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APLICAȚIE
•  La renovare, atunci când nu este posibil să se aducă tot debitul de 

aer necesar prin CTA sau prin tubulatura.
•  Constrângeri arhitecturale puternice, cum ar fi trecerea grinzii, 

instalarea pe perete, brațele chirurgicale specifice, înălțimea redusă 
a tavanului fals, încăperile foarte mici, etc.

 INTERESUL SOLUȚIEI
• Renovare :

-  Transformarea încăperilor ISO7 în ISO5.
-  Durată și costuri reduse ale lucrărilor (conservarea CTA și rețea)

• Cladire noua :
- Modularea aerului proaspăt și a economiei de energie.
-  Modularitate: dispunerea modulelor de recirculare la cerere.
-  Permite utilizarea CTA de aer proaspăt de dimensiuni mici 

(camere tehnice mai mici).
-  4 moduri de ventilație posibile (oprit, noapte, zi și / sau 

decontaminare rapidă).
-  Motor EC cu consum redus.

TEHNOLOGIE / PRINCIPIU DE FUNCȚIONARE
 Cyclope® este un plafon filtrant cu flux unidirecțional pentru sălile de 
operații ale spitalului. Include un plenum din oțel inoxidabil sau oțel 
lăcuit, precum și un set de filtre HEPA H14  asociate cu module de 
ventilație sub formă de antene la distanță.
Face posibilă îndeplinirea constrângerilor arhitecturale ale renovării. 
Acesta introduce debitul de aer necesar în sala de operații prin 
suplimentarea aerului primar cu un flux de aer recirculat.

CYCLOPE
Plafon filtrant cu recirculare pentru blocurile operatorii ISO 5 si ISO 7 

TIPURI DE CLĂDIRI
Spitale, clinici

BLOC OPERATOR CAMERA
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SELECTIE

• Selectarea fluxului de recirculare

Debit maxim recirculat (m3/h)

Numar de module 1 2 3 4

Recirculator R450 2 000 4 000 6 000 8 000

Recirculator R800 4 000 8 000 12 000 -

• Selectarea plafoanelor filtrante in ISO 5 in ISO 7.

Selectarea unui plafon se bazează pe 2 puncte esențiale:
1. Determinați nivelul de risc al zonei (analiza utilizatorului). 

În funcție de nivelul de risc al zonei de tratat, parametrii aeraulici
care trebuie luați în considerare pentru dimensionare variază:
•  ISO 7 : Rata de reînnoire a volumului de aer din cameră este de cel 

puțin 15 vol / h.
•  ISO 5 : In cazul unei zone de risc 4, viteza aerului sub plafon trebuie 

să fie de aproximativ 0,32 m/s, cu o rată de aer proaspăt de 
minimum 6 vol / h.

Dimensionarea plafoanelor conform NFS 90-351

ISO 5 sau ISO 7 cu flux unidirectional

Debit minim in camera Plafon cu scialitic (50 vol/h)

Debit m3/h)
cu viteza sub plafon  < 0,3 m/s cu viteza sub plafon > 0,3 m/s

Marime Viteza (m/s) Marime Viteza (m/s)

3 750 2,5 x 2 0,25 - -

5 000 2,5 x 2,5 0,25 2 x 2,5 0,34

6 200 3,5 x 2,5 0,25 2,5 x 2,5 0,32

7 000 3,5 x 2,5 0,27 2,5 x 2,5 0,35

8 000 3,5 x 3 0,25 3 x 2,5 0,31

9 000 3,5 x 3,5 0,28 3 x 2,5 0,35

10 000 4 x 3 0,26 3,5 x 3 0,31

11 000 4 x 3 0,34 3,5 x 3 0,34

2.  Se determina zona de tratat.
ATENȚIE: În cazul unei zone ISO 7 cu debit unidirecțional, o selecție la 15 
vol / h (NFS 90-351) poate duce la selectarea unui plafon care nu 
acoperă întregul câmp de operare.
Prin urmare, pentru selectarea unui plafon, este imperativ să începeți 
prin determinarea dimensiunii acestui câmp.
Câmpul de operare trebuie să acopere cel puțin :
• Pacientul
• Personalul medical
• Uneltele chirurgicale
În timpul studiului preliminar, dacă dimensiunea plafonului nu este 
definită, se recomandă utilizarea unei rate de amestecare de 50 vol/h 
pentru calculul debitului de referință.

Avertizare :
• Luați în considerare faptul că tratamentul termic va fi efectuat

doar de aerul primar tratat în centrală. Obținerea și menținerea valorilor 
de referință pentru temperatura interioara și higrometrie trebuie luate în 
considerare la calcularea debitului minim de aer primar.

• Mărimea plafonului trebuie să fie definită ca o prioritate de către echipa 
 chirurgicală (în funcție de procedurile operatorii efectuate) și nu
consecința calculului unic al ratei de reînnoire menționată în normativ.

DENUMIRE
Cyclope®  3 x 2,5 2R 
Plafon cu recirculare Marime Numar de module de recirculare 

2 x 2,5
2,5 x 2,5 1R : 1 recirculator
3 x 2,5 2R : 2 recirculatoare
3,5 x 3 3R : 3 recirculatoare
4 x 3 4R : 4 recirculatoare

 CONSTRUCTIE
• Cyclope este un set format din:

- Un plafon filtrant pentru sala de operație tip Biovax® 3.
-  1 până la 4 module de recirculare (sau antene) în funcție de 
dimensiunea tavanului si a debitului de recirculat.

•  Fiecare modul de recirculare are o construcție standard.
Doar dispunerea sa în raport cu plafonul filtrant va fi specifică 
fiecărui proiect și trebuie să ia în considerare:
-Poziția racordului aerului primar. 
-Poziția iluminării ambientale (opțional).
-Poziția oricărui braț anestezic sau de altă natură.

 OPTIUNI
•  Recirculare aerului prin grila de evacuare de perete GFF SP.
•  Modul de recirculare înaltă de 800 mm pentru un debit de 4000 m3/h 

per recirculator.

 PRESTATII  OPTIONALE 
• Montajul plenumului și a recirculatoarelor.
• Montajul filtrelor și grilelor.
• Verificarea integrității filtrelor.
• Parametrizarea cutiilor de control.

•  Unitatea de recirculare este formată din foi de oțel zincat pentru piese 
în tavan fals și în tablă de oțel inoxidabil AISI 304 sau oțel vopsit (RAL 
9010) pentru piesele accesibile din cameră (plenumul de recirculare și 
placa de acces la ventilatoarele motorizate).

• Înălțimea maximă = 450 mm.
• Ea cuprinde în direcția aerului :

-  O grilă albă perforată de recirculare care permite evacuarea aerului
direct din camera.  

- Un filtru ePM10 de 60% (M6) accesibil din cameră prin scoaterea 
grilei de recirculare.
- 1 sau 2 ventilatoare cu motor EC (debit constant indiferent de 
colmatarea filtrelor) , accesibil din cameră prin două plăci incastrate în 
tavanul fals.
 Fiecare modul de recirculare include 1 atenuator de zgomot anti-
defibrare în amonte și în aval de unitatea motor-ventilator.

• Adaptabil la toate constrângerile arhitecturale: trecere grinzi,
înălțimea tavanului redusă, etc.

FILTRARE
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PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

• Automatizarea recirculatorilor:
Automatizarea integrată TAC5 permite controlul 
precis al punctului de operare ventilatoare de tip EC. 
Sunt doua tipuri  :
-  modul „Debit constant” (CA) care permite 
setarea unuia sau mai multor valori de referință ale 
debitului de aer, care vor fi menținute 
constante indiferent de modificările din sistemul 
aeraulic.
-  modul "Debit variabil" (LS) care permite 
modificarea valorilor de referință a debitului de aer 
primar (cel care vine din CTA) conform unui semnal 
extern 0-10 V (CO2, T °,   sondă RH). Atenție, debitul 
de aer suflat la nivelul plafonului de filtrare este constant (garantat 
de  menținerea nivelului ISO) cu un debit de aer primar variabil.

• Automatizarea are încorporat un vizualizator de tip ecran LCD.
• Automatizarea TAC5 poate fi integrat într-un sistem centralizat 

de management al clădirilor (BMS).

MONTAJ SI RACORDARE

- Plafon CYCLOP vertical :

• Exemple de configurații posibile pentru un ciclop:
- În tavanul fals al camerei

AP : air primar
AS : aer refulat
AR : aer recirculat
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- În tavanul fals al camerei anexe

AR

AN
AS

• Aer primar = aer proaspat tratat din CTA  (minim 6 vol/h conform NFS 
90-351).
Prin acest aer tratat vom obține condițiile termice dorite în cameră (plan 12 
vol/h).

• Aerul recirculat = aer luat direct din cameră și reintrodus în plenum în 
amonte de filtrele HEPA.
Acest debit de aer nu participă la tratamentul termic al aerului refulat 
2000 m3 / h pe modul  în funcționare normală).

• Aerul refulat = cantitatea de aer total (AP + AR) introdus în cameră prin 
filtrele. În ISO 5, NFS 90-351 recomandă o viteză sub plafonul de 0,32 m/s.

 Plenum de recirculare  cu filtru 60% 
ePM10 (accesibil din cameră)

 Atenuator de zgomot

  Cutie moto-ventilator
(accesibil din cameră)

 Plafond Biovax® 3

  Piese de racordare cu coloana 

Aer 
primar 

CTA

Aer secundar 
recirculat

Aspiratie in plafon prin grila de 
plafon

Evacuare pe partea 
joasa prin grila
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