
CENTRALE DE TRATARE A AERULUI

DE LA BINE LA MAI BINE 

PENTRU RECUPERAREA EFICIENTĂ A CĂLDURII

TROX VERIFICĂ AUTOMAT EFICIENŢA ENERGETICĂ ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA PRIVIND PROIECTAREA ECOLOGICĂ

REDUCEŢI COSTURILE DE ENERGIE CU ATENUATORUL DE
SUNET X-CUBE MONTAT IN  AVAL

Atenuatoarele de zgomot îmbunătăţesc, evident, acustica; dar ele pot contribui, de asemenea,
la reducerea costurilor de energie, așa cum demonstrează noul atenuator de sunet TROX
montat în aval, pentru AHU X-CUBE.

Acesta este amplasat chiar în aval de ventilator și, datorită distribuţiei inteligente a aerului,
creează o pierdere de presiune mult mai mica, reducând în același timp nivelul de putere
acustică.

Produs patentat nou
Ideal pentru volume de aer de până la 9.000 m³
Performanţă optimizată, caracteristici îmbunătăţite
Niveluri mai reduse de emisii sonore
Creșterea eficienţei energetice

Directiva Ecodesign privind proiectarea ecologică prevede că începând cu anul 2018, unităţile
de tratare a aerului trebuie să ofere o eficienţă de recuperare a căldurii mai mare de 73%, iar
sistemele RAC mai mari de 68%. Sistemul TROX cu recuperator cu fluid intermediar, care
include un control RAC special, garantează o recuperare a căldurii foarte eficientă de până la
80%.

O caracteristica speciala este reprezentata de datele tehnice fiabile realizate de un software de
design certificat.

Sistemul perfect per ansamblu:

Control optim
Înaltă fiabilitate operaţională
Tehnologie de ultima ora
Eficienţă economică

Potrivit pentru toate cerinţele:

Alimentare opţională rece/cald
Recuperare prin dezumidificare
Preîncălzire/filtru
Răcirea adiabatică indirectă

Aflaţi mai multe în broșura "X-CUBE -sistemul cu fluid intermediar pentru o recuperare eficientă
a căldurii".

Odată cu adoptarea Protocolului de la Kyoto, Uniunea Europeană s-a angajat să reducă
emisiile de CO2 cu cel puţin 20% până în 2020. Pentru a atinge acest obiectiv, UE a adoptat
deja în 2005 Directiva privind produsele consumatoare de energie. Directiva 2009/125 / CE
privind produsele consumatoare de energie, denumită în mod colocvial "directiva privind
proiectarea ecologică", definește cerinţele minime pentru multe produse legate de energie. În
Uniunea Europeană, unităţile de tratare a aerului trebuie să îndeplinească noi cerinţe privind
eficienţa energetică începând cu 1 ianuarie 2016. Următorul pas după aceasta va intra în
vigoare după doi ani, la 1 ianuarie 2018.
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SERVICII TROX

Centralele de tratare a aerului TROX de tip X-CUBE sunt configurate conform cerinţelor
individuale ale clienţilor, cu un software de configurare dedicat. Acest software consideră
automat noile cerinţe de eficienţă energetică pentru toate unităţile de tratare a aerului X-CUBE
și, prin urmare, asigură configurarea corectă a acestora. Toate unităţile de tratare a aerului X-
CUBE produse și plasate pe pieţele Uniunii Europene începând cu 1 ianuarie 2016 îndeplinesc
noile cerinţe.

Vă prezentăm atașat tabelul ErP - Cerinţe de eficienţă din 2016

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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