
PRODUSE

X-CUBE COMPACT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE  

COMPACT ŞI EFICIENT.

Modulul X-CUBE compact combină caracteristicile de înaltă calitate ale tehnologiei X-CUBE în
spaţiul cel mai redus. Compact şi eficient. Pre-configurat şi gata de montaj

Un total de nouă unităţi în domeniul de performanţe de la 600 la 6.000 m3 / h, cu două sisteme
diferite pentru schimbul de căldură, oferă soluţii ideale pentru aplicaţii mici şi de scară medie. O
gamă largă de accesorii completează gama de la simple încălzitoare de aer pe serpentine
combinate de încălzire/răcire până la modulul de umidificare cu aburi pentru confort maxim.

OPTIMIZATE ACUSTIC SI TEHNIC

Noul tip de produs nu este numai estetic atractiv, dar şi mai eficient energetic; în
plus oferă proprietăţi acustice îmbunătăţite.

Zgomot mai redus cu până la 6 dB faţă de difuzoarele cu jet lung DUK, datorită conturului
optimizat al duzei
Unghiul jetului poate fi ajustat, limitat şi fixat
Doua etape de reducere a intervalului de refulare pentru spatii mici
Polimer de înaltă calitate culoare RAL alb aluminiu sau alb pur.
Montaj simplu datorită fixării cu baionetă la inelul de refulare
Varianta cu autoreglare cu servomotor cu timp de răspuns rapid, datorită servomotorului
confecţionat din aliaj cu memorie
Motorul extern plat asigură montaj compact şi eficienţă energetică ridicată
Este posibilă integrarea cu sistemul de aparate de măsurare control şi reglaj 
Cinci dimensiuni, fiecare disponibile pentru conectare directă sau la tubulatură
(rectangulară sau circulară)
Toate variantele sunt de asemenea disponibile cu carcasă exterioară pentru zonele
vizibile

ESTETICĂ ŞI FUNCŢIONALĂ.

Noile grile de ventilaţie X-Grille Cover sunt confecţionate din aluminiu de înaltă
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SERVICII TROX

calitate şi îmbină funcţionalitatea cu estetica într-un design perfect profilat.
Integrabilă în pereţi, plafoane sau tubulaturi de aer

Distribuţia aerului eficientă energetic şi optimizată acustic
Profil simetric al lamelei pentru debit de aer pe două direcţii
Aspect uniform si ajustare uşoară prin intermediul lamelelor cu fixare incastrată
Consolă de montaj îmbunătăţită şi încastrată
Aspect liniar, ideal pentru aranjament
Elemente decorative uşor de înlocuit, pentru un aspect plăcut în două culori
Utilizarea seturilor de ataşare existente
Înlocuire uşoară datorită dimensiunilor de montaj standard

CĂUTARE PRODUS A-Z
Găsire simplă şi rapidă TROX EASY PRODUCT FINDER

Rapid. De încredere. Inovativ.
POSTER CLAPETE ANTIFOC
TROX
Clapeta antifoc potrivită de fiecare
dată.
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