgens 
EN 1751, klasse C.

Het TROX luchtmanagementsysteem is zo ingericht, dat alle netwerkdeelnemers 

door middel van het Plug & Play principe eenvoudig met elkaar verbonden kunnen 

worden. Daarmee wordt een goede gegevensuitwisseling tussen de deelnemers 

gegarandeerd. Met de gebruikelijke protocollen zoals LonWorks, BACnet, Modbus of 

via Ethernet met een IP-gebaseerde communicatie kan het systeem eenvoudig aan 

het gebouwbeheersysteem gekoppeld worden.

Luchtmanagement 

Intelligente oplossingen voor sturing en bewaking.

24



Ruimtebalansregeling 

In het laboratorium bevindt zich een „ruimte-in ruimte“ betreffende de zuurkasten, 

wat de communicatie-opgave en het voldoen aan de eisen complex maakt. Een 

betrouwbaar lucht-management is belangrijk, omdat de luchthoeveelheidsbalansen  

in de verschillende ruimte-scenario's op grond van snelle luchthoeveelheids-

veranderingen van zuurkasten en afzuigpunten snel en precies geregeld moeten 

worden. Voorwaarden daarvoor zijn naast de nauwkeurige meting van de 

luchthoeveelheden een snelle communicatie en precieze en snelle uitregeling  

van de berekende waarden.

Ruimtebalansregelingen.
In het laboratorium bepalen de afvoerluchtverbruikers, zoals zuurkasten, 

ruimteafvoerlucht, afzuigkappen en puntafzuigingen de benodigde hoeveelheid 

toevoerlucht. Het EASYLAB systeem sommeert de afvoerluchtverbruikers tot een 

totale hoeveelheid afvoerlucht en regelt de toevoerlucht met een absoluut verschil 

tussen toevoer- en afvoerlucht, wat verhindert, dat vervuilde lucht uit het 

laboratorium treedt.

Efficiënt samenspel van ventilatortoerental en klepstanden.
Luchtbehandelingsinstallaties zouden met variabele luchthoeveelheidsregeling en 

toerengeregelde ventilatoren moeten werken, om zich efficiënt aan een veranderde 

vraag te kunnen aanpassen. De kleppen van TROX luchthoeveelheidsregelaars zijn 

dankzij EASYLAB en snelle servomotoren in staat, direct op veranderingen te 

reageren door bij bijvoorbeeld minder luchtvraag, de gewenste luchtbalans snel te 

herstellen. Om het snelle uitregelproces van het EASYLAB systeems te garanderen, 

moet altijd voldoende voordruk in het kanalensysteem beschikbaar zijn. Om dit 

energie-efficiënt en veilig te bewerkstelligen, zijn er twee mogelijke oplossingen:

1. Meten van de statische druk in het kanaal: de kanaaldruk wordt op een constante 

waarde geregeld. Het ideale meetpunt kan moeilijk bepaald worden, omdat het bij 

verschillende werkpunten zich kan verplaatsen. 

2. Verzamelen van de klepstanden van de VAV-regelaars: dankzij deze regeltechniek 

kan het toerental van toe- en afvoerventilator zodanig geregeld worden dat de 

kleppen in het laagste drukgebied bijna open zijn. Deze regeltechniek is geïntegreerd 

in de regeling van de X-CUBE. Zo wordt vermeden, dat gelijktijdig gas gegeven wordt 

(hoog toerental) en geremd wordt (ver gesloten klep).

 

Selectieve gelijktijdigheidsregeling.
Luchtbehandelingsinstallaties worden vaak niet op 100%-situatie uitgelegd, om  

de investeringskosten te reduceren. Als alle afvoerluchtverbuikers gebruikt worden, 

kan daardoor een tekort aan lucht ontstaan. Het EASYLAB lucht-management-systeem 

heeft een verfijnde regelstrategie, waarmee bij overschreiding van de vastgelegde 

totale afvoerluchthoeveelheid de veiligheid aan zoveel mogelijk werkplekken in stand 

wordt gehouden. Op de zuurkasten waar deze regeling een begrenzing maakt, wordt 

dat direct met een alarm weergegeven, zodat de gebruiker de te veel gebruikte 

zuurkast zal sluiten. Zo kunnen door gelijktijdigheidsregelingen kleinere 

luchtbehandelingsinstallaties en kleinere kanalen ontworpen worden,  

waardoor investerings- en exploitatiekosten dalen.
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Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de
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Extra afvoerluchtregelaar verhoogt of  
verlaagt afhankelijk van bedrijfssituatie  
de afvoerluchthoeveelheid.

t

Gelijktijdigheidsregeling regelt een 
luchthoeveelheidsreducering op de maximale 
waarde van de totale afvoerlucht.
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TROX geeft de voorkeur aan het absolute 
verschil tussen toe- en afvoerlucht. Afhankelijk 
van de hoogte van de totale afvoerlucht heeft 
dit goede onderdrukverhoudingen tot gevolg. 
Alleen een absoluut verschil zorgt voor stabiele 
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Ruimtedrukregeling 

TROX EASYLAB zorgt ook voor een snelle en exacte regeling van luchthoeveelheden 

in de ruimte. Snelle reactietijd en nauwkeurigheid bij het inregelen zijn 

basisvoorwaarden voor een perfect ruimtelucht-management.

De EASYLAB laboratorium-regelaars vormen de intelligentie van het lucht-

management-systeem en passen zich dankzij hun modulaire opbouw aan ieder 

project aan. De regelaars beschikken over Plug & Play-communicatie, wat een 

snelle, zuivere en eenvoudige opname van de diverse componenten in het lucht-

management-systeem mogelijk maakt. De speciaal voor de regeling van laboratoria 

ontwikkelde software werkt nauwkeurig en garandeert dat de gevraagde 

ruimtedrukken aangehouden worden. 

Adviseurs en installateurs hebben voordeel bij de toepassing van het flexibele  

en eenvoudig te installeren EASYLAB regelsysteem:

•  Eenvoudige koppeling van de regelaars in de ruimte met standaard data-kabel, 

geen adressering nodig

• Balancering met gedefinieerde overstroom

• Ruimtedrukregeling

• Automatische luchthoeveelheidsverdeling op alle toevoer- en afvoerregelaars

• Gelijktijdigheidsregeling

• Afvoerluchtbalans optimalisatie

• Aanhouden van minimale uitblaassnelheden van luchtroosters

•  Veiligstellen van kritische regelingen door eigen spanningsvoorziening (USV) 

Ruimtedrukregeling als cascade
Als een drukregeling vereist is of als bij een luchtdichte ruimte de toleranties van 

de luchthoeveelheidsregelaars te groot zijn, kan het concept met een drukregelkring 

uitgebreid worden, die als cascade-regeling wordt toegevoegd. De regelstrategie 

van de ruimtebalansregeling wordt daarbij nog steeds in stand gehouden.

Aansluiten van een deurcontact. 
Het EASYLAB systeem biedt als uitbreiding bij de drukregeling de optie om een 

deurcontact aan te sluiten. Dit biedt de volgende mogelijkheden:

•  Onderdrukking van het akoestische alarm bij afwijking van de druk gedurende 

een instelbare tijdsduur

•  Onderdrukking van alarmering aan het GBS gedurende een instelbare tijdsduur. 

Door de toepassing van het deurcontact kan bereikt worden dat er na het 

openen van de deur geen alarm wordt doorgegeven. Pas als de deur te lang 

geopend blijft, kan (optioneel) het alarm toch noch doorgegeven worden.

• Bevriezen van het drukregeling van de cascade. Luchthoeveelheidsregeling  

blijft dan actief.
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Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

EASYLAB regelcomponenten voor de 
ruimtedrukregeling in gevoelige ruimten

29

Referentiedruk.
Aan de referentiedruk moet voldoende 
aandacht geschonken worden. Alleen 
bij een stabiele referentiedruk kan ook 
de aangesloten ruimtedrukregeling 
een goed resultaat leveren.

Gedefinieerde ruimtedrukregeling
Het EASYLAB systeem biedt 
de mogelijkheid later, zonder 
uitwisseling van regelaars, van 
een luchthoeveelheidsregeling een 
gedefinieerde ruimtedrukregeling 
te maken. Daarvoor moet een 
ruimtedruktransmitter toevoegd 
worden en de ruimtedrukregeling in de 
regelconfiguratie vrijgegeven worden.

Deur
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Deur
DICHT

-10 Pa

0 Pa

x
y

Totaal afvoerlucht
Totaal toevoerlucht

Hochschule Rhein-Waal, Kamp-Lintfort, Duitsland



Ventilatieconcepten voor laboratoria 

Keuze van de toevoerroosters.
Op grond van de eis in DIN 1946-7 (8-voudige luchtwisseling) wordt aan de 

luchttoevoer in laboratoria hoge eisen gesteld. Voor de keuze van toevoerroosters 

is naast de ruimtekoellast de plaats belangrijk. Luchtroosters zijn voor het comfort 

het belangrijkste onderdeel in het luchtbehandelingssysteem en moeten zodanig 

werken dat aan de behaaglijkheidseisen wordt voldaan. Lucht mag om redenen van 

comfort en veiligheid niet met te hoge snelheid worden toegevoerd, maar de lucht 

in het laboratorium moet wel voldoende verdund worden. 

Vanwege hoge warmtelasten, veroorzaakt door laboratoriumapparatuur, moet een 

laboratorium zowel 's-zomers als 's-winters gekoeld worden. Koeling en grote 

luchthoeveelheden betekenen echter ook een hoog energieverbruik. Koeling leidt 

tot grote temperatuurverschillen, die weer het comfort en de veiligheid 

beïnvloeden. Als koude lucht van het plafond valt, kan dit lucht uit de zuurkast 

trekken en in de ruimte brengen. Een intelligent regelconcept in combinatie met 

een juiste plaatsing van geschikte roosters zal dat voorkomen.

Voor het ventilatieconcept is het belangrijk, al bij het ontwerp het soort meubels 

en uitrusting te beoordelen, zodat de roosters op de juiste plaats gemonteerd 

worden. Meubels en obstakels beïnvloeden de luchtstroming in de ruimte en 

kunnen effectieviteit en comfort beïnvloeden.

Bij variabel geregelde ruimten moet de minimale uitblaassnelheid van roosters 

aangehouden worden, om de behaaglijkheid in elke bedrijfstoestand te 

garanderen. Het lucht-management-systeem houdt rekening met het soort 

roosters en levert de benodigde signalen voor het aanhouden van de minimale 

uitblaassnelheid. 
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Wervelroosters met lage geluidproductie dankzij 
optimale luchtuitblaas.

Luchtstroming 

Behaaglijk binnenklimaat.

De uitvoering van toe- en afvoerroosters en de combinatie en 

plaatsing in de ruimte bepalen het stromingsbeeld en uiteindelijke 

de werking en effectiviteit van de klimatisering en ventilatie in 

het laboratorium. De kunst van perfecte luchtstroming blijkt in 

de leefzone van de laboranten uit een zo hoog mogelijke inductie. 

Een andere eigenschap is ook dat het temperatuurverschil tussen 

ruimtelucht en toevoerlucht en de luchtsnelheid zo snel mogelijk 

afgebouwd worden. Bij laminaire luchtstroming wordt luchtsnelheid 

en een constante stroming in stand gehouden.

Menglucht
VDW wervelroosters voor 
hoge ventilatievouden. Toe- en 
afvoerrooster voor comfortinstallaties.
 7 – 470 l/s
 25 – 1.692 m³/h
   300 – 825 mm
Ø 400 en 600 mm

AIRNAMIC luchtroosters 
Wervelroosters met vaste lamellen 
voor grote luchthoeveelheden 
met laag geluidvermogen en 
drukverlies door innovatieve 
kunststoftechnologie
 13 – 385 l/s 
 47 – 1.386 m³/h
  300, 600, 625 mm

Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

RFD wervelrooster – Hoog comfort 
door laag geluidvermogen
 4 – 330 l/s
 14 – 1.188 m³/h
   125 – 400 mm

ERC MDC Max-Dellbrück-Centrum voor Molekulare Medizin, Berlin, Duitsland



Luchttoevoer op maat 

Voor speciale eisen in laboratoria heeft TROX maat-oplossingen ontwikkeld:

• Luchtroosters voor grote ventilatievouden in laboratoria

• PROCONDIF: met het rooster kan in laboratoria de lucht gericht worden  

toegevoerd. Dit geeft een rustig, turbulentarme luchtstroming in de leefzone.  

Het heeft een lage inductiewerking. Het snelheidsprofiel ontstaat door de fijne 

verdeling in het rooster. De inblaashoed van 30 is zo gekozen dat er geen 

coanda-effect is en er een klokvormig stromingsbeeld ontstaat.

• Aan hygiëne-eisen aangepaste lucht-water-systemen en roosters voor kantoren, 

gangen, laboratoria en speciale ruimten

• Decentrale ventilatiesystemen voor afzonderlijke ruimten

Lucht-water-systemen voor afvoer van warmtelasten 

In het laboratorium wordt veel warmte door apparatuur ontwikkeld. Als deze 

warmte alleen met lucht afgevoerd zou moeten worden, zou dat tot grote 

luchthoeveelheden leiden. Dat betekent een hoger energieverbruik, wat meer 

problemen bij de luchttoevoer en hogere kosten met zich meebrengt. Hier zijn 

lucht-water-systemen een zinvolle aanvulling. 

In veel landen zorgen TROX plafondinductieroosters serie DID voor een 

energiebesparende afvoer van grote wamtelasten, die door de 

laboratoriumapparatuur veroorzaakt worden. 

Bij all air systemen zijn voor koeling grote luchthoeveelheden nodig, met 

bijbehorende hogere energiekosten voor luchtbehandeling en transport. 

Lucht-water-systemen transporteren energie met water veel efficienter als lucht, 

zodat bij gelijk koelvermogen het energieverbruik lager is.
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Lucht-water systemen
Plafondinductierooster DID 632
Primaire lucht:
 6 – 85 l/s
 22 – 306 m³/h
 L: 900 – 3.000 mm
 B: 593, 598, 618 und 623 mm 
 H: 210 mm
Koelvermogen: tot 2.500 W
Verwarmingsvermogen: tot 3.000 W

Meng-verdringingsstroming
TROX HESCO nozzlebuis
ideale luchtinblaas voor ruimten  
met hoge luchtwisseling. 
 72– 2,824 m³/h
 20 – 785 l/s
 500 – 2.000 mm 

Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

PROCONDIF Profile Controlled Diffusion 
Deze roosters zijn een  
uitstekende oplossing voor  
luchttoevoer in laboratoria,  
met een verdringingsstroming.
 280– 600 m³/h
 78 – 167 l/s
 600 x 600, 625 x 625 mm

ERC MDC Max-Dellbrück-Centrum voor Molekulare Medizin, Berlin, Duitsland

Het rooster PROCONDIF is bijzonder geschikt voor 
vrijhangende toepassing. Door het klokvormig 
uitblaaspatroon wordt de ruimte goed doorspoeld 
zonder dat daarbij wervelingen ontstaan bij  
zuurkasten of meubels.



X-CUBE

•  Speciale materialen, gladde 
oppervlaktes aan de binnen- en 
buitenkant vanwege hoogwaardige 
poedercoating in duplexsysteem

•  Vrij configureerbaar, projectspecifiek 
aanpasbaar

•  Snelle montage, probleemloze 
plaatsing door modulaire opbouw

•  Condensafvoer door volledig roestvrij 
stalen condensbak, met afloop in alle 
richtingen

•  Alle componenten zijn gemakkelijk 
bereikbaar voor onderhoud en 
reiniging

•  Probleemloze integratie in het 
gebouwbeheersysteem

• Hoogwaardige TROX filters
•  Energie-efficiënt door hoge 

efficiëntie warmterugwinning  
en ventilatoren 

•  Optioneel verkrijgbaar als een 
weersbestendige uitvoering met dak 
en afdruipplaat en aanzuigkap met 
beproefde afwering

Hydraulisch station voor  
twincoil-systemen
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Hightech laboratorium-luchttechniek 

In het laboratorium moet een luchtbehandelingskast zeer betrouwbaar en flexibel 

in het gebruik zijn, om op wisselende vraag te kunnen reageren. De TROX 

luchtbehandelingskast X-CUBE is vrij configureerbaar en zet standaards voor 

flexibiliteit, betrouwbaarheid en veiligheid. De hygiëne-uitvoering heeft bovendien 

de volgende eigenschappen:

• Regelkleppen in luchtdichtheidsklasse 4 volgens EN 1751

• Poedergecoate geluiddempercoulissen

• Binnenbodem van roestvaststaal

• Warmteterugwinning: twin-coil kruisstroomwarmteterugwinning

•  Groot assortiment energie-efficiënte warmteterugwinsystemen zoals warmtewiel, 

platenwarmtewisselaar en twin-coil

Variabel toepasbaar.
TROX X-CUBE units zijn zeer veelzijdig. De vele toepassingsmogelijkheden zijn  

het resultaat van individuele, klantspecifieke configuratiemogelijkheid. Bij een 

luchtsnelheid van 2 m/s leveren de meer dan 70 grootten luchthoeveelheden van 

600 tot 100.000 m³/h. X-CUBE units zijn leverbaar voor toevoer- of afvoerlucht 

of een combinatie daarvan. Afhankelijk van de situatie kunnen ze naast elkaar  

of boven elkaar worden geplaatst. De stabiliteit van de delen vereenvoudigt de 

montage aanzienlijk. 

De luchtbehandelingskast als regelcentrale. 
De TROX X-CUBE luchtbehandelingskast kan met alle luchttechnische 

componenten verbonden worden. Het bepaalt, verzamelt en rekent alle data  

van de luchtbehandelingsinstallatie met betrekking tot functionaliteit en 

optimalisatie door en kan als centrale voor de automatisering gebruikt worden.  

De koppeling aan een centraal GBS kan probleemloos met standaard protocollen. 

In kleinere gebouwen kan de X-CUBE ook als centrale regeling fungeren.

Energie-efficiënte warmteterugwinsystemen.
Bij hoge hygiëne- en veiligheidseisen, wordt een twin-coil systeem toegepast, 

waarbij toe- en afvoerlucht volledig van elkaar gescheiden zijn, om overdracht 

van schadelijke stoffen, kiemen en geuren te vermijden.
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Innovatieve gebouwbeheersystemen zorgen voor een efficiënte, veilige en soepele 

wisselwerking van alle gebouwgebonden installaties. De naadloze integratie van TROX 

luchtbehandelingsinstallaties met het gebouwbeheersysteem wordt verzekerd door 

besturings- en controlesystemen, die uitgebreide communicatie- en configuratiefuncties 

bieden en derhalve een grote flexibiliteit.

Luchtbehandeling 

Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

AHU N° 13.02.005
Range X-CUBE

Innovatieve systeemtechniek functioneert betrouwbaar.
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ATEX – Gecertificeerde veiligheid met TROX 

Overal waar brandbare gassen, dampen of stoffen verwerkt of opgeslagen worden, 

kan explosiegevaar ontstaan. De gebruiker van een gebouw is verantwoordelijk voor 

de explosiebescherming. Het is geruststellend als de toegepaste producten,  

zoals bij veel TROX componenten in mechanisch zelfwerkende, elektronische en 

pneumatische uitvoering, middels ATEX-certificaten de veiligheid garanderen.

TROX biedt brandkleppen, luchthoeveelheidsregelaars en in het bijzonder  

ook speciale ventilatoren voor ruimten met explosiegevaar.

ATEX-ventilatoren.
Juist bij complexe chemische en thermische invloeden speelt de keuze van  

de juiste ventilators een grote rol. TROX TLT heeft daarvoor een uitgebreid 

leverprogramma, bestaande uit:

•  Sterke dakradiaalventilatoren voor afvoer van aggressieve gassen en dampen

• Veelzijdige radiaalventilatoren in 50 grootten

•  Compacte axiaalventilatoren voor ruimtebesparende inbouw in luchtkanalen  

en wanden voor verplaatsing van grote luchthoeveelheden bij relatief kleine 

opvoerhoogte, met een hoog rendement.

De materiaalkeuze hangt af van de toepassing en het soort en intensiteit van 

chemische en thermische invloeden, waaraan de ventilatoren tijdens bedrijf 

blootgesteld worden: er zijn oplossingen van PVC, PP, PPs, PPs-el, PE, PVDF resp. 

GFK of GFK-versterkte varianten beschikbaar. Voor de waaiers kunt u – afhankelijk 

van soort en eis – uit PVC, PP, PPs, PPs-el, PVDF, GFK, kunststofommanteld of 

gecoat staal kiezen. Een uitgebreid pakket toebehoren is ook beschikbaar. 

Bij toepassing in ruimten met explosiegevaar worden geschikte ventilatoren onder 

andere van draaistroommotoren met beschermingsgraad IP55 met „verhoogde 

veiligheid“ (EEx eII) en temperatuurklasse T4 (met PTB-toelating) voorzien. 

Daarmee kunnen deze ventilatoren volgens de zone-indeling van 94/9/EG-ATEX 95 

resp. de DIN EN 14986 toegepast worden.

Meer oplossingen en producten op  
www.trox-laborluft.de

Ronde luchthoeveelheidsregelaar RN-Ex 
voor constante luchthoeveelheden

TVR-Ex luchthoeveelheidsregelaar 
voor variabele luchthoeveelheden

Rechthoekige 
luchthoeveelheidsregelaar EN-Ex 
voor constante luchthoeveelheden

Rechthoekige brandklep FK-EU 
met veerretourmotor in  
Ex-uitvoering

TROX TLT ATEX-ventilator
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TROX Nederland B.V.

Postbus 225

4200 AD Gorinchem

Telefoon +31 183 767300

Fax +31 183 767399

www.trox.nl

trox@trox.nl AL
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Laboratoria met TROX 

TROX heeft wereldwijd laboratorium-projecten uitgevoerd: Abbott GmbH & Co. KG Ludwigshafen (D) • AC/PC 

Münster (D) •  Aldrich Chemie Steinheim (D) • Asta Medica Mainz (D) • BASF Ludwigshafen (D) • BAT Bayreuth (D) 

• Bayer AG Dormagen, Leverkusen en Wuppertal (D) • Biopark Regensburg (D) • BMW Dingolfing (D) • Boehringer 

Ingelheim (D) • BTU Cottbus (D) • BYK-Chemie Wesel (D) • Charité Berlin (D) • CVUA Münster (D) • Dow Corning 

Wiesbaden (D) • Dräger Medical Lübeck (D) • Fachhochschule Magdeburg (D) • Forschungszentrum Jülich (D) • 

Friedrich-Schiller-Universität (FSU) Jena (D), Goldschmidt AG Essen (D) • Hochschule für Technik und Wirtschaft 

(HTW) Dresden (D) • Hüls AG Marl (D) • H.C. Starck Goslar (D) • Hilti Kaufering (D) • InfraServ Frankfurt-Höchst 

(D) • Institut für Polymerforschung Dresden (D) • International University Bremen (IUB) (D) • IZB München-

Martinsried (D) • Life Science Incubator (NL) • Medizinische Hochschule (MHH) Hannover (D) • Martin-Luther-

Universität (MLU) Halle (D) • Max-Planck-Institut Dresden, Frankfurt, Jena, Mainz, Magdeburg en Rostock (D) • 

Paul-Ehrlich-Institut Frankfurt (D) • RWTH Aachen (D) • Ruhrhauslabor Essen (D) •  Ruhruniversität Bochum (D) • 

Sachs Schweinfurt (D) • Sartorius Göttingen (D) • Solvay Hannover (D) • Staatl. Lebensmittelamt Braunschweig 

(D) • Technische Universität Chemnitz (D) • Technische Universität Dresden (D) • Elementis TechnologiePark Köln 

(D) • AKZO Nobel (NL) • LUMC Leiden (NL) • Valvoline Dordrecht (NL) •  Universitätsklinikum Heidelberg 

(D) • Rechtsmedizin Universität Köln (D) • ZMMK Universität Leipzig (D) • 

Pathologie Universität Münster (D) • Universitäten 

Bonn, Essen, Potsdam, 

Rostock, 

Würzburg (D) 

• HNO 

Universität 

Tübingen (D) •  

VW Wolfsburg 

(D) •  Aventis 

Lyon (F) • 

Schering Milano 

(I) •  Novartis Basel (CH) • Janssen 

Pharma Beerse (B) • Sanofi Montpellier (F) • 

Sandoz Langkampfen (A) • L’Oréal Paris (F) • 

3M China (CHN) • Henkel (CHN) • Shanghai 

(CHN) • ARK Therapeutics (FI) • Atrium 

Helsinki (FI) • Techcenter Reinach Basel 

(CH) • Kaari-talo Helsinki (FI) • Eli Lilly 

Florenz (I) • SARAS Petrol Chemie Sardinie 

(I) • Lab Chiron a Sienna (I) • UMG KRC 

Zagreb (HR) • BIO Industry Park Cavanese (I) • 

Nanotalo Helsinki (FI) • Innovationspark 

Allschwil (CH), University of Oxford (GB) • 

Universität Zürich Irchel (CH) • Sabancı 

University Istanbul (TK) • Universität Marseille 

(F) • Universität Birmingham (GB) • 

Universität Catania (I) • H Campus Graz (A) •  

Jilin-Universität Shanghai (CHN)


