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Systemy komunikacji i automatyki do urządzeń systemów regulacji i klimatyzacji powietrza i
zabezpieczeń przeciwpożarowych

Systemy i komponenty automatyki TROX uzupełniają ofertę produktów firmy o innowacyjne,
wysokiej jakości systemy regulacji i komunikacji. Stosowane są wyłącznie systemy otwarte i
standaryzowane. Oprócz konwencjonalnej komunikacji analogowej sterowanej sygnałem 0-
10V nowoczesne budynki wyposażone są w urządzenia komunikujące się poprzez magistrale
systemowe.

System LABCONTROL

Firma TROX od wielu lat uczestniczy w rozwoju rozwiązań służących zaspokajaniu potrzeb
spełniających specjalistyczne wymagania systemów wentylacyjnych. Bogate doświadczenie
pozyskane w trakcie opracowywania koncepcji i realizacji wielu projektów pozwala
przekształcać nowe, coraz bardziej rygorystyczne wymogi w kolejne innowacyjne i
zaawansowane technologicznie rozwiązania, oraz ustanawiać nowe standardy w branży.

W miejscach o szczególnych wymaganiach takich jak laboratoria, instytuty badawcze, szpitale,
pomieszczenia sterylne technologia systemów wentylacyjnych wymaga szczególnych
rozwiązań, w których niezawodność i precyzyjna zgodność z wymagającymi specyfikacjami jest
kluczowa zarówno dla bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska jak i najwyższych
standardów jakości produkcji. Rozwijane z sukcesem od ponad 15 lat systemy LABCONTROL
stanowią dopasowane do potrzeb klienta rozwiązanie, które może uwzględniać wszystkie jego
wymagania. Szczególnie istotnym punktem podczas spotkań projektowych i dyskusji ze
specjalistami, projektantami branżowymi, automatykami i użytkownikami okazało się dążenie
do maksymalnego uproszczenia w zakresie montażu, uruchomienia oraz możliwości
rozbudowy systemów. Oczekiwania te stały się podstawowymi wytycznymi przy opracowaniu
systemu LABCONTROL kolejnej generacji - TROX EASYLAB.

Prezentowany poradnik pozwala zapoznać się z nowym zaawansowanym technologicznie
systemem, ponadto zawiera wiele praktycznych informacji, które ułatwią właściwy wybór
dopasowanego do indywidualnych potrzeb i wymagań rozwiązania.

Poniżej formularz zamówienia programu konfiguracyjnego

STRONA GŁÓWNA > Produkty > Systemy regulacji

https://www.trox-bsh.pl/panele-obs%25C5%2582ugowe/typ-be-lcd-457dad21558c40d9
https://www.trox-bsh.pl/panele-obs%25C5%2582ugowe/typ-be-seg-b25a30b8b5ab13d1
https://www.trox-bsh.pl/t%25C5%2582umiki-do-regulator%25C3%25B3w/typ-cak-464e130d05fb7275
https://www.trox-bsh.pl/czujniki/typ-differential-pressure-transducers-d4aae5dae8948d37
https://www.trox-bsh.pl/czujniki/typ-ds-trd-01-5dd661e181b294cf
https://www.trox-bsh.pl/program-konfiguracyjny/typ-easyconnect-351601e0db25c8d4
https://www.trox-bsh.pl/sterownik/typ-easylab-tcu3-0702939a3636234d
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SERWISY TROX
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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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