
PRODUKTY

X-CUBE COMPACT

DYSZE DALEKIEGO ZASIĘGU TJN

X-GRILLE

KOMPAKTOWE I SKUTECZNE.

Centrale X-CUBE compact łączą wysoką jakość i zalety technologii X-CUBE w możliwie
najmniejszej obudowie. Kompaktowe i skuteczne. Wstępnie skonfigurowane i gotowe do
podłączenia

Urządzenia w dziewięciu wielkościach, o strumieniach objętości powietrza od 600 do 6.000m3 /
h, z dwoma systemami odzysku ciepła, doskonale pokrywają potrzeby mniejszych i średnich
projektów. Szeroki dostępny zakres wyposażenia: od nagrzewnicy przez wymiennik grzanie /
chłodzenie do modułu nawilżania parowego pozwala uzyskać wysoki komfort.

OPTYMALNE TECHNICZNIE I AKUSTYCZNIE

Nowe dysze, oprócz wysokiej estetyki, są bardziej efektywne energetycznie, a
także charakteryzują się lepszymi parametrami akustycznymi. 

Dzięki optymalizacji kształtu poziom mocy akustycznej do 6 dB niższy od poziomu mocy
akustycznej dyszy DUK
Możliwość regulacji, ograniczenia i zablokowania kąta nawiewu
Dwustopniowa redukcja zasięgu strumienia w przypadku mniejszych pomieszczeń
Wysokogatunkowy polimer w kolorze zbliżonym do RAL - białe aluminium lub RAL - biały
alpejski
Łatwy montaż dzięki mocowaniu bagnetowemu pierścienia nawiewnego (mocowanie
ukryte)
Wariant z automatyczną nastawą, z elementem z pamięcią kształtu o krótkim czasie
reakcji
Wariant z płaskim siłownikiem montowanym na zewnątrz zapewniający większą
efektywność energetyczną
Sygnał sterujący siłownika dyszy zależny od temperatury, z możliwością integracji z
systemem pomiaru i regulacji 
Pięć wielkości, każda dostępna z bezpośrednim podłączeniem lub króćcem
przyłączeniowym na kanał okrągły lub prostokątny
Wszystkie warianty dostępne także z zewnętrzną osłoną do montażu w przestrzeniach
niezabudowanych

ESTETYCZNE I FUNKCJONALNE.

Nowe kratki wentylacyjne X-GRILLE Cover z wysokiej jakości aluminium w
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SERWISY TROX

atrakcyjnym pod względem formy urządzeniu łączą funkcjonalność i estetykę.
Przeznaczone do montażu w ścianach, sufitach i przewodach wentylacyjnych.

Efektywny energetycznie i optymalny akustycznie rozdział powietrza
Symetryczny profil kierownic, jednakowy dla przepływu w obu kierunkach
Harmonijny wygląd i łatwa regulacja dzięki połączeniu kierownic wspólnym ukrytym
cięgnem
Ukryte mocowanie
Doskonałe do montażu liniowego
Indywidualnie wymienialne listwy pozwalające na uzyskanie dwukolorowej kratki
Wykorzystanie istniejących ramek montażowych
Standardowe wymiary kratek umożliwiające łatwą wymianę

TROX EASY PRODUCT FINDER
Szybki. Niezawodny. Innowacyjny.

WYSZUKIWARKA PRODUKTÓW
A-Z
Szybkie i łatwe wyszukiwanie
urządzeń

TOUR DE COMPETENCE
Wirtualna wycieczka po fabryce
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