
Новата генерация - оптимизирана за решения 

до 25 000 м3/ч
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Също налично и във въглеродно черно

X2 е наличен в бяло и въглеродно черно
Гамата включва също и устойчива на атмосферни 
влияния версия за външен монтаж. Всяка камера е 
конфигурирана според според вашите индивидуални 
изисквания и всички компоненти са перфектно 
съчетани един с друг. Можете дори да проектирате 
сами бързо и лесно на нашия сигурен уебсайт - 
включително изчисляване на разходите за жизнения 
цикъл. 

Предварително конфигурирана X2 compact - бързото, 
ефективно решение

Компактната, предварително конфигурирана X-CUBE X2 compact,  
налична в 12 размера, се използва за дебити от 600 до 15 000 м³/ч 
(0,17 до 4,2 м³/с). Не е само тяхната компактна природа, която отделя 
тези камери, но също бързата им наличност и отличната ефективност. 

Този тип разполага и с най-новата EC вентилаторна технология с 
максимална ефективност до 75%. Възстановяването на топлина се 
осъществява с помощта на ротационен топлообменник или пластинчат 
топлообменник с насрещен поток. 

Функционалността може да бъде разширена 
по всяко време. Така например може да се интегрират нагреватели с 
интегрирана защита от замръзване, охлаждащи намотки, охлаждащи 
намотки DX, системи за превключване и много други компоненти 
директно или преоборудвани като външни модули. Компактната камера 
се предлага в бяло или въглеродно черно.

Интегриран ревизионен прозорец
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▶TROX X-CUBE X2 – следващата генерация ▶▶

Революционна система

Оптимизирана за малки и средни дебити

Нова серия разширява гамата X-CUBE
Камерите X-CUBE от TROX поставят нови еталони по отношение на 
гъвкавост, хигиена, енергийна ефективност, лекота на поддръжка и 
свързаност. X-CUBE X2 е новоразработена серия от TROX, създадена 
специално за разширяване на гамата X-CUBE. Новата генерация е 
оптимизирана за малки и средни дебити и предлага изпитано TROX 
качество на системата със сложни функции.

Акценти с един поглед
 ■  Свободно конфигурируеми камери и предварително конфигурирани 

компактни решения
 ■    Авангарден дизайн с цветови опции
 ■    Основна рамка TROX Vibration Damper (опция) - няма нужда  

от скъпа изолация на обекта
 ■   Висока механична якост на основата на камерата
 ■   Леко тегло за улесняване на транспортирането и монтажа
 ■     Оптимални хигиенни свойства благодарение на гладките вътрешни 

повърхности и малки хлабини
 ■   Иновативно, здраво и гъвкаво заключващо решение за врати  

и панели за инспекция / достъп
 ■     Интуитивна работа и интегриране в BMS на сгради, 

използващи контролния софтуер X-CUBE control 2.0

 Свободно конфигурируем X2 - цялостното решение

Камерите от серия X-CUBE X2 са идеалното решение за дебити  
от 600 до 25 000 м³/ч (0,17 до 6,9 м³/с). Тези камери са свободно 
конфигурируеми и могат да се използват за всички процеси за 
обработка на въздуха. 
X-CUBE X2 се предлага в 25 размера и може да бъде снабден с 
ротационен топлообменник, пластинчат топлообменник или ТОА с 
междинен топлоносител. 

Иновативно фиксиране 
на панели

Размери на камерата

Дебит [м³/ч]

Дебит [м³/с] 2,8 11,1прибл. 0,3

X-CUBE X2
Дебити, размери и 

получените резултати
клас на скоростта  
съгласно EN 13053

(междинни размери  
не са показани)

40.00010.0001000

1005

1505

1010

1510

2010

2510

2015

2020

2520

3020

3030

* Zwischen-Baugrößen nicht abgebildet.
* Geschwindigkeitsklassen nach DIN EN 13053.

V1 (<1,6 м/с)

V2 (1,6–1,8 м/с)

V3 (1,8–2,0 м/с)

V4 (2,0–2,2 м/с)

7" сензорен контрол
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▶X-CUBE Конфигуратор ▶▶

Уеб базиран софтуер за конфигуриране прави разходите  
за жизнения цикъл прозрачни
Всичко, което трябва да проектирате вашия X-CUBE X2 според 
вашите изисквания и да определите потреблението през 
целия жизнен цикъл, е уеб браузър. Уеб базираният X-CUBE 
Конфигуратор ви позволява да конфигурирате вашата 
климатична камера по прост начин въз основа на вашите 
параметри. 

Вие определяте вида на монтаж и възстановяването на 
топлината и въвеждате ключовите точки за оразмеряване 
(дебит, спад на външното налягане, температури на въздуха, 
влажност), желаната филтрация на въздуха и необходимата 
мощност за отопление или охлаждане. Само за няколко секунди, 
системата ще определи най-добрия възможен дизайн на 
камерата и проектира разходите за жизнения цикъл за 
конкретното местоположение.

Разходите за инвестиция, поддръжка и енергия са разделени 
подробно и представени по лесен за разбиране начин.  
Можете да запазите проектите си, за да сравните вариантите 
на дизайна по ваше удобство. 

Широката гама от изходящи мощности осигурява подкрепа 
за по-нататъшна работа. Чертежи, информационни листове 
и текстове със спецификации се изготвят и са достъпни за 
изтегляне. Възможно е да се създават BIM файлове с помощта 
на браузъра TROX CAD.

Отпечатъкът на CO2 на вашата вентилационна и климатична 
система
Ние непрекъснато работим за разработване на гамата и 
добавяне вълнуващи функции. Скоро ще бъде възможно да 
се определи не само разходите за жизнения цикъл, но и 
отпечатъка на CO2 на вашите варианти на дизайна по време  
на работа.

Това ще ви позволи да вземете предвид целите на 
амбициозната защита на климата към вашия дизайн 
предварително.

Проста процедура на проектиране

Широк обхват от опции за резултат

Конфигураторът X-CUBE може да се използва за 
изчисляване на разходите за жизнения цикъл. 

Работи за всяко място.
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TROX филтри с клас на енергийна 
ефективност A (MFI) и A + (MFI ECO) с 
висок капацитет за задържане на прах 
и минимални първоначални загуби 
на налягане за ниска консумация на 
енергия.

TROX жалузни клапи с
алуминиеви кухи ламели 
за насърчаване на потока, 
конфигурируем до клас на 
херметичност 4 в съответствие с 
EN 1751.

Високо ефективните ЕС 
вентилатори без корпус на 
работното колело постигат 
ефективност до 75% дори при 
частично натоварване.

Заменяемият EPDM непрекъснат 
уплътнител осигурява 
отлична херметичност около 
ревизионните врати за достъп.

Конструкцията на корпуса е 
изолирана срещу шум и има 
отлични топлинни свойства. 
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Опционално с основна рамка TROX 
Vibration Damper благодарение на 
иновативната акустична основна 
рамка (синя), направена от 
висококачествен Sylomer®.
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▶  Детайли, които впечатляват ▶▶

Интуитивна концепция 
за работа на 7-инчов 

сензорен дисплей с висока 
производителност.

Универсална сензорна система 
за измерване на температурни 

и разлики в налягането 
осигурява контрол, базиран на 

търсенето.

Пренос на топлина в зависимост 
от дизайна, по желание чрез
  Ротационен топлообменник  
(по избор с маса за съхранение  
с хигроскопично покритие) 

  Пластинчат топлообменник
  ТОА с междинен топлоносител

Модулните, разширяващи се управления 
на индустриална компютърна база могат 

да комуникират с почти всички системи за 
управление на сгради чрез BACnet и Modbus. 

Електрониката се помещава в лесно достъпен, 
проветрив шкаф превключвател.

Панелите за инспекционен достъп са 
закрепени от двете страни. Те могат 
да бъдат отворени вляво или вдясно 
с помощта на универсалния ключ, а 

също така могат да бъдат премахнати 
напълно.

Отлична хигиена 
благодарение на вана за 

кондензат от неръждаема 
стомана, наклонена от 

всички страни, монтирана 
под топлообменника за 

охлаждане и изсушаване.
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Универсална свързаност и съвместимост с IoT
X-CUBE X2 е оборудван с новото X-CUBE control 2.0. Камерата 
може да се управлява, като се използва високоефективен 
сензорен екран и може да бъде свързан към системите  
на TROX X-AIRCONTROL, TROXNETCOM и X-TAIRMINAL. 

Функциите за мониторинг на X-CUBE control 2.0 с 
автоматичните съобщения за състоянието правят удобна 
системата за управление денонощно.

X-CUBE X2 е безпроблемно интегриран в централната 
система за управление на сгради чрез BACnet IP или Modbus 
TCP/IP. Благодарение на своята универсална свързаност, 
мощността на климатичната камера може да се управлява 
въз основа на търсенето. Това съчетава комфорт от  
най-висок клас с изключителна икономия на енергия.

Модулни и оборудвани за бъдещето 
Управлението е с модулен дизайн. Това осигурява 
максимална гъвкавост на ниска цена и позволява 
разширяване на по-късна дата.

TROX Cloud Connectivity от X-CUBE control 2.0 прави  
X-CUBE X2 IoT-съвместима. В бъдеще това ще се отвори  
важен потенциал за намаляване на разходите, например 
чрез дистанционна поддръжка и прогнозна поддръжка.

A+
Energieeffizienzklasse

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

nach RLT-Richtlinie 01

X-CUBE control 2.0 потребителски интерфейс

Изпитан по EN 1886
 ■ Топлопропускливост T2
 ■ Термичен мост TB2
 ■ Херметичност на корпуса L1
 ■Механична якост D1

▶X-CUBE control 2.0 ▶▶

7
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"ТРОКС Австрия ООД" ТП
ул. Г.С. Раковски № 123
1000 - София, България
Тел. +359(0)2 9812574 
trox@trox.bg

www.trox.bg


