
ИЗДЕЛИЯ

X-CUBE COMPACT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE

КОМПАКТЕН И ЕФЕКТИВЕН

X-CUBE compact комбинира висококачествените характеристики на X-CUBE
технологията в малко пространство. Компактен и ефективен Предварително
конфигуриран и готов за свързване

Общо девет тела в диапазона мощности от 600 до 6 000 м3/ч с две различни системи за
топлообмен предлагат идеални решения за малки и средни приложения. Голяма гама от
принадлежности допълва гамата от прости въздухонагреватели с комбинирани
отоплителни/охладителни серпентини до модул за овлажняване с пара за максимален
комфорт.

ОПТИМИЗИРАН АКУСТИЧЕСКИ И ТЕХНИЧЕСКИ.

Новият вид изделие е не само естетически привлекателно, но и енергийно
по-ефективно; освен това предлага подобрени акустични свойства.

До 6 dB по-малко шум, отколкото със струйни дюзи DUK благодарение на
оптимизираните контури на дюзите
Ъгълът на струята може да се регулира, ограничава и фиксира
Намаление в две стъпки на диапазона на изпускане за по-малки пространства
Висококачествен полимер в RAL алуминиево бяло или чисто бяло
Лесен монтаж благодарение на байонетно закрепване към изходното чело
Саморегулиращ се вариант с кратко време на реакция благодарение на задвижващ
механизъм, изработен от сплав с памет на формата
Плосък външен двигател осигурява компактен монтаж и повишена енергийна
ефективност
Възможно е интегрирането с измервателна и управляваща система 
Пет размера, всеки на разположение за въздуховод (правоъгълен или кръгъл) или
пряко присъединяване
Всички варианти са на разположение също с външен корпус за видими области

ЕСТЕТИЧНА И ФУНКЦИОНАЛНА

Новите въздушни решетки X-Grille Cover са изработени от висококачествен
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TROX  УСЛУГИ

алуминий и съединяват функция и естетика в един перфектно оформен
дизайн. Интеграцията произтича в стени, тавани и въздуховоди.

Енергийно ефективно и акустически оптимизирано разпределение на въздуха
Симетричен профил на ламелите за двунасочено влизане на струята
Еднакъв изглед и лесно регулиране благодарение на скрития механизъм на
ламелите
Скрита и подобрена монтажна конзола
Линеен изглед, идеален за разположение
Лесно заменяемите плочи на капака позволяват весел двуцветен изглед
Използване на съществуващите комплекти за закрепване
Лесна замяна благодарение на стандартните размери за монтаж

ПРОДУКТОВО ТЪРСЕНЕ ОТ А-Я
Намери бързо и лесно.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Бързо, Недеждно, Новаторски.

TROX ПЛАКАТ НА
ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ КЛАПИ
Точната противопожарна клапа
всеки път
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