A R T Y K U £

S P O N S O R O W A N Y

Systemy klimatyzacji z recyrkulacj¹ powietrza
dla sal operacyjnych firmy Weiss Klimatechnik
Stosowanie systemów klimatyzacji w salach operacyjnych sta³o
siê niekwestionowanym standardem w dzisiejszych czasach.
Systemy te s¹ wci¹¿ ulepszane
pod wzglêdem energetycznym
i wydajnoœciowym. Firma Weiss
Klimatechnik prowadzi nieustannie badania s³u¿¹ce ulepszaniu
swoich produktów, dostosowywaniu ich do coraz bardziej rygorystycznych norm, a co najwa¿niejsze, do coraz skuteczniejszej
ochrony ¿ycia ludzkiego – poprzez ochronê obszaru pola operacyjnego od zanieczyszczeñ
przenoszonych drog¹ powietrzn¹.
Badania naukowe i doœwiadczenie, pokazuj¹, i¿ mo¿na uzyskaæ znacznie wiêksz¹ czystoœæ
powietrza w polu operacyjnym
zwiêkszaj¹c powierzchniê nawiewu laminarnego w sali operacyjnej, tak aby jego zasiêg pokrywa³ nie tylko pacjenta ale
równie¿ personel i narzêdzia chirurgiczne. Dziêki temu minimalizuje siê w bardziej efektywny
sposób zaka¿enia pooperacyjne,
których Ÿród³em jest przede
wszystkim sam personel medyczny.
Aktualne normy niemieckie DIN
wymagaj¹, aby obszar chroniony
przez strop laminarny by³ nie
mniejszy ni¿ 3 m x 3 m. Zastosowanie stropu laminarnego o tak
du¿ej powierzchni poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ zwiêkszenia iloœci nawiewanego powietrza, a to
jest powodem koniecznoœci stosowania wiêkszych urz¹dzeñ klimatyzacyjnych.
Zwiêkszenie urz¹dzeñ klimatyzacyjnych ma wp³yw na wzrost
kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych ca³ego systemu klimatyzacyjnego sal operacyjnych.

Rys. nr 2

Mo¿liwoœci obni¿enia kosztów
eksploatacyjnych powy¿szego
systemu daje recyrkulacja
powietrza wewn¹trz sali operacyjnej. Uk³ad ten opiera siê na pobieraniu œwie¿ego powietrza z zewn¹trz, nastêpnie po uzdatnieniu
w urz¹dzeniu klimatyzacyjnym
kierowaniu go na strop laminarny.
Powietrze to po przejœciu przez
strop laminarny zamiast w ca³oœci
byæ wyrzucone na zewn¹trz, czêœciowo zawracane jest z powrotem na strop laminarny.
Firma Weiss Klimatechnik posiada dwa rozwi¹zania systemów
klimatyzacji higienicznej dla sal
operacyjnych pracuj¹cych na powietrzu recyrkulacyjnym.
Pierwszym rozwi¹zaniem jest system sk³adaj¹cy siê
z szafy klimatyzacyjnej Mediclean nawiewno-wywiewnej, stropu
laminarnego typu FFA oraz
œciennych modu³ów recyrkulacyjnych (instalowanych na/w œcianie
sali operacyjnej lub bezpoœrednio
za œcian¹) (rys. nr 1). Czêœæ powietrza jest pobierana z zewn¹trz, obrabiana przez szafê
klimatyzacyjn¹ Mediclean nawiewno-wywiewn¹ (filtracja, ch³odzenie, grzanie, nawil¿anie, osuszanie) i doprowadzana kana³ami do sali operacyjnej poprzez
strop laminarny. Pozosta³a czêœæ
powietrza jest recyrkulowana w obrêbie sali operacyjnej
przez recyrkulacyjne modu³y
œcienne. Modu³y te stanowi¹ wyposa¿enie stropu laminarnego,
posiadaj¹ filtry i mog¹ byæ wyposa¿one (na ¿yczenie) w ch³odnicê such¹. Zalet¹ tego rozwi¹zania jest zmniejszenie wydajnoœci
szafy nawiewno-wywiewnej, a co

Rys. nr 1
za tym idzie obni¿enie kosztów
eksploatacji.
Drugim rozwi¹zaniem proponowanym przez firmê Weiss Klimatechnik jest system sk³adaj¹cy siê
z szafy klimatyzacyjnej Mediclean
nawiewno-wywiewnej, stropu laminarnego typu FFA oraz jednomodu³owych szaf recyrkulacyjnych (instalowanych w maszynowni) (rys. nr 2), posiadaj¹cych
nagrzewnicê, ch³odnicê i nawil¿acz. Mieszanina powietrza œwie¿ego (z szafy nawiewno-wywiewnej) i zawracanego (z sali operacyjnej) obrabiana jest w szafie recyrkulacyjnej i odpowiednio
uzdatnione powietrze jest doprowadzanie kana³em do klimatyzowanych pomieszczeñ. Dziêki temu rozwi¹zaniu mo¿na klimatyzowaæ kilka sal operacyjnych
przy zapewnieniu precyzyjnej regulacji temperatury i wilgotnoœci
niezale¿nie w ka¿dej sali. Ponadto, dla ka¿dej sali operacyjnej
iloœæ œwie¿ego powietrza mo¿e
byæ regulowana niezale¿nie.
Wszystkie oferowane urz¹dzenia dla sal operacyjnych firmy
Weiss Klimatechnik s¹ w wykonaniu higienicznym, tzn. spe³niaj¹
wymagania norm DIN 1946-4,
oraz posiadaj¹ Atesty Higieniczne
PZH.
„Sercem” instalacji jest szafa
klimatyzacyjna typu Mediclean
(nawiewno-wywiewna). Wnêtrze
urz¹dzenia wykonane ze stali
nierdzewnej. Urz¹dzenie jest tak
zbudowane, ¿e daje mo¿liwoœæ
kontroli czystoœci powierzchni
wewnêtrznych oraz pracuj¹cych

komponentów urz¹dzenia w trakcie jego pracy, dziêki systemowi
okien inspekcyjnych ze szk³a
oraz systemowi drzwi serwisowych otwieranych nawet podczas pracy urz¹dzenia. Urz¹dzenie posiada filtry nawiewne klasy
F7 oraz F9, oraz filtr wywiewny
klasy F7. Filtry s¹ widoczne podczas pracy urz¹dzenia przez ca³kowicie przeszklone sekcje a stopieñ zabrudzenia ka¿dego filtra
wyœwietlany jest na wyœwietlaczu
w sposób ci¹g³y. Króæce kana³ów
nie przenosz¹ drgañ na instalacje, w ka¿dym króæcu jest przepustnica z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, zamykaj¹c¹ siê automatycznie w przypadku zaniku
napiêcia (aby nie istnia³a mo¿liwoœæ odwrócenia kierunku przep³ywu powietrza). Wentylatory s¹
zamontowane na osi silnika,
a ich prêdkoœæ obrotowa jest
p³ynnie regulowana przetwornikiem czêstotliwoœci (falownikiem). Urz¹dzenie posiada pe³n¹
automatykê wszystkich podzespo³ów urz¹dzenia realizowan¹
przez komputer przemys³owy
PC3+, a ca³a armatura, elektronika i automatyka zintegrowane s¹
wewn¹trz szafy.
W Europie Zachodniej recyrkulacja jest od lat wymogiem przepisów. W Polsce jest coraz czêœciej stosowana przez projektantów, którzy indywidualnie otrzymuj¹ na ni¹ zgodê od Inspektorów Sanitarnych.
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