
Istniej¹ce od wielu lat obiekty
szpitalne nie by³y (w przesz³oœci)
projektowane z za³o¿eniem zasto-
sowania w blokach operacyjnych
systemu klimatyzacji i wentylacji.
W istniej¹cych budynkach brak
jest odpowiednich pomieszczeñ
technicznych mog¹cych pomie-
œciæ du¿e centrale klimatyzacyjne.
A jeœli ju¿ takie pomieszczenia
udaje siê wygospodarowaæ zazwy-
czaj s¹ usytuowane bardzo daleko
od bloku operacyjnego co wp³ywa
na wyd³u¿enie systemów instala-
cji kana³owych, a co za tym idzie,
na znaczne podniesienie kosztów
inwestycji.

Rozwi¹zaniem na niniejszy pro-
blem s¹ kompaktowe szafy klima-
tyzacyjne. Ich niewielkie rozmiary
oraz budowa modu³owa umo¿liwia
posadowienie ich w niedu¿ych
(wydzielonych) pomieszczeniach
technicznych w bliskim s¹siedz-
twie sal operacyjnych.

Takim kompaktowym rozwi¹za-
niem mo¿e poszczyciæ siê firma
Weiss Klimatechnik. Posiada ona
w swojej ofercie rozwi¹zanie sk³a-
daj¹ce siê z czterech modu³ów
w których zachodzi ca³kowita ob-
róbka powietrza (ch³odzenie,
grzanie, nawil¿anie) bez koniecz-
noœci (i tutaj uwaga) stosowania
dodatkowych jednostek zewnêtrz-
nych (skraplacza). Jest to mo¿li-
we dziêki usytuowaniu skraplacza
wewn¹trz szafy klimatyzacyjnej.
Jego sch³adzanie odbywa siê dziê-
ki powietrzu wywiewnemu, które
omywaj¹c skraplacz wyrzucane
jest na zewn¹trz. Dziêki powy¿-
szemu rozwi¹zaniu uk³ad klimaty-
zacyjno – wentylacyjny (nawiewno
– wywiewny) jest ca³kowicie nieza-
le¿ny i nie wymaga stosowania
dodatkowych jednostek zewnêtrz-
nych.

Specjalna budowa „sandwiczowa”
szafy tj. dwie warstwy blachy wy-
pe³nione substancj¹ dŸwiêkosz-
czeln¹ o gruboœci 40 mm t³umi¹
bardzo sprawnie ha³as od urz¹-
dzenia. Dziêki cichej pracy urz¹-

dzenia mo¿na z powodzeniem po-
stawiæ je w s¹siedztwie sal ope-
racyjnych lub innych pomieszczeñ
w których przebywaj¹ ludzie.

Szafa klimatyzacyjna MEDICLEAN
w wykonaniu higienicznym spe³nia
wszystkie wymogi Pañstwowego
Zak³adu Higieny posiadaj¹c atest
higieniczny z adnotacj¹ „do sto-
sowania w salach operacyjnych
i innych pomieszczeniach o pod-
wy¿szonych wymaganiach higie-
nicznych”, a tak¿e najnowsze nor-
my DIN z roku 2005.

Aby spe³niæ najwy¿sze standardy
europejskie w zakresie higienicz-
noœci urz¹dzeñ wnêtrze szafy wy-
konane jest ze stali nierdzewnej.
Szafa Klimatyzacyjna MEDICLEAN
jest urz¹dzeniem zaprojektowa-
nym równie¿ z myœl¹ o personelu
technicznym i jego ³atwej obs³u-
dze serwisowej. Dla ³atwego
przeprowadzania procesu dezyn-
fekcji szafy klimatyzacyjnej
wszystkie komponenty i po-
wierzchnie wewnêtrzne maj¹ce
kontakt z powietrzem nawiewa-
nym do bloku operacyjnego s¹ ³a-
two dostêpne. Rewolucyjnym roz-
wi¹zaniem jest zastosowanie
specjalnych okien ze szk³a harto-
wanego (dodatkowo wzmacniane-
go) oraz system drzwi serwiso-
wych umo¿liwiaj¹cych pe³n¹
kontrolê wizualn¹ czystoœci wnê-
trza szafy i pracuj¹cych kompo-
nentów bez potrzeby zatrzymy-
wania urz¹dzenia

Urz¹dzenie to bêd¹c przeznaczo-
ne do pracy w najtrudniejszych
re¿imach pod wzglêdem ci¹g³oœci
pracy a przy tym jej niezawodno-
œci, musi pracowaæ 24 godziny
na dobê. Przy czym rozró¿niamy
tu pracê w trybie dziennym – pra-
ca przy pe³nej wydajnoœci (funkcja
ch³odzenia, nawil¿ania i grzania
w zale¿noœci od potrzeby) oraz
pracê trybu nocnego – ja³owego
(funkcja nawiewu i grzania). Tryb
nocny jest konieczny ze wzglêdu
na wymogi utrzymania ci¹g³ego
przep³ywu powietrza przez filtry

HEPA znajduj¹ce siê w bloku ope-
racyjnym.

Szafa MEDICLEAN posiada panel
steruj¹cy PC3 bêd¹cy niezale¿-
nym komputerem. Dziêki niemu
realizowane jest pe³ne sterowanie
wszystkich komponentów w obrê-
bie szafy, a tak¿e sterowanie re-
gulatorami przep³ywu powietrza
i grza³ek w kana³ach. Urz¹dzenie
wyposa¿one jest równie¿ w falow-
nik dostosowuj¹cy automatycznie
obroty wentylatora do potrzeb in-
stalacji.

Porównuj¹c koszty wykonania kli-
matyzacji i wentylacji w bloku ope-
racyjnym nale¿y uwzglêdniæ i po-
równaæ koszt wykonania ca³ego
przedsiêwziêcia a nie tylko ceny
urz¹dzeñ.

Analiza samej ceny urz¹dzeñ kli-
matyzacyjno-wentylacyjnych nie
daje wiarygodnego obrazu i z góry
przekreœla technicznie zaawanso-
wane rozwi¹zanie, które ma
wp³yw na uproszczenie ca³ego
uk³adu wentylacyjnego, a co
za tym idzie obni¿enie jego ceny.
Zastosowanie szafy klimatyzacyj-
nej wp³ywa znacznie na obni¿enie
kosztów wykonania projektu, eli-
minuje utrudnienia architekto-
niczne zwi¹zane z stosowaniem
jednostek zewnêtrznych, a co
za tym idzie wykonywania dodat-
kowego orurowania, okablowania,
przekuæ i przebiæ œcian. Umiesz-
czenie urz¹dzeñ w bliskim s¹-
siedztwie sal operacyjnych to

równie¿ znaczne obni¿enie kosz-
tów wykonania kana³ów wentyla-
cyjnych (skrócenie i zmniejszenie
ich przekroju).

Nale¿y zaznaczyæ tak¿e, i¿ szafa
klimatyzacyjna MEDICLEAN po-
siada odzysk ciep³a (w postaci
pompy ciep³a) – znacznie zmniej-
szaj¹cy koszty eksploatacji urz¹-
dzenia.

W ostatnich latach firma Weiss
Klimatechnik Polska zainstalowa³a
kilkadziesi¹t rozwi¹zañ bazuj¹-
cych na szafie klimatyzacyjnej ty-
pu MEDICLEAN stosuj¹c je za-
równo dla modernizacji
istniej¹cych bloków operacyjnych
jak i dla nowo budowanych szpita-
li. Problem oszczêdnoœci miejsca
i uproszczenie systemu klimaty-
zacji i wentylacji poprzez wykorzy-
stanie kompaktowych szaf klima-
tyzacyjnych MEDICLEAN przynosi
wymiern¹ korzyœæ zarówno w no-
wo powsta³ym jak i istniej¹cym ju¿
szpitalu.

mgr in¿. Krzysztof Sitko

ARTYKU£ SPONSOROWANY

Weiss Klimatechnik
Polska Sp. z o.o.

W³odarzewska 67c/13,
02-384 Warszawa

Tel.: (0-22) 824 04 11,
Fax: (0-22) 823 05 71

www.wktp.pl, biuro@wktp.pl

Klimatyzacja i wentylacja bloków operacyjnych
ARTYKU£ SPONSOROWANY


