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TROX PREZINTA UNITĂŢI DE VENTILAŢIE COMPACTĂ CU SCHIMBĂTOR
ROTATIV DE CĂLDURĂ

Sistemele de ventilaţie descentralizate sunt ideale pentru clădiri noi și renovări eficiente din punct de vedere
energetic. Acestea sunt folosite pentru aerarea și dezaerarea controlata a încăperilor pentru o mare varietate
de utilizări. Instalându-le direct pe faţadă sau tavan, unităţile descentralizate pot fi instalate cu puţin efort și
fără pierderea spaţiului utilizabil. Pentru arhitecţi, aceasta înseamnă cea mai mare libertate de proiectare
posibilă, deoarece toate componentele pentru filtrare, recuperare a căldurii, tratamentul termic al aerului și
control sunt deja integrate în unitate.

SCHOOLAIR-B-HV

Noua noastră serie de unităţi SCHOOLAIR-HV se caracterizează mai ales prin performanţa ridicată a aerului
în cele mai mici spaţii și deschide un teren complet nou în ceea ce privește recuperarea căldurii. Energia
termică este stocată temporar într-un corp solid care se rotește încet și este eliberată din nou când intră în
celălalt flux de aer, rezultând, printre altele, eficienţe semnificativ mai mari.
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SCHOOLAIR-D-HV

Since humidity is also recovered, rotary heat exchangers operate without condensation and do not require
frost shutdown at subzero temperatures. The protection against drying out of the air avoids the risk of infection
and thus ensures significantly better health for the people who use the rooms.

SCHOOLAIR-V-HV



The high air performance, year-round heat recovery, protection against air dehydration, efficient air filtration
and much more are decisive arguments in favor of our new system.
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