
▶�Ефективен климат  
в помещенията ▶▶�
с X-BEAM системите въздух-вода
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Индивидуално регулируема посока 
на подаване с опционални ламели за 
управление на въздуха

Дължина: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 
1243, 1248 мм
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм · 
Височина: 230, 245 мм
8 – 83 л/с · 30 – 300 м³/ч свеж въздух
До 2170 W
До 3000 W

▶�DID 614 активна охлаждаща греда ▶▶

DID 614 – Висока мощност, атрактивен дизайн
Новият тип DID 614 активна охлаждаща греда с четирипосочно 
подаване на въздуха е снабдена с хоризонтален топлообменник и 
благодарение на петте варианта на дюзите и избор от различни 
свързвания за вода гредата може да се адаптира идеално към 
специфичните  изисквания на обекта. DID 614 включва решетка 
за индуциран въздух с намаляващи по размер отвори към 
периферията, която се вписва добре с тавана.

 ■ Мощен, но тих
 ■ Голям диапазон на дебита
 ■ Разглобяема решетка за индуциран въздух (без нужда от 

инструмент) с визуално привлекателна перфорация
 ■ 5 варианта на дюзи
 ■ Голям обхват на приложения, висока степен на гъвкавост 

поради регулируемите двойни дюзи
 ■ Опционалните ламели за управление на въздуха, помагат за 

постигане на високи нива на комфорт дори и когато трябва да 
се отговори на сложни изисквания, напр. в близост до стена
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Висяща скоба

Щуцер за първичен въздух

Корпус

Плоча със щанцовани дюзи

Регулируеми ламели за управление на въздуха 
(по избор)

Свързвания към вода

Топлообменник

Предна рамка

Разглобяема решетка за индуциран въздух
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Дължина: 893 - 3000 мм
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм · Височина: 
170, 205 мм
10 - 125 л/с · 36 - 450 м³/ч пресен въздух
До 3100 W
До 2330 W

▶�DID 642 Активна охлаждаща греда ▶▶

DID 642 – Супер плосък
Новият тип DID 642 активна охлаждаща греда впечатлява със  
своята тънка конструкция и решетката за индуциран въздух с 
намаляващи по размер отвори към периферията. Хоризонталният 
топлообменник в комбинация с профилната плоча с дюзи прави 
възможна изключително тънката конструкция. Изпускането на 
въздуха е двупосочно, а новите дюзи водят до по-малко загуби 
на налягане и правят възможни по-голям набор от приложения. 
Гредата може да се монтира в непрекъснати тавани от гипсокартон 
или в растерни тавани, но е възможен и свободно висящ монтаж с 
опционално странично удължение на гредата.

 ■ Височина на конструкцията от едва 170 мм
 ■ Мощен, но тих
 ■ Шарнирна решетка за индуциран въздух с намаляващи  

по размер отвори към периферията
 ■ Може да се комбинира със системи за управление,  

като напр. X-AIRCONTROL
 ■ Идеално за непрекъснати тавани от гипсокартон или  

за растерни тавани с размер на растера от 600 или 625
 ■ Свободно висящия вариант може да бъде оборудван със  

сградни услуги, напр. осветление, високоговорители,  
спринклери, димни детектори или PIR (пасивни инфрачервени) 
сензори
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X-BEAM системите вода-въздух в днешно време се използват в много 
модерни сгради и предлагат енергийно ефективни решения за 
вентилация и климатизиране на вътрешни пространства, особено в 
офисни и административни сгради. Голямото многообразие от опции 
за монтаж за системите вода-въздух означава, че на практика за всяка 
сграда могат да се удовлетворят дори и най-взискателните архитектурни 
изисквания.

X-BEAM. Силни предимства.

 ■ Ефективно използване на пространството Системите въздух-вода 
използват сравнително малки въздушни дебити, така че са нужни 
само малки въздуховоди.

 ■ Опции за архитектурен дизайн Модули за монтаж в подове, тавани 
или стени / фасади, които гарантират, че може да се открие най-
доброто решение за всеки проект.

 ■ Висока гъвкавост при промяна на разположението в бъдеще 
Благодарение на модулната конфигурация на системите въздух-вода 
е възможно да се променя на по-късен етап разположението  
в сградата без нужда от промени в монтажа.

 ■ Запазване на съществуващите структури Системите въздух-вода  
са идеални за саниране на съществуващи сгради и за модификации.

Комфортният вътрешен климат може да се постигне с всички системи, 
изброени тук. Те предлагат най-доброто възможно решение по 
отношение на структурата, функцията и употребата на различните 
типове сгради. Взаимодействието между въздух и вода се базира на 
специфичните термални нужди на всяко вътрешно пространство.

▶Въздух за хората – вода за товарите ▶▶

Индукционните единици на ТРОКС 
са сертифицирани от Eurovent 

(ном. 09.12.432) и са посочени на 
уебстраницата на Eurovent

TROX EASY PRODUCT FINDER –
бързо и лесно оразмеряване, 

с повече информация като напр.
2D и 3D CAD данни BEAM

BEAM



Тип DID 312
Дължина: 893 – 3000 мм 
Ширина: 293, 300, 312 мм 
Височина: 210, 241 мм 
5 – 70 л/с · 18 – 252 м³/ч пресен въздух 
До 1830 W 
До 1240 W

Тип DID-R
Ø: 598 мм  
□: 593, 598, 618, 623 мм 
Височина: 250 мм
12 – 25 л/с · 43 – 90 м³/ч пресен въздух 
До 560 W 
До 500 W

Таван, интегриран

Дължина: 893 – 3000 мм 
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм 
Височина: 170, 205 мм 
10 – 125 л/с · 36 – 450 м³/ч пресен въздух 
До 3100 W 
До 2330 W

Тип DID 604
Дължина: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм 
Височина: 230 мм 
6 – 50 л/с · 22 – 180 м³/ч пресен въздух 
Дo 1330 W 
Дo 1250 W

Тип DID 600B-L
Дължина: 1493 – 3000 мм 
Ширина: 593 мм  
Височина: 210 мм 
3 – 43 л/с · 11 – 155 м³/ч пресен въздух 
До 1515 W 
До 1780 W

▶Продуктов преглед ▶▶

Тип DID 614
Дължина: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм 
Височина: 230, 245 мм 
8 – 83 л/с · 30 – 300 м³/ч пресен въздух 
Дo 2170 W 
Дo 3000 W

①

②

③

①

Тип DID 642
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Тип SMARTBEAM

Таван, висящ свободно/надстройка

Дължина: 4500 – 5200 мм
Ширина: 750 мм
Височина: 291 мм
8 – 33 л/с · 30 – 120 м³/ч пресен въздух
До 1000 W
До 750 W

Тип IDH
Дължина: 1500, 2000, 2500 мм
Ширина: 305, 548 мм
Височина: 1405 мм
До 555 л/с · 2000 м³/ч пресен въздух
До 27 kW
До 17 kW

Тип DID-E
Дължина: 948, 1248, 1548 мм
Ширина: 550, 614 мм
Височина: 200 мм
10 – 78 л/с · 36 – 281 м³/ч пресен въздух
До 1730 W
До 1480 W

Дължина: 975, 1275, 1575 мм
Ширина: 195 мм
Височина: 729 мм
4 – 50 л/с · 14 – 180 м³/ч пресен въздух
До 1000 W
До 750 W

Тип QLI
Дължина: 593, 598, 618, 623, 1193, 1198, 1243, 1248 мм 
Ширина: 593, 598, 618, 623 мм 
Височина: 230 мм 
6 – 50 л/с · 22 – 180 м³/ч пресен въздух 
Дo 1330 W 
Дo 1250 W

Тип IDB
Дължина: 643, 943, 1243 мм
Ширина: 155 мм
Височина: 555 - 605 мм
4 – 40 л/с · 14 – 144 м³/ч пресен въздух
До 950 W
До 470 W

Тип BID
Дължина: 1100 – 1849 мм
Ширина: 403 мм
Височина: 191 мм
4 – 40 л/с · 14 – 144 м³/ч пресен въздух
До 1030 W
До 1225 W

Подпрозоречен / стенен

Под

BEAM

BEAM



▶Цялостни системни решения ▶▶

ТРОКС е известен по целия свят със своите продукти, опит и 
отлично качество. TРОКС предоставя цялостни, високоефективни 
вентилационни системи и инсталации за обработка на въздуха от 
централни климатични блокове до въздушни терминални уреди, 
както и решения за противопожарна защита и за контрол на дима 
за всеки тип сграда, независимо дали е нова или санирана. И всяко 
решение е снабдено със специализирани управления от ТРОКС.

Продуктите и системите на ТРОКС могат да се открият в много 
типове сгради по целия свят.

 ■  ЖП гари и летища

 ■  Обществени и административни сгради

 ■  Ресторанти

 ■  Хотели

 ■  Производствени съоръжения и лаборатории

 ■  Болници

 ■  Концертни зали

 ■  Изложбени зали

 ■  Музеи

 ■  Кораби

 ■  Училища и университети

 ■  Стадиони и гимнастически салони

 ■  Тунели
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn
Телефон +49 (0) 2845 2020
Факс +49 (0) 2845 202666
www.troxtechnik.com
trox@trox.de


