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Aici găsiţi o privire generală asupra echipamentelor noastre de testare pentru tehnologia
distribuţiei aerului în încăperi. În principiu, toate echipamentele listate mai jos sunt de
asemenea adecvate pentru măsurarea sistemelor aer-apă.

În laboratoare, măsurările sunt executate pentru a determina datele tehnice de bază pentru
toate tipurile  de aparate terminale de aer în conformitate cu EN 12238 şi EN 12239 în vederea
creării datelor de catalog. Mai mult, datele de confort sunt determinate în conformitate cu ISO
7730 în încăperi echipate cu aparate terminale de aer, plafoane răcite, precum şi grinzi de
răcire pasive şi active .

Datele de catalog pentru sistemele aer-apă sunt determinate pe standul de probă în
conformitate cu EN 14240. Un test acustic al componentelor de condiţionare a aerului are loc în
laboratorul de acustică TROX.

Cameră de teste

Dimensiuni: lungime max. 30 m / lăţime max. 10 m / înălţime max. 6 m

Alimentare cu aer până la 10.000 m³/h, temperatura aerului alimentat de la 8°C până la aprox..
40°C

Laborator distribuţie aer în încăperi 1

Dimensiuni: lungime max. 9,2 m / lăţime max. 5,3 m / înălţime max. 6 m

Alimentare cu aer până la 4.000 m³/h, temperatura aerului alimentat de la 8°C până la aprox..
40°C

alimentare apă 1.000 l/h, temperaturile fluxului de la 5°C până la aprox. 80°C

Perete frontal care poate fi încălzit sau răcit puternic pentru a simula influenţele asupra
faţadelor exterioare

Laborator distribuţie aer în încăperi 2

Dimensiuni: lungime max. 8 m / lăţime max. 5 m / înălţime max. 3,9 m

Alimentare cu aer până la 1.200 m³/h, temperatura aerului alimentat de la 8°C până la aprox..
40°C

alimentare apă 1.000 l/h, temperaturile fluxului de la 5°C până la aprox. 80°C

Perete frontal care poate fi încălzit sau răcit puternic pentru a simula influenţele asupra
faţadelor exterioare

Laborator distribuţie aer în încăperi 3

Dimensiuni: lungime max. 6 m / lăţime max. 4 m / înălţime max. 3,9 m

Alimentare cu aer până la 1.200 m³/h, temperatura aerului alimentat de la 8°C până la aprox..
40°C

alimentare apă 1.000 l/h, temperaturile fluxului de la 5°C până la aprox. 80°C

Perete frontal care poate fi încălzit sau răcit puternic pentru a simula influenţele asupra
faţadelor exterioare

PAGINA DE START > Companie > Cercetare şi dezvoltare > Research and Development > Room air distribution technology

https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/
https://www.trox.ro/companie-bbecd4bdc4e380d8
https://www.trox.ro/companie/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare-c117d222146cba2e
https://www.trox.ro/cercetare-%25C5%259Fi-dezvoltare/research-and-development-2d33fb089aea5d20
https://www.trox.ro/research-and-development/room-air-distribution-technology-353be71190c23e44
https://www.trox.ro:443/
https://www.trox.ro/contact-ca1e23a61a6379f2
https://www.trox.ro/side-services/imprimare-6fe0b66259032abb
https://www.trox.ro/side-services/livrare-%25C5%259Fi-termeni-de-plat%25C4%2583-0c6cf95cac120ca8
https://www.trox.ro/side-services/politica-noastr%25C4%2583-de-confiden%25C8%259Bialitate-2e213257707865a5
https://www.trox.ro/side-services/renun%25C5%25A3are-c92a5ba6afbcc73f


Laborator distribuţie aer în încăperi 4

Dimensiuni: lungime max. 7,3 m / lăţime max. 4,3 m / înălţime max. 3,5 m

Alimentare cu aer până la 1.500 m³/h, temperatura aerului alimentat de la 8°C până la aprox..
40°C / umiditatea relativă 20-80%

alimentare apă 1.000 l/h, temperaturile fluxului de la 5°C până la aprox. 80°C

Simularea influenţelor faţadelor exterioare datorită unei camere separate de climatizare la
peretele frontal.

Perete frontal. Temperaturi posibile -10°C până la 40°C  / umiditate relativă 10% până la 90%.
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