
21  

 

CTA 
Вентиляційні установки 

(Центральні кондиціонери) 

Air handling units 

 



22 

CTA Вентиляційні установки 

Air handling units 

 

 

 

Сертифікація продукції 
 
Вентиляційні установки Roccheggiani 
(«Рокеджані») спроектовані та 
сконструйовані згідно з 
Європейськими регламентами та 
директивами, необхідними для 
одержання права на маркування 
«CE», у відповідності до найвищих 
стандартів, що забезпечують 
найкращі експлуатаційні 

характеристики навіть у складних 
умовах роботи. 
Компанія Roccheggiani одержала 
Сертифікацію Eurovent для 
вентиляційних установок серії CTA – 
це гарантує для цієї продукції 
фактичну відповідність заявлених 
експлуатаційних характеристик 
реальним робочим характеристикам. 

 
Компоненти виробляються згідно з 
внутрішніми технічними 
специфікаціями компанії – вони 
розроблялись протягом багатьох 
років та повністю відповідають 
стандартам UNI  EN ISO 9001 та UNI 
EN ISO 14001. 

 
Сертифікація згідно з UNI EN 
1886 (Вентиляція для будинків – 
Вентиляційні установки – 
Механічні вимоги для агрегатів, 
компонентів та секцій). 
У стандарті UNI EN 1886 зазначені 
методи, вимоги для тестування та 

 
класифікації Вентиляційних 
установок, які застосовуються як до 
агрегату в цілому, так і до окремих 
частин, крім показників нагрівання 
та випромінювання звуку корпусом. 
Стандарт стосується наступних 
конструктивних аспектів 
вентиляційних установок: механічна 
міцність конструкції, витік повітря 
через корпус, витік повітря через 

фільтри, теплові та звукові 
експлуатаційні характеристики 
корпусу. 
Вентиляційні установки були 
протестовані Консорціумом MIP - 
Politecnico, Мілан; також 
використовувались лабораторії 
динаміки рідин, термодинаміки та 
акустики Факультету Інжинірингу 
Політехнічного Університету Марке. 
Вентиляційні установки були 
сертифіковані за наступними 
класами експлуатаційних 
характеристик: 
- Механічна міцність корпусу: 
виявилось, що установки з панелями 
зі спіненого поліуретану завтовшки 
25 мм та 54 мм належать до Класу 
D1(M) (найкращі показники, 
передбачені цим стандартом) за 
результатами випробувань додатним 
та від´ємним тиском. 
 
Сертифікація пожежобезпечності 
Сендвіч – панелі з металевого листа/ 
поліуретану / металевого листа були 
випробувані компанією «Istituto 
Giordano SpA» згідно з 

 
 

 
UNI 9177:1987. Були одержані 
наступні результати: 

- категорія 1 методом випробування, 

що відповідає стандартам UNI 8457 
та UNI 8457/A1, 

- категорія 1 методом випробування, 
що відповідає стандартам UNI 9174 
and UNI 9174/A1. 

Таким чином, випробувані панелі 
визнали належними до 1 
(першого) КЛАСУ ПОЖЕЖНОЇ 
БЕЗПЕКИ. 

 
Product certifications 

 

The Roccheggiani Air Handling Units 
are designed and made in 
accordance with European 
regulations and directives of the CE 
mark, according to the highest 
standards to ensure the best 
performan- 

 

 
ce, even under the most demanding 

conditions. 
Roccheggiani has obtained the 
Eurovent Certification for CTA 
series air handling units, so 
guaranteeing for this product the 
actual correspondence between the 
performance declared and the real 
one. 
The components are made in 
accordance with the company’s 
internal technical specifications 

developed through the years, and in 
total conformity with UNI  EN ISO 
9001 and UNI EN ISO 14001. 

Certification according to UNI 
EN 1886 (Ventilation for 
buildings - Air Handling Units - 
Mechanical requirements for 
units, components and sections) 
The UNI EN 1886 specifies methods, 
test requirements and classifications 
for Air Handling Units that apply to 
both the full and to the separate 
sections except for the heat and 
sound performance of the casing. 
The Standard covers the following 

structure aspects of the air 
treatment units: mechanical 
strength of the structure, air 
leakage through the casing, air 
leakage through filters, heat and 
sound performance of the casing. 
The Air Handling Units have been 
tested by CONSORZIO MIP - 
Politecnico di Milano, which has also 
used the laboratories of fluid 
dynamics, thermodynamics and 

acoustics of the Faculty of 
Engineering  at the University 
Politecnica delle Marche and 
certified the membership of the air 

handling units to following 
performance classes: 
- Mechanical strength of the 

casing: units with polyurethane 
foam  panels of thickness 25 mm 
and 54 mm were found in Class 
D1(M) (best benefits provided by 
the standard) in both the test in 
positive and negative pressure. 

 
Fire Reaction Certification 
The sandwich type panels, sheet 

metal / polyurethane / sheet metal 
were tested by the Istituto Giordano 
SpA according to UNI 9177:1987 
with the following results: 
- category 1 with the test method 

according to UNI 8457 and UNI 
8457/A1 

- category 1 with the test method 
accor- ding to UNI 9174 and UNI 
9174/A1 

Therefore the panels under 

consideration are ascribed CLASS 
OF REACTION TO FIRE 1 (one). 
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Механічна міцність корпусу / Casing mechanical strength 

 
Механічна міцність корпусу визначається відхиленням 

панелей та рами установки. Під час випробувань 

установка перебуває під внутрішнім додатним тиском 

+1000 Па, а потім – під внутрішнім від´ємним тиском 

-1000 кПа. В обох випадках вимірюється відхилення. 

Потім на установку подають більший тиск для 

визначення максимального тиску, який витримує 

вентилятор без постійного відхилення (> 2 мм): 

спочатку внутрішній додатний тиск +2500 Па, а потім 

внутрішній від´ємний тиск -2500 Па. В цьому випадку 

також вимірюються всі відхилення. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Клас 

(Class) 

The mechanical strength of the casing depends on the de- 

flection of the panels and frames of the unit. During the 

tests the unit is subjected to an internal positive pressure of 

+1000 Pa and then to an internal negative pressure of -

1000 Pa. in both cases deflections shall be measured. Then 

the unit is subjected to higher pressures, in order to 

withstand the max. fan pressure without permanent 

deflection (>2 mm): firstly to an internal positive of +2500 

Pa and then to an internal negative pressure of -2500 Pa. 

Once again all the deflections shall be measured. 
 
 

Макс. відхилення, мм/м 

(max deflection mm/m) 

D3 (M) >10 

D2 (M) 10 

D1 (M) 4 CTA ROCCHEGGIANI 

 
 
 

 
 

 

Витік повітря по корпусу / Casing air leakage 

Швидкість витоку через зібраний корпус установки випробується при від’ємному тиску 400 Па та додатному 

тиску 700 Па. Швидкість витоку порівнюється з загальною поверхнею корпусу – значення не повинні 

перевищувати показники, наведені в наступних таблицях. 

 
The leakage flow rate of the assembled unit casing is tested both under 400 Pa negative pressure and 700 Pa positive 

pressure. The leakage rate is compared to the total surface of the casing and the value must not exceed the the 

values in the following tables. 

 
-400 Па Макс. витік / (max leakage) Клас фільтру 

Клас л/сек*м2 (filter class)  

(Class) 

L3 (M) 1,32 G1-F7  

L2 (M) 0,44 F8-F9  

L1 (M) 0,15 >F9 CTA 
ROCCHEGGIANI 

+700 Па 

Клас 

(Class) 

Макс. витік / (max leakage) 

л/сек*м2 

Клас фільтру 

(filter class) 

 

L3 (M) 1,9 G1-F7  

L2 (M) 0,63 F8-F9  

L1 (M) 0,22 >F9 CTA 

ROCCHEGGIANI 
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Витік в обхід фільтру / Filter by - pass leakage 

Витік в обхід фільтру випробується при від´ємному тиску -400 Па (фільтр знаходиться на лінії вище вентилятора) 

та додатному тиску +400 Па (фільтр знаходиться на лінії нижче вентилятора). В таблицях наведені прийнятні 
значення загального витоку через фільтр для різних класів фільтрів, зазначені, як відсоток від певної швидкості 
потоку повітря, що проходить через вентиляційну установку. 

 
Filter by-pass leakage is tested both at 400 Pa negative pressure (filter upstream of the fan) and 400 Pa positive 
pressure condition (filter downstream of the fan). The table gives the acceptance total leakage rates related to different 
filter classes as percentages of the specified volume flow rate of the air handling unit. 

 
Клас фільтру G 1- 4 F 5 F 6 F 7 F 8 F9 

(filter class) 

Коефіцієнт загального витоку % - 6 4 2 1 0,5 

(total leakage coefficient %) 

Roccheggiani CTA +400 Pa CTA ROCCHEGGIANI 

Roccheggiani CTA -400 Pa CTA ROCCHEGGIANI 

 

В обхід фільтру: одержане значення витоку в обхід фільтру є <0,5 (як вище, так і нижче вентилятора на лінії); 

відповідно, можна встановлювати установки з фільтрами до Класу F9 згідно зі Стандартом EN. 

 
The obtained value for filter bypass leackage is <0.5 (both for upstream and downstream filter sections): accordingly units up to 

F9 Class filters can be installed in accordance with EN Standard. 

 
 
 

 

Звукоізоляція корпусу / Sound-proofing of the casing 

Стандартом EN 1886 передбачено процедуру визначення спрощеним методом значення втрат при передачі звуку «De»  

у вентиляційній установці. Показники звукового тиску були заміряні по поверхні корпусу установки, коли джерело 

звуку знаходилось всередині, потім панелі були зняті та вимірювання були повторені. Так були одержані значення 

поглинання шуму корпусом. 

 
EN 1886 provides a procedure to determine by a simplified way the sound transmission loss value “De” of an air handling 

unit. Measures of sound pressure are performed over the casing surface of the unit by placing a sound source inside and 

repeating the measurements after removing the panels and obtaining thus the noise reduction of the casing. 

 
 
 
 

 

Теплові характеристики корпусу / Thermal performance of casing 

Стандартом EN 1886 передбачено процедуру випробувань для класифікації теплопровідності (або загального 

коефіцієнту теплообміну) вентиляційної установки, паралельно з цим у таких самих умовах вимірювались теплові 

мости в конструктивній схемі установки. Запропонована класифікація наведена в наступній таблиці. 

 
EN 1886 provides a test procedure to classify the thermal conductance (or global heat exchange coefficient) of an air 

handling unit and in parallel with the same device and in the same conditions measure the thermal bridging associated 

with the structural design. The proposed classification is shown in the following table. 

Клас теплопровідності 

(thermal conductivity class) 

U 

Вт /м2*К 

  Клас теплових мостів 

(thermal bridging class) 

 

Кb 

T1 

T2 

U≤0,5 

0,5<U≤1 

TB1 

TB2 

0,75<Kb≤1 

0,6<Kb≤0,75 

T3 1<U≤1,4 TB3 0,45<Kb≤0,6 

T4 1,4<U≤2 TB4 0,3<Kb≤0,45 

T5 Вимог немає 

No requirements 

TB5 Вимог немає  

No requirements 
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Теплові та звукові експлуатаційні характеристики / Thermal and 
Acoustical Performances 

Теплові експлуатаційні характеристики 

Широкий вибір можливих 

конструкцій з алюмінієвих профілів 

та профілів з нержавіючої сталі 

стандарту Aisi304 чи Aisi316 з 

панелями зі спіненого поліуретану чи 

мінеральної вати: 

 

Thermal Performances 

A wide range of option both with Alu- 

minium and with Aisi304 or Aisi316 

Stainless Steel Profiles, with 

Poliurethane foam or Mineral Wool 

Panels: 

- Теплопередача від 1,18 Вт/м2К 

(клас передачі T3) до 0,18 Вт/м2К 

(клас передачі T1); 

- Коефіцієнт теплового мосту від 0,27 

(клас теплового мосту TB5) до 0,90 

(клас теплового мосту TB1). 

 
- Thermal transmittance from 1,18 

W/m2K (transmittance class T3) to 

0,18 W/ m2K (transmittance class T1); 

- Thermal bridge factor from 0,27 

(thermal bridge class TB5) to 0,90  

Найкращі експлуатаційні 

характеристики (характеристика 

теплового мосту та панель зі 

спіненого поліуретану завтовшки 90 

мм): T1/TB2. 

 

 
 (thermal bridge class TB1). 

Best available perfomance (Thermal 

break profile and 90 mm Polyurethane  

Foam panel): T1/TB2. 

 

  
 

Акустичні експлуатаційні 
харакетристики 

Пропонується широкий спектр 

рішень на основі вибору одного з 

двох варіантів ізоляції (спінений 

поліуретан чи мінеральна вата) у 

комбінації з різною товщиною листа  

Acoustical Performances 

A wide range of solution available, 

combining two choices of insulation 

(Polyurethane foam or Mineral wool) 

with many options of plate thickness  

 
(від 0,5 до 1,5 мм). Якщо 

звукоізоляція є критично важливою, 

в панелі може бути передбачений 

один чи два свинцових листа. 

Звуковий спектр у октавних 

діапазонах частот для вибору 

 

 

(from 0,5 to 1,5 mm). One or two 

plate of lead can be included within 

the panel for the most critical 

application. 

 
можливих комбінацій матеріалів для 

вентиляційних установок наведений 

у переліках технічних даних. 

 

 
 
The Octave bands Sound Spectrum, 

for the available combining options, is 

provided in the selection technical 

datashet of the Air handling Units. 
 

  

Механічні, теплові та звукові експлуатаційні характеристики корпусу сертифіковані Консорціумом MIP – Politecni, Мілан, з 

використанням лабораторій термодинаміки рідини та акустики Політехнічного Університету Марке. 

Mechanical, thermal and acoustic performances of the casings are certified by Consorzio MIP - Politecnico di Milano which used 

the labs of thermofluid-dynamics and acoustics of Università Politecnica delle Marche. 
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Конструктивні характеристики 

Компанія ROCCHEGGIANI може 

проектувати та виробляти Вентиляційні 

установки потужністю до 200 000 

м3/год. У стандартному виробництві 

використовується 20 розмірів з 

модульними величинами 90 мм, вони 

мають код, що складається з двох цифр 

 

– вони означають два розміри секції 

(висоту та глибину). У масовому 

виробництві виробляються вентиляційні 

установки зі швидкістю потоку повітря 

від 1500   м3/год. до 85 000 м3/год. 

Модульність наших пристроїв 

забезпечує реалізацію проектів, 

адаптованих до індивідуальних  

 

потреб у кожному окремому випадку. 

Кожна вентиляційна установка 

проектується та виробляється з 

урахуванням потреб замовників та 

спрощення встановлення. В Керівництві 

для установки описані всі процедури, 

необхідні для його коректного 

встановлення. 

 

Панелі та профілі 

Металеві опори можна зробити різними 

способами: з листів оцинкованого 

металу, фарбованого листу 

оцинкованого металу, алюмінію чи 

нержавіючої сталі зі спіненим 

поліуретаном високої щільності 

(приблизно 40 кг/м3) чи з мінеральною 

ватою (щільністю приблизно 90 кг/м3) 

між ними. Можна обрати одне з трьох 

можливих значень товщини листа: 0.5 

мм, 0.8 мм та 1 мм. 

Панель має особливу форму, таку, що 

після збирання з профілем утворюється 

поверхня без виступів назовні. Це 

поліпшує характеристики потоку 

повітря, та, відповідно, призводить до 

підвищення безпеки, спрощення 

очищення та технічного 

обслуговування. Ущільнюючі прокладки 

між панеллю та профілем зроблені з 

поліуретанової суміші - вона 

 

Клапани 

 
Клапани плавного регулювання з 

ламелями, що рухаються в протилежні 

сторони, виробляються з листів з 

оцинкованої сталі, алюмінію чи 

нержавіючої сталі. 

 
Секція фільтру 

Можна використовувати різні види 

фільтрів: касетні фільтри зі змінними 

елементами чи металеві фільтри для 

маслянистих аерозолів, кишенькові 

фільтри, мультиедричні фільтри, 

обертові автоматичні фільтри, фільтри 

класу HEPA, фільтри з активованим 

вугіллям для хімічного  

 

наноситься безпосередньо на деталь та 

забезпечує належну адгезію, 

максимальну герметичність, міцність та 

стабільність протягом тривалого періоду 

часу. 

Всі профілі вироблені з алюмінію, 

захищеного від корозії, що відповідає 

стандарту UNI 9006/1 6060 T6; вони 

мають зручну, аварійно-безпечну 

форму. Профілі з’єднуються 

нейлоновими кріпленнями, армованими 

скловолокном – це ексклюзивна 

розробка для Вентиляційних установок 

Roccheggiani. 

Пропонується три стандартні розміри 

панелей (25 мм, 54 мм та 54 мм з 

тепловим мостом) та три типи профілів 

(40 мм, 70 мм та 70 мм з тепловим 

мостом). Теплові характеристики T1/TB1 

згідно з EN 1886 досягаються завдяки 

використанню панелі завтовшки 90 мм, 

 

 
 

Вони підготовлені до оснащення 

серводвигунами; на замовлення на них 

також можуть бути встановлені 

пристрої ручного управління. 

 
 

 

поглинання органічних запахів та 

хімічних забруднюючих газів. Усі секції 

обладнані дверцями для огляду, легкої 

та зручної заміни фільтрів. Також на 

замовлення Ви можете встановити 

диференційний регулятор тиску для 

вимірювання перепускної спроможності 

фільтра. 

 

ізоляції зі спіненого поліуретану та 

урахуванню характеристик теплових 

мостів. Також пропонується спеціальна 

конфігурація – бокові панелі товщиною 

54 мм, а верхня та нижня панелі – 

товщиною 90 мм. Для особливих умов 

експлуатації можливо виробництво 

стандартних панелей товщиною 54 мм 

з профілями 70 мм з нержавіючої сталі 

стандарту AISI 304. 

Всі секції з’єднані між собою зсередини 

системою кріплень, яка забезпечує 

максимальну точність та швидкість 

збирання. 

Всі оглядові дверці мають зсередини та 

назовні ручки для зручності доступу. 

На замовлення в них можна встановити 

оглядові віконця для перевірки 

внутрішнього стану вентиляційної 

установки без переривання її роботи. 
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Structural 
characteristics 

ROCCHEGGIANI is able to design and 

build Air Handling Units with capacities 

up to 200.000 m3/h. The standard 

production consists of 20 sizes with a 

modular dimension of 90 mm, 

identified by a two-digit code that 

characterizes the two di- 

 

 

mensions of the section (height and 

width). The  mass  production  covers  

a   range   of   airflows   from   1.500   

m3/h   to 

85.000 m3/h. The modularity of our  

units allows the realization of projects 

adapted to each individual need. 

 

 

Each Air Handling Unit is designed and 

produced considering the needs of the 

customer and also for ease in 

installation. The unit manual provides 

all the necessary procedures for 

proper installation. 

 

The Panels and the Profiles 

The metal supports can be made in 

many ways: with a galvanised metal 

sheet, a pre-painted galvanised metal 

sheet, aluminium or stainless steel 

with interposed polyurethane foam 

with high density (about 40 kg/m3) or 

rock wool (density  of about 90 

kg/m3). The thickness of the sheet can 

be chosen from three different sizes: 

0.5 mm, 0.8 mm to 1 mm. 

The panel has a particular shape that 

assembled with the profile generates a 

surface free of internal projections, 

improving the airflow characteristics 

and resulting, in this way, easier  and  

safer for cleaning and maintenance. 

The seal gaskets between panel and 

profile consists of a polyurethane 

mixture which is 

 
 
foamed directly onto the part and 

ensures good adherence, the 

maximum airtightness and prolonged 

duration and stability over time. 

All profiles, made of aluminium UNI 

9006/1 6060 T6 Anti-corodal with an 

accident-prevention free shaping, are 

connected through nylon joints 

reinforced with fibre glass made with 

an exclusive design for Roccheggiani‘s 

Air Handling Units. 

Three are the standard types of panels 

(25 mm, 54 mm and 54 mm with 

thermal break) and three are the 

types of profiles (40 mm, 70 mm and 

70 mm with thermal break). Thermal 

performances T1/TB1 according to EN 

1886 can be achieved by 

 
 
a 90 mm thick panel, polyurethane 

foam insulation and thermal bridge 

profile. A particular configuration with 

54 mm thick side panels and 90 mm 

thick top and bottom panels is also 

available. For special applications, 70 

mm profiles can be made of AISI 304 

Stainless Steel for 54 mm standard 

panel. 

All sections are linked together 

internally with a coupling system that 

ensures maximum accuracy and 

assembly speed. 

All inspection doors are equipped with 

handles internally and externally to 

ensure the ease of access. Upon 

request, they can also be equipped 

with inspection windows to check the 

internal condition of the machine 

without stopping it. 
 

    
 

Dampers 
 

The modulation dampers with opposite 

moving wings are made in sheets of 

galvanised steel, aluminium or 

stainless steel. 

 
 

Filter Section 

Various kinds of filters can be used: 

pleated filters with regenerative cells 

or metallic filters for oil fumes, 

multibag filters, multihedral filters, 

automatic roll filters, absolute filters 

HEPA grade, activated carbon filters 

for the chemical absorption of organic 

odours and chemical pollutant 

 
 
They are all prepared to be equipped 

with servomotors and, upon request, 

can be equipped with manual controls. 

 
 
 

 
gases. All sections are equipped with 

filter inspection doors for simple and 

easy replacement, also, upon request, 

you can install a pressure differential 

control to measure the efficiency of 

the filter. 
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Секція вентиляторів 

 
Вентилятори можуть бути різних типів: 

відцентрові вентилятори з подвійним 

входом та лопатями, що рухаються 

вперед чи назад, або вентилятори 

прямого підключення (PLUG FAN), 

обладнані двигуном, з’єднаним 

безпосередньо з крильчаткою. 

Вентилятори виробляються з 

оцинкованої сталі. Всі крильчатки 

статично та динамічно збалансовані. 

Привідні вали вентиляторів вироблені з 

вуглецевої сталі, приведеної до марки 

C45, та захищені антикорозійним 

покриттям. Підшипники кулькового 

типу, з ущільнювачем; вони 

автоматично вирівнюються та кріпляться 

на привідному валу ексцентричним 

кільцем. Передача здійснюється 

клинопасовими ременями та шківами, 

встановленими на конусних крипільних 

втулках, вироблених зі сталі ASTM A105. 

На замовлення можна встановити 

алюмінієві чи змінні шківи. Вентилятори 

підбираються так, щоб забезпечити 

оптимальні експлуатаційні 

характеристики та тиху роботу. Двигун 

на полозках та вентилятори встановлені 

на одній основі, що зроблена з  

 
Секція зволоження 

В залежності від потреб можна вставити 

секцію зволоження з випарювальним 

пакетом та піддоном для конденсату без 

повернення води, чи з рециркуляційним 

насосом, з розпилюванням туману та 

одинарними чи подвійними комплектами 

форсунок, з парою чи випаровуванням, 

яке виробляє котел. 

Всі секції оснащуються піддоном для 

зволоження, призначеним для збирання 

води – конденсату, та витяжними 

системами для уникнення застою та 

постійного забезпечення найкращих 

 

 

оцинкованої сталі та ізольована від 

конструкції секції пружинними чи 

гумовими опорами. Вхідний отвір 

вентилятора з’єднаний з вихідним 

отвором антивібраційним з’єднанням, 

що запобігає передачі вібрацій на 

конструкцію. Доступ до всіх частин 

вентилятора завжди закритий 

захисними дверцями з дротяної сітки. 

На замовлення можна встановити 

мікровимикач, який буде вимикати 

живлення двигуна вентилятора, коли 

дверці відкриваються. Двигуни 

відповідають стандартам IEC - VDE – 

DIN, мають маркування «CE» згідно з 

Директивою про обладнання низької 

напруги № 73/23/ЄЕС та рівень захисту 

згідно зі стандартом IP55. На 

замовлення можна встановити двигуни 

та вентилятори, що відповідають 

стандартам Директиви Atex та 

безщіткових двигунів ЕС. Можлива 

додаткова звукоізоляція секції 

вентиляторів з використанням 

спіненого поліуретану на внутрішніх 

поверхнях секції, або з прокладанням 

мінеральної вати та свинцевого листа 

всередині панелей. 

 

 
 

гігієнічних умов, що запобігають 

розвитку бактерій, водоростей чи 

грибків. 

У випадку зволожуючих форсунок для 

розпилювання туману передбачена 

камера з подвійними стінками, яка 

забезпечує кращу ізоляцію панелі від 

зони, в якій розпилюється вода. У всіх 

секціях зволоження встановлені 

складчасті сепаратори конденсату, 

зроблені з поліпропілену чи, на 

замовлення - з нержавіючої сталі. 

 

 

Теплообмінники 

Зазвичай використовуються 

теплообмінники двох типів – рідинні чи 

електричні. Рідинні теплообмінники 

містять воду, пар чи хладагент; для 

зручного виймання вони 

встановлюються на рейки. 

В залежності від різних умов 

експлуатації для виробництва 

використовуються наступні матеріали: 

мідь, луджена мідь, алюміній, 

фарбований алюміній чи сталь для 

пластин теплообмінника. Колектори 

можуть бути вироблені з оцинкованої 

сталі, нержавіючої сталі чи алюмінію,  

 

 

 

рама – з оцинкованої сталі, нержавіючої 

сталі чи алюмінію. За необхідністю 

встановлюються охолоджуючі тепло-

обмінники з краплевіддільниками, 

зробленими з поліпропілену чи, на 

замовлення -  з нержавіючої сталі. 

У внутрішній частині секції є піддон для 

збирання конденсованої води. 

Електронагрівачі з закритим 

нагрівальним елементом виробляються 

з заліза, міді чи нержавіючої сталі. В 

них завжди встановлюється захисний 

термостат. 
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Fan Section 

 

The fans can be of various types like: 

double inlet centrifugal fans with forward 

or reverse blades, or PLUG FAN types 

equipped with the motor directly coupled  

to the impeller, they are made of 

galvanised steel. All impellers are 

balanced statically and dynamically. The 

drive shafts of the fans are made of 

carbon steel corrected C45 and are 

protected with anticorrosion coating. The 

bearings are of the ball sealed type, they 

are self-aligning and locked to the drive 

shaft by means of an eccentric ring. The 

transmission occurs through V-belts and 

pulleys with taper clamping bush 

constructed of ASTM A105 steel. Upon re- 

quest, aluminium or variable pulleys can 

be mounted. The fans are selected to en- 

sure optimum performance and a quiet 

working level. The engine, complete with 

sled, and the fans are housed on a single 

base, constructed 

in galvanised steel, insulated from the 

structure of the section by means of su- 

 
Humidification Section 

Humidification sections can be inserted, 

depending on the needs, with an evapo- 

rating pack and drip trap with non-retur- 

nable water or with a recirculation pump, 

with spray mist with single or double sets 

of nozzles, with steam or vapour 

produced by a boiler. 

All sections are equipped with a humi- 

difying tray for the collection of the con- 

densate water and are equipped with 

exhaust systems that avoid the 

stagnation 

 

 
spensions made of springs or rubber. The 

mouth of the fan is connected to the 

outlet through an anti-vibration coupling 

which prevents the transfer of any 

vibration to the structure. The access to 

all sections of the fan is always protected 

by security wire mesh doors. Upon 

request we can install a microswitch 

which interrupts the power to the motor 

of the fan when the inspection door is 

opened. The motors comply with IEC - 

VDE – DIN standards, they are CE 

marked in accordance with Low Voltage 

No. 73/23/EEC standard and have an 

IP55 standard protection degree. On 

request we can supply motors and fans 

that comply with Atex standard and EC 

brushless motors. The fan sections may 

be silenced using expanded polyurethane 

foam on internal surfaces of the section 

or interposing rock wool and a sheet of 

lead in the panel. 

 
 
 
 
 
 
 

and always ensure the best conditions of 

hygiene, avoiding the formation of bacte- 

ria, algae or fungus. 

In case of spray mist humidification noz- 

zles there is a double-wall chamber so as 

to ensure more insulation of the panel 

from the area in which water is sprayed. 

All humidification sections are equipped 

with a multifold drop separator made of 

polypropylene or on request in stainless 

steel. 

 

 

Heat exchangers 

The coils used are normally of two types 

fluid or electric. The first contain water, 

steam or refrigerant and are mounted on 

rails that allow an easy extraction. 

The materials used for construction, ac- 

cording to different applications can be: 

copper, tinned copper, aluminium, 

painted aluminium or steel for the heat 

exchange fins. The headers may be of 

galvanised steel, stainless steel or 

aluminium. The frame of galvanised 

steel, stainless steel 

 

 
or aluminium. 

The cooling coils are provided, if 

required, with a multi fold drop 

separator, made of polypropylene or, on 

request, stainless steel. 

The inner part of the section contains a 

pan for collecting condensed water. 

The electric heating coils are made with 

an armoured resistance of iron, copper or 

stainless steel. They are always equipped 

with a safety thermostat. 
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Секції глушників 

Секції глушників можна встановити в 

секції подачі або в секції 

рециркуляції, в залежності від вимог 

до заглушування шуму. 

Ослаблювачі звуку можуть бути 

розміром 900, 1200, та навіть 1500 

мм; вони виробляються з мінеральної  

 
 

Секції рекуперації тепла 

У вентиляційних установках можна 

встановити рекуператори тепла 

статичних типів, ротаційних типів, чи 

гліколеві рекуператори. На 

замовлення статичні рекуператори 

можуть бути обладнані перехресним 

потоком повітря, що складається з 

комплекту пластин теплообмінника, 

вироблених з алюмінію, в корпусі з 

оцинкованої сталі. На 

повітрозабірнику зазвичай 

встановлюється регульований клапан. 

У деяких випадках, на замовлення, в 

цих секціях може бути встановлений 

внутрішній байпас для функції Free 

Cooling, та, можливо, для 

рециркуляції повітря. 

Зазвичай також можна встановити 

касетні фільтри зі змінними 

елементами стандарту G3, чи, на 

замовлення - стандарту G4.  

 

 
 
вати з високим коефіцієнтом 

звукоізоляції та покриваються листом 

незаймистого неопрену підвищеної 

стійкості. 

Опорна рама виробляється з 

оцинкованої сталі. 

 

 

 

 
Піддон для збирання конденсату 

виробляється з оцинкованої сталі, або, 

на замовлення – з нержавіючої сталі. 

Ентальпійний ротаційний рекуператор 

тепла складається з алюмінієвого 

роторного теплообмінника з полосами 

завтовшки 0.07 чи 0.08 мм. 

Підшипники привідного валу є 

ротаційними - це спрощує технічне 

обслуговування та можливу заміну. 

Передача здійснюється 

трапецієподібним ременем; двигун 

зроблений згідно зі стандартом IEC 

34-1 з рівнем захисту IP 55. 

Рекуператор може бути доставлений 

разом з пристроєм, що дозволяє 

регулювати кількість обертів, та, 

відповідно, обсяг теплообміну. 

 

 

щ
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Silencer Sections 

The silencer sections, depending on 

noise attenuation requirements, can 

be placed both in the supply section or 

in the return section. 

 
 
The sound attenuators can measure 

from 900, 1200 up to 1500 mm and 

are made of mineral wool with a high 

soundproofing coefficient and are 

covered with a 

 
 
sheet of non-inflammable and non-

rotting neoprene. 

The support frame is made of galvanised 

steel. 

 

Heat recovery sections 

The Air Handling Units can be 

equipped with heat recuperators: 

static types, rotary types and closed 

circuit coil systems. When requested, 

the static recuperators can be 

equipped with crossed air-flow consist 

of an exchanging fin pack made of 

aluminium with a galvanised steal ca- 

sing. The air inlet normally is consists 

of an adjustable damper. In some 

cases, when requested, these sections 

can be equipped with an internal 

bypass damper 

 
 
for free cooling and eventually for air 

recirculation. 

Normally we can also install pleated 

filters with regenerative cells with 

standard class G3 or upon request G4. 

The collection pan for condensed water 

is made of galvanised steel or, upon 

request, in stainless steel. 

The enthalpy rotary heat recuperator 

consists of an aluminium wheel 

exchange with strips of 0.07 or 0.08 

mm thick, 

 
 

the drive shaft bearings are the rotor 

to facilitate maintenance and eventual 

replacement. 

Transmission is made by means of a 

trapezoidal belt while the motor is built 

according to IEC 34-1 with a degree of 

protection IP 55. 

The recuperator  can  be  supplied  

with  a device that allows you to 

regulate the number of revolutions so 

as to vary the quantity of exchanged 

heat. 

 
 
 
 
 

 

 

   



 

 

C
T
A

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
41.26 

35.26 

35.23 

32.23 

30.22 

30.19 

26.18 

24.17 

21.16 

20.14 

17.14 

17.12 

15.11 

14.10 

12.9 

12.8 

10.8 

8.8 

7.7 

7.6 

 

1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000 30000 40000 50000 100000 

Потік повітря - Air Flow (м³/год.) 

 
   

2 (м/сек.) 2,75 (м/сек.) 3 (м/сек.) 

    
 

В
е

н
ти

ля
ц

ій
н

і 
ус

та
н

о
в

к
и

 

A
ir

 h
a

n
d

li
n

g
 u

n
it

s
 

В
и
б
ір

 в
е
н
ти

л
я
ц
ій

н
о
ї 
у
с
та

н
о
в
к
и
 

C
h
o
o
s
in

g
 a

ir
 h

a
n
d
li
n
g
 u

n
it
s
 

С
е
р
ія

 у
с
та

н
о
в
к
и
 

U
n
it
 S

e
ri
e
s
 

3
2
 



CTA Вентиляційні установки 

Air handling units 

33 

 

 

Вибір вентиляційної установки - Choosing air handling units 

Фронтальні розміри (мм) вентиляційних установок 

Frontal dimensions (mm) of Air Handling Units 
 

620   710    800     890      980     1070     1160    1340 1520 1610 1700 1790 2120 2210 2480 
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Вибір вентиляційної установки 
 

Компанія розробила нове, 

ексклюзивне програмне 

забезпечення для вибору та 

розрахунку вентиляційних 

установок, що включає обрання всіх 

компонентів. 

Нове програмне забезпечення для 

вибору вентиляційних установок є 

інноваційним порівняно з 

попередніми програмами завдяки 

його виключній гнучкості. 

Широкий спектр вибору матеріалів, 

компонентів та аксесуарів, 

можливість експорту проекту 

установки, створеного у форматі dxf, 

а також повна воля для композиції 

роблять ПЗ Roccheggiani унікальним, 

інтуїтивно зрозумілим та здатним 

задовольнити найрізноманітніші 

потреби. 

Цей інструмент дозволяє Вам обрати 

необхідні розміри установки, 

перевірити можливість її виконання 

та експлуатаційні характеристики. 

Використовуючи технічну логіку, 

нове ПЗ дозволяє Вам обрати 

різноманітні характеристики 

вентиляційних установок, такі, як 

товщина листів металевих панелей, 

матеріал покриття внутрішніх 

поверхонь, матеріал рам 

теплообмінників, захисне покриття 

основи та інші компоненти. 

Можливості вибору також 

передбачають значну гнучкість в 

компонуванні установки з точки зору 

матеріалів і аксесуарів для 

конструкції установки. 

 

Кожну окрему секцію можна 

підібрати індивідуально з можливістю 

обрання відповідного аксесуару та 

встановлення клапанів згідно з 

фактичними потребами. 

У програмному забезпеченні є 

система для автоматичної перевірки 

введених даних – вона запобігає 

комбінації несумісних секцій чи 

аксесуарів. 

Після обрання розміру установки 

програма відповідно коригує розміри 

всіх обраних компонентів. 

Можливість обрання різних типів  

металевих листів різної товщини та 

наявність секцій з фактичними 

розмірами дозволяють в процесі 

визначення вартості створити 

установку, яка буде дуже близькою 

до готових робочих креслень. 

Програма здатна надати повні та 

зрозумілі технічні характеристики 

установки – вона створює технічні 

звіти в форматі Word чи pdf. У 

технічних звітах наведені 

психрометричні схеми обробки, 

робочі точки вентиляторів на 

технологічних схемах.   

Здатність створювати креслення 

безпосередньо в форматі Dxf 

допомагає проектувальнику одразу ж 

оцінити простір, потрібний для 

вентиляційної установки. На основі 

обраних компонентів програма 

швидко надає орієнтовну інформацію 

щодо економічних аспектів проекту. 

Існує архів постачань нашим клієнтам 

та реалізованих проектів – він 

дозволяє вносити оновлення в будь-

який час та швидко одержувати  

економічний звіт щодо витрат. 
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Choosing air handling 
units 

The Company has developed a new 

exclusive software for the selection 

and estimation of Air Handling Units 

that includes the functions of selection 

of all the components. 

The new software selection for Air 

Handling Units is innovative,  

compared to previous ones, due to its 

extreme flexibility. 

The high range of selectable materials, 

components and accessories, the 

ability to export the design of a Unit 

created in dxf, together with the total 

composition freedom, make the new 

software Roccheggiani unique, 

intuitive and satisfies different needs. 

This tool allows you to dimension the 

Unit as necessary and verify the 

validity and performance. 

Using a technical logic, the new 

software allows you to select the 

multiple features of a Air Handling 

Units such as the thickness of the 

sheets of the metal panels, the 

material that covers the internal 

surfaces, the material of the frames of 

the coils, the protective coating of the 

base and other components. The 

selection also allows a high flexibility 

in the composition of the plant both 

for materials and accessories for the 

structure of the unit. 

Each individual section is customizable 

with the possibility to select any 

relevant accessory and the opportunity 

to position dampers, according to 

preference. 

The software has a system for 

automatic verification of input data, 

which does not allow the inclusion of 

sections or accessories that are 

incompatible. 

All components within the program, 

once the size of the unit is chosen, are 

dimensioned accordingly. The ability to 

select different types of metal sheets 

with various thickness and the 

presence of sections of the actual size, 

permit, in the quoting process, to 

create a unit that is very near to the 

executive drawing. 

The program is able to provide, in a 

complete and comprehensive way, the  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
technical characteristics of the unit 

generating technical reports prepared 

in word or pdf format. The technical 

report shows the psychometric charts 

of the treatments and the work point 

of on the fan on the diagrams. The 

ability to create drawings directly in 

Dxf format helps the designer to 

immediately evaluate the space occu- 

pation. It also, according to the 

selected 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
components, gives a quick feedback of 

the economic aspects of the project. 

There is an archive of customers 

supplied and the projects created, that 

allows to update them any time and 

have an immediate economic report of 

the costs. 
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Відділ кондиціонування повітря Roccheggiani спеціалізується на розробці «автономних» вентиляційних установок (AHU) та 

спеціальному виконанні вентиляційних установок для таких специфічних секторів, як медичні клініки, фармацевтична та 

харчова промисловість, суднобудування, промисловість та атомні електростанції. 

Спеціальне автономне виконання 
 

Компанія також спеціалізується на 

постачанні вентиляційних установок в 

комплекті «все включено», 

укомплектованих системами 

управління, з усіма електропроводами, 

встановленими на агрегат, після 

функціональних випробувань та 

калібрування, проведених на заводах 

нашої компанії. 

Управління 

На замовлення Вентиляційні установки 

Roccheggiani можуть постачатися 

укомплектованими всіма зазначеними 

аксесуарами. Зокрема, панелі 

живлення та управління можуть бути 

встановлені в окремих нішах на 

установці чи всередині електричного 

щитку. 

Електричний щиток проектується та 

підбирається за розмірами та 

значеннями для кожної установки 

окремо, виходячи з її потреб у 

потужності та регулюванні; на 

електричному щитку встановлюється 

контактний вимикач замка дверці. 

Управління здійснюється регуляторами 

з мікропроцесором з можливістю 

виводу та встановлення значень 

потрібних психрометричних параметрів.  

 

 

Вони будуть працювати згідно з 

параметрами, зчитаними спеціальними 

датчиками, що встановлені в 

приміщеннях і на установці. 

Вихідні значення регуляторів за 

допомогою перетворювачів змінюють 

робочі параметри клапанів, клапанів 

плавного регулювання, електричних 

акумуляторів, вентиляторів, 

зволожувача, осушувача, системи 

розморожування та ін. 

Контролери також можуть адаптувати 

потік чи тиск повітря завдяки 

мікропроцесору, який регулює 

частотний перетворювач, що змінює 

швидкість обертів вентилятору згідно з 

встановленою швидкістю потоку та 

ступенем забивання фільтру. 

На додаток до регулювання 

функціональних параметрів, 

регулювання вентиляційних установок 

також включає повідомлення про 

сигнали-попередження, які виникають 

в процесі роботи установки. 

Компанія Roccheggiani може встановити 

системи регулювання будь-якої з 

основних компаній-виробників у 

залежності від домовленості з 

замовником. 
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The Roccheggiani Air Handling Division is specialized in developing packaged A.H.U. and special executions for specific sectors such 

as hospitals, the pharmaceutical and food industry, shipbuilding and industrial and nuclear plants. 

 

Special packaged 
executions 

The company is also specialized in the 

supply of air handling units all 

inclusive, complete with control 

systems, wired and installed on the 

machine with functional testing and 

calibration performed in our plant. 

Control 

Upon request, Roccheggiani’s Air 

Handling Units can be supplied 

complete with all the mentioned 

accessories. In particular, the power 

and control panels may be located in 

specific niches within the unit or placed 

inside a remote electric panel board. 

The electric panel board, designed and 

dimensioned for each unit and based 

on the power and regulation requests 

is equipped with a door lock circuit 

breaker. 

Control is effected by regulators with a 

microprocessor that allows you to view 

and set the values of the psychometric 

parameters desired. 

They will act according to the 

parameters 

 
 

read by special sensors placed both in 

the rooms and in the unit. 

The outputs of the regulators, through  

the use of transducers, changes the 

operating parameters of the dampers, 

the modulating valves, the electric 

batteries, the fans, humidifier, the 

dehumidifier, the antifreeze system, 

etc. 

The controllers can also adapt the air 

flow or pressure, by means of the 

microprocessor that regulates the 

frequency converter changing the 

number of revolutions of the fan, 

according to the set flow rate and the 

level of filter clogging. 

In addition to the regulation of functio- 

nal parameters, the regulation of the 

Air Handling Units also includes the 

reporting of alarms that occur while 

the unit is working. 

Roccheggiani uses regulation systems 

of all major manufacturers, subject to 

the agreement of the customer. 
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Спеціальне виконання для клінік, фармацевтичної та харчової 
промисловості 

 

Конструкція виробляється з 

витиснених алюмінієвих профілів, 

захищених від корозії, стандарту UNI 

9006/01 6060 T6, або профілів з 

нержавіючої сталі стандарту AISI 304 

з аварійно-безпечною формою; вони 

з’єднуються кріпленнями зі 

скловолокна чи нержавіючої сталі 

(ексклюзивна розробка компанії Roc- 

cheggiani). Профілі утворюють єдину 

конструкцію з рівною поверхнею без 

будь-яких виступів всередині. 

Всі секції з’єднуються між собою 

зсередини системою кріплень, що 

забезпечує максимальну точність та  

 

швидкість збирання без будь-яких 

виступів з зовнішньої сторони 

вентиляційної установки. 

Сендвіч-панель завтовшки 54 мм 

складається з внутрішнього листа 

нержавіючої сталі стандарту AISI 304, 

зовнішнього пофарбованого листа 

оцинкованої сталі, між якими 

вприскується ізоляційний матеріал зі 

спіненого поліуретану високої 

щільності (приблизно 45 кг/м3) чи 

прокладається шар мінеральної вати з 

орієнтованими волокнами (щільністю 

приблизно 90 кг/м3). 

Фіксація на рамі здійснюється  

 

саморізами чи різьбовими втулками, 

які закриваються нейлоновими 

ковпачками, що встановлюються на 

панель - таким чином гвинти будуть 

ізольовані і зовні, і зсередини. 

Вентиляційні установки можна 

встановлювати як на вулиці, так і в 

приміщенні – матеріали, що 

використовуються, гарантовано 

витримують будь-які погодні умови. 

Також постачається захисний навіс та 

технічний блок для вентиляційної 

установки, захист усіх клапанів та 

регулюючих серводвигунів. Технічний 

блок виробляється з таким самим 

рівнем захисту, як і вся установка. 

 

Конструкційні характеристики 

1. ПРОФІЛІ ТА ПАНЕЛІ 

Панель має спеціальну ступінчату 

форму, яка запобігає витоку повітря 

завдяки спеціальному ущільнювачу, 

стійкому до певних типів дезінфекції 

(хлорування). Цей ущільнювач разом 

з профілем дозволяє одержати 

поверхню без будь-яких виступів 

всередину. Всі внутрішні поверхні 

округлені – це поліпшує 

аеродинамічні та гідравлічні 

характеристики, а також спрощує 

необхідні операції з очищення та 

технічного обслуговування. Таким 

чином вентиляційні установки 

пристосовуються для використання в 

клініках, харчовій промисловості та в 

будь-якому середовищі, в якому 

завжди потрібно дотримуватися 

найвищих стандартів гігієни. 

Особлива конструкція дозволяє 

вийняти всі внутрішні компоненти – 

таким чином у цій зоні не буде 

перешкод для бездоганної санітарної 

обробки та стерилізації установки. 

2. ТЕПЛООБМІННИКИ 

Встановлюються на полозки з нержа- 

віючої сталі AISI 304, а тому 

 

 

легко висуваються. У конструкції 

використовуються наступні 

матеріали: мідні рубки та алюмінієві 

пластини; на замовлення можливо 

виробництво з мідними трубками та 

мідними пластинами. Рама 

виробляється з нержавіючої сталі 

AISI 304, піддон для збирання 

конденсату виробляється повністю з 

нержавіючої сталі AISI 304; він має 

нахил для забезпечення дренажу та 

запобігання застою рідини. 

3. СЕКЦІЯ ВЕНТИЛЯТОРІВ 

Використовуються вентилятори 

відцентрового типу з подвійним 

повітрозабірником, з лопатями, 

нахиленими вперед чи назад, або 

вентилятори прямого підключення 

(PLUG FAN), обладнані двигуном, 

з’єднаним безпосередньо з 

крильчаткою; вони відповідають 

стандартам AMCA. Вентилятори 

виробляються з пофарбованої 

оцинкованої сталі чи нержавіючої 

сталі. 

4. КЛАПАНИ 

Клапани плавного регулювання з 

ламелями, 

 

що обертаються в протилежних 

напрямках, виробляються з 

листового алюмінію.  

Пластини кріпляться на підків-

частому корпусі нейлоновими 

втулками, а прокладки забезпечують 

повну герметизацію. 

5. ГЛУШНИКИ 

У глушниках є ослаблювачі звуку 

прямокутної форми в перерізі, вони 

зроблені з мінеральної вати 

щільністю не менше 50 кг/м3, та 

вкриті скловолоконною плівкою 

товщиною не менше 0.12 мм для 

захисту від забруднення. Рама 

корпусу виробляється з нержавіючої 

сталі AISI 304. 

6. БАКТЕРИЦИДНІ ЛАМПИ 

Можливо встановлення УФ 

бактерицидних ламп для 

попередження розвитку 

мікроорганізмів та бактерій. 

Цей метод стерилізації потребує 

активної фільтрації для забезпечення 

достатнього впливу УФ 

випромінювання на мікроорганізми 

без втрати продуктивності внаслідок 

забруднення. 
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Special executions for hospitals and pharmaceutical and food industry 
applications 

 

The structure is constructed of  extru- 

ded Anti-corodal aluminium profiles 

UNI 9006/01 6060 T6 or AISI 304 

Stainless Steel with accident-

prevention shaping which are 

connected through fiber glass or 

stainless steel joints (exclusive Roc- 

cheggiani design). The  profiles  

present a unique conformation without 

internal protrusions. 

All sections are linked together 

internally with a coupling system that 

ensures maximum accuracy and speed 

of assembly 

 

without protrusions outside the Unit. 

The sandwich-type panel with a 

thickness of 54 mm, is built internally 

in stainless steel AISI 304 and 

externally in prepainted galvanised 

steel laminated with polyurethane 

foam insulation material injected at 

high density (about 45 Kg/m3) or 

fibre-oriented rock wool (about 90 

kg/m3). 

The fixing to the frame is effected by 

self-threading screws or with threaded 

inserts covered by nylon buttons  

 

applied to the panel, this ensures the 

isolation of the screws both inside and 

outside. 

The Units can be installed both outdoors 

and indoors, the materials used are 

guaranteed to withstand all weather 

conditions and are equipped with roof 

protection and a technical compartment 

for the containment and protection of 

valves and other regulation 

servomotors. This compartment is made 

with the same level of protection as the 

rest of the unit. 

 

Construction characteristics 

1. PROFILES AND THE PANELS 

The panel is made of a special 

structure with a step shape that 

prevents the leakage of air by means 

of a special seal resistant to several 

types of disinfection (chlorination) 

that, in the coupling with the profile 

allows you to achieve a surface free of 

internal protrusions; all inside surfaces 

are rounded off thus improving the 

aeraulic characteristics and making the 

necessary operations of cleaning and 

maintenance. In this way the units are 

particularly suitable for hospitals, food 

applications and for use in all those 

environments where the best hygiene 

conditions must be ensured at all 

times. The particular shape makes it 

possible to remove all internal 

components, thus making the area 

free from any impediment to a perfect 

sanitization and sterilization of the 

unit. 

 

 

2. HEAT EXCHANGE COILS 

They are mounted on rails in stainless 

steel AISI 304 which allow an easy 

extraction. The materials used for the 

construction are: copper pipes and 

aluminium fins; upon request they 

may be made with copper pipes and 

copper fins. The frame is in stainless 

steel AISI 304, and the condensate 

collection basin which is sloping to 

facilitate drainage and avoid 

stagnation is entirely made of stainless 

steel AISI 304. 

3. FAN SECTION 

The fans used are of the centrifugal 

type, double intake, with forward or 

backward inclined blades, or PLUG FAN 

types equipped with the motor directly 

coupled to the impeller, compliant with 

AMCA standards. The fans are made of 

painted galvanised steel or stainless 

steel. 

4. DAMPERS 

The modulation dampers with opposite  

 

 
moving wings are made in sheets of 

aluminium. 

The fins are fixed to a U-frame casing 

on nylon bushings, and the gaskets 

ensure a perfect seal. 

5. SILENCERS 

The silencers have sound atttenuators 

with rectangular sections, made of 

mine- ral wool with density not below 

than 50 Kg/m3, covered by an anti-

flaking protection fibreglass film with 

0.12 mm minimum thickness. The 

container frame is made of stainless 

steel AISI 304. 

6. GERMICIDE LAMPS 

UV germicide lamps can be installed to 

prevent growth of microorganisms and 

bacteria. 

This type of sterilization requires, 

however, a high degree of filtration to 

ensure the effective exposure of 

microorganisms to the ultraviolet 

radiation without loss of performance 

due to soiling. 
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Спеціальне морське 

виконання 
Вентиляційні установки Roccheggiani 

в морському виконанні спроектовані 

та сконструйовані на задоволення 

всіх можливих потреб для систем 

кондиціонування повітря в  морських 

умовах та на морських платформах у 

повній відповідності з найсуворішими 

нормативами щодо безпеки та 

охорони здоров´я. 

В цій родині налічується 15 розмірів з  

 

 

 
 

потужністю кондиціонування повітря 

від 1000 м3/год. (277 л/сек.) до 

45000 м3/год. (12500 л/сек.) та 

видачею тиску до 3500 Па. 

Кожна установка складається зі 

звичайних стандартизованих 

модульних секцій - це забезпечує 

максимальну свободу вибору 

установки для кондиціонуваня 

повітря та створення повного  

 

 

 
 

комфорту в місцях її використання. Всі 

установки сконструйовані згідно з 

механічними характеристиками 

стандарту EN 1886, з використанням 

найсучаснішої технології; вони 

повністю збираються на виробничих 

потужностях нашої компанії для 

проведення випробувань вібрацій, 

експлуатаційних характеристик, а 

також для сертифікації конструкції 

«двигун-вентилятор». 

 
 

Конструкційні характеристики 

 

- Основа з оцинкованої пофарбованої 

сталі висотою 140 мм. 

- Опорна рама виробляється зі 

спеціальних секцій з нержавіючої 

сталі AISI 304. Рама з’єднується 

кріпленнями з тристороннім 

кутиком розміром 40 мм чи 70 мм, 

зробленим зі скловолоконного 

нейлону чи нержавіючої сталі. 

 

 
-  Сендвіч-панелі покриття 

завтовшки 25 мм чи 54 мм 

складаються з зовнішнього та 

внутрішнього листу нержавіючої 

сталі стандарту AISI 316 чи AISI 

304, між якими прокладається 

ізоляція зі спіненого поліуретану 

високої щільності (приблизно 45 

кг/м3) або зі стандартної  

 
мінеральної вати (щільністю 

приблизно 100 кг/м3). Панелі 

кріпляться на рамі гвинтами AISI 

304 та дюбелями, вставленими в 

замкнені нейлонові втулки. На 

панелях, призначених для 

технічного обслуговування та 

огляду, встановлені петлі та 

нейлонові ручки з замками. 
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Marine special 
executions 

Roccheggiani’s Marine Air Handling 

Units have been designed and built to 

meet all possible requirements for 

marine and off-shore platform air 

conditioning systems, in full 

compliance with the most stringent 

health and safety regulations. 

The family includes 15 sizes, with air  

 

 

capacities ranging from 1000 m3/h 

(277 l/s) to 45000 m3/h (12500 l/s) 

and pressures up to 3500 Pa 

delivered. 

Each unit includes normalised 

standard modular sections, allowing 

maximum liberty in the selection of 

the air handling plant, and providing 

total comfort in the 

 

 

areas of utilization. 

Built in compliance with EN 1886 

mechanical features, and adopting 

state-of-the-art technology, all units 

are fully assembled in our facilities for 

stringent vibration and performance 

tests and certifications on the motor-

fan assembly. 

 
 

 

Construction features 

- Galvanised and painted steel base, 

140 mm high. 

- Supporting frame constructed with 

special AISI 304 stainless steel 

sections. Frame coupling with three-

way corner 40 mm or 70 mm pre-

loaded fibreglass 

 

 
nylon or stainless steel joints. 

- Sandwich-type cover panels, 25 or 

54 mm thick, having interior and 

exterior AISI 316 or AISI 304 

stainless steel plates. Interposed 

insulation in either high-density 

expanded polyurethane 

 

 
foam (approx. 45 Kg/m3) or 

approved mineral wool (approx. 100 

Kg/m3). The panels are secured to 

the frame through AISI 304 screws 

and inserts fitted inside closed nylon 

bushings. Maintenance and 

inspection panels are fitted with 

lockable nylon handles and hinges. 
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- Піддон під нахилом для збирання 

конденсату виробляється зі сталі 

AISI 316. У ньому є два дренажі, 

розташовані в протилежних 

місцях, зовні він ізольований 

стандартним антиконденсатним 

матеріалом. 

- Покриття для внутрішніх 

компонентів з нержавіючої сталі 

AISI 304 чи сталі AISI 316. 

- Клапани зовнішнього та 

рециркуляційного повітря з 

аеродинамічними алюмінієвими 

лопатями або з лопатями, що 

обертаються в протилежних 

напрямках. Вони можуть бути 

вироблені з різних матеріалів, 

зокрема, з оцинкованої сталі, 

нержавіючої сталі AISI 316 чи AISI 

304. Всі клапани розраховані на 

ручне чи автоматичне ввімкнення. 

- Пропонуються фільтри наступних 

типів: 

- Чарункового типу, зі змінною 

касетною секцією синтетичного 

фільтру, завтовшки 98 мм, клас 

ефективності G4-EN 779. 

- Кишенькового типу, з синтетичною 

фільтруючою секцією, завтовшки 

360 мм,  

 
клас ефективності G4-EN 779. Це 

незаймисті типи фільтрів класу 1. 

На замовлення можна встановити 

кишенькові фільтри класу 

ефективності F5, F6, F7, F8 чи F9. 

- Ентальпійний ротаційний 

рекуператор тепла типу повітря/ 

повітря, теплообмінник з 

гігроскопічного алюмінію з 

відкритими порами, корпус 

теплообмінника може бути цільним 

або зі знімними секціями, швидкість 

обертання може бути фіксованою 

чи регульованою. 

- Ряди теплообмінників, що 

працюють з холодною чи гарячою 

водою, з мідними трубками та 

пластинами. Рама з нержавіючої 

сталі AISI 304 чи AISI 316. Мідні 

трубопроводи з газовими 

вентилями обладнані 

вентиляційними отворами та 

клапанами для зливання води. Всі 

теплообмінники проходять 

випробування тиском 20 бар. 

- Краплевіддільник на рамі з 

нержавіючою сталі стандарту AISI 

304 чи AISI 316 та вогнетривкими 

поліпропіленовими 

 
пластинами B2-DIN 4102. 

-  Використовуються вентилятори з 

подвійним повітрозабірником, 

обладнані аеродинамічними 

лопатями, нахиленими назад, чи 

пласкими пластинчатими лопатями. 

Корпус у формі равлика та 

крильчатка – це конструкції з 

важкої вуглецевої сталі, захищеної 

епоксидним покриттям. На 

підшипниках та амортизаторах 

встановлені прес-оливниці. 

- Трьохфазні асинхронні двигуни 

виробництва UNEL-MEC, придатні 

для роботи в тропічних умовах, з 

корпусом з чавуну чи алюмінію з 

епоксидним покриттям. Ізоляція 

класу F, захист IP55. Якщо це 

необхідно, пропонуються 

асинхронні двигуни з 3-х фазним 

живленням 60 Гц, 380 В, 440 В, 690 

В. 

- Опорна рама основи двигуна з 

вентилятором в зборі виробляється 

з оцинкованої вуглецевої сталі та 

ізолюється від конструкції 

спеціальними гумовими 

амортизаторами. 
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- Slanted condensation collection pan, 

made in AISI 316, steel, fitted with 

two drains located in opposite 

positions, insulated externally with 

approved anticondensation material. 

- Internal component covers in AISI 

304 stainless steel or AISI 316 steel. 

- External air and recirculation air 

dampers with opposite blade 

operation, made in various 

materials, including galvanised steel, 

AISI 316 or AISI 304 stainless steel, 

or aerofoil aluminium blades. All 

dampers are suitable for manual or 

motorized operation. 

- The following types of filters are 

available: 

- Cell type, with regenerable 

multipleated  synthetic   filter 

section, 98 mm thick, effi- 

ciency class G4-EN 779. 

- Bag type, with synthetic filter 

section, 360 mm thick, efficiency 

class G4-EN 

 
779. These types of filters are 

self-extinguishing class 1. Other 

types of bag filters, with efficiency 

classes F5, F6, F7, F8, or F9 are 

available upon request. 

- Air-air, rotary enthalpic heat 

recovery unit, with honeycomb 

wheel in hygroscopic aluminium; it 

can be provided with removable 

sections, or single body wheel, and 

fixed or variable rotation speed. 

- Bundle-type heat exchange coils, 

operating with cold or hot water, 

and with copper pipes and fins. 

Stainless steel AISI 304 or AISI 316 

frame. Copper manifolds with gas-

threaded taps, fitted with air vent 

and water drainage valves. All coils 

have been tested to a pressure of 20 

bar. 

- Multipleated droplet separator, with 

AISI 304 or AISI 316 stainless steel 

frame and flame-resistant 

polypropylene 

 
fins B2-DIN 4102. 

- Double intake fans are used, fitted 

with backward inclined, aerofoil or 

flat plate blades. The volute and the 

impeller are of heavy carbon steel 

construction, protected by an epoxy 

coating. Bearings and chocks are 

fitted with greasing nipples. 

- Three-phase asynchronous motors, 

made by UNEL-MEC, suitable for 

operation in tropical environments, 

with cast iron or epoxy coated 

aluminium casing. Insulation class F 

and protection IP55. Motors of 

varying polarities are available as 

required, with 380V, 440V, 690V 3 

Phase 60 Hz power supply. 

- The base support frame of the 

motor/fan assembly is made of 

galvanised carbon steel, and is 

insulated from the structure of the 

unit by special rubber shock 

absorbers. 
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Спеціальне виконання для промисловості та атомних станцій 
 

Базуючись на досвіді, накопиченому 

роками проектування та 

конструювання вентиляційних 

установок, компанія Roccheggiani 

проводить дослідження та одержує 

інноваційні рішення, які можуть 

задовольнити будь-які вимоги 

промислового сектору. Це, зокрема, 

технологічні процеси в таких 

вимогливих сферах електроніки, як 

виробництво  

 

кремнієвих пластин («вафель») чи 

мікропроцесорів, застосування у 

високотехнологічному машино-

будуванні для відділення 

маслянистих аерозолів; кондиціо-

нування повітря в промислових 

фарбувальних камерах; кондиціо-

нування повітря в повітряних 

камерах для виробництва скла в 

автопромисловості. Наша компанія 

також спеціалізується на  

 

виробництві вентиляційних 

установок, придатних для 

використання на АЕС. Установки 

такого типу проходять наступні типи 

випробувань: 

- термічне старіння; 

- вібраційне старіння; 

- сейсмічні тести з випробуванням 

працездатності до, під час та після 

сейсмічних тестів. 
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Special executions for industrial and nuclear installations 
 

Thanks to experience gained through 

years of design and construction of air 

handling units, Roccheggiani studies 

and applies innovative solutions that 

can meet any requirement in the indu-

stry field. Process applications in the 

electronic field such as advanced 

“wafer” or microprocessors pro- 

 

duction units, applications of advanced 

mechanic engineering tools with the 

separation of oil mist; air treatment in 

industrial paint booths; treatment in 

air cabins of glass production for the 

car industry. Our company is also 

specialized in manufacturing air 

handling units suitable to be 

 

used in nuclear power stations. 

Machines of this type have been 

subjected to the following types of 

tests: 

- thermic ageing; 

- vibration ageing; 

- seismic tests with operation trials before, 

during and after them. 
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Спеціальне виконання для морських / прибережних умов експлуатації 

  
Компанія Roccheggiani спеціалізується 

на виробництві технологічних рішень 

для опалення, вентиляції та 

кондиціонування повітря у таких 

морських та берегових умовах 

експлуатації, як бурові установки, 

морські судна, плавучі системи 

видобутку, зберігання та вивантаження 

нафти, стаціонарні та плавучі 

видобувні платформи та установки для 

виробництва зрідженого газу. 

Рішення компанії Roccheggiani 

розроблені з урахуванням  

мінімізації енергоспоживання та впливу 

на навколишнє середовище, згідно з 

найсуворішими нормативами, 

прийнятими в цих сферах. Пропозиція 

Roccheggiani для морського світу 

охоплює: 

• Вентиляційні установки (AHU) 

• Вентиляційні установки (AHU) в 

контейнерах, захищених від впливу 

погодних умов  

• Фанкойли (FCU) 

• Автономні агрегати (SCU) 

• Агрегати DX Split 

• Установки витяжної вентиляції 

 

• Нагрівачі вентиляторів 

• Жалюзійні витяжні отвори та 

повітряні термінали  

• Спеціальні клапани 

• Вентиляційні трубопроводи. 

 
У процесі проектування 

використовуються такі сучасні та 

ефективні інструменти, як 3D-

моделювання та засіб для 

структурного аналізу FEM згідно з 

очікуваними умовами навко-

лишнього середовища на місці 

встановлення агрегату. 

 
 

 
 
 



CTA Вентиляційні установки 

Air handling units 

47 

 

 

Offshore/Onshore special executions 

Roccheggiani is specialised in 

manufacturing HVAC solutions for 

Offshore applications such as drilling 

rigs and marine vessels, FPSOs, fixed 

and floating production platforms and 

LNG plants. 

Roccheggiani’s solutions are 

engineered to minimize Energy 

consumption and the environmental 

impact, according to the most severe 

regulations of the sector. 

Roccheggiani’s proposal for the 

Offshore 

world includes: 

• Air Handling Units (AHU) 

• Weatherproof containerized 

Air Handling Units 

• Fan Coil Units (FCU) 

• Self Contained Units (SCU) 

• DX Split Units 

• Extract fan skids 

• Fan heaters 

• Louvres and air terminal 
devices 

• Special dampers 

• Ductworks 

 
The engineering process is backed by 

advanced tools such as 3D modeling 

and FEM structural analysis performer 

according to the expected 

environmental conditions of the 

installation venue. 
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Функціональні заводські випробування (FAT) 

На замовлення клієнта для 

установки можна провести 

функціональні заводські випро-

бування (FAT) та заводські 

випробування працездатності для 

вимірювання та перевірки потоку 

повітря, статичного тиску, вібрацій, 

шуму, витоку повітря, охолодження 

та нагрівання. 

Випробування проводяться згідно з 

наступними стандартами: 

• EN 13053:2007 

• EN 12599:2001 

• EN 1886:2007 

• ISO 14694:2003 

• ISO 3744:2010 

В лабораторії на виробничих 

потужностях Roccheggiani можна 

створити модель кімнати/приміщення 

для повної симуляції реальних умов 

роботи. 

 

  

Factory Acceptance Test (FAT) 

On client’s request Factory Acceptance 

Test (FAT) and Factory Performance 

Test can be performed on the units to 

measure and check air flow, static 

pressure, vibrations, noise, air 

leakage, cooling and heating. 

Tests are carried out according to the 

following standards: 

• EN 13053:2007 

• EN 12599:2001 

• EN 1886:2007 

• ISO 14694:2003 

• ISO 3744:2010 

A mock-up room/cabin can be 

arranged at Roccheggiani’s facilities 

laboratory for a complete simulation. 

 

 
 

Випробування рівня шуму згідно з ISO 3744/3746 Визначення рівня шуму  

Випробування рівня шуму згідно з 

ISO 9614-1 Визначення рівня шуму Випробування витоку згідно з EN 1886:2008 — додатний тиск 


