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КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕТО
ИНДИВИДУАЛНИ РЕШЕНИЯ ЗА НОВИ СГРАДИ И ПРОЕКТИ ЗА
ОБНОВЯВАНЕ
Ние черпим от нашето обширно продуктово портфолио, за да се развиваме в
сътрудничество с клиентите си индивидуални решения за вентилация и климатизация,
както и концепции за противопожарна защита и контрол на дима, както за нови, така и
реконструирани сгради.

Независимо дали става въпрос за вентилационни системи за лаборатории, интегране на
противопожарни или димоотвеждащи клапи с централизирани системи за управление на
сгради, разработката на архитектурни системи въздух-вода или децентрализирани
вентилационни решения - традицията на TROX за тясно сътрудничество с клиентите си
е доказана, отново и отново.

„Като наши клиенти, Вие сте на първо място. Вие може да бъдете архитект, специалист консултант
или ОВК изпълнител, който работи за добър, здравословен вътрешен климат и се стремите да
изпълните най-високите изисквания за безопасност с всеки един от проектите си. Ние сме вашият
надежден партньор и Ви снабдяваме с компоненти, устройства и системи, които да Ви помогнат да
отговорите на всички предизвикателства - ефективно и устойчиво“.
Michael Bauer, председател на Управителния съвет на TROX Gmb

Свържете се с нас - специалистите от TROX използват своето богато ноу-хау, за да предоставят оптимизирани
решения за всеки един от проектите Ви.

Нашите компоненти, устройства и системи са монтирани най-успешно в много сгради,
включително:

ЖП гари и летища
Обществени и административни сгради
Търговски комплекси
Ресторанти
Хотели
Промишлени сгради и лаборатории
Болници
Търговски изложбени зали
Музеи
Кораби
Училища и университети
Стадиони и гимнастически салони
Театри и концертни зали
Тунели
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ПОЛЗА ОТ УСЛУГИТЕ НИ
Колкото по-рано инженерите на TROX се включат в плана на проекта, толкова по-ярък е
успехът. Процесът на работното проектиране в тясно сътрудничество със собственици
на сгради, архитекти, специализирани консултанти и производители на оборудване
осигурява надеждност и управление на разходите, дори за сложни проекти.

Услугите ни:

Решения за архитектурно проектиране
Концепция за разработване и оптимизация
Анализ на вариантите
Оценка за енергийна ефективност за сгради
Анализи за ефективността на разходите
Проектиране
Изработване на опитен образец
Изпитване за гарантийни показатели (охлаждане, отопление, акустика,
характеристики на потока)
Внедряване

Вашето предимство

Намалена продължителност на строителство
Намалена височина от плоча до плоча
Опростен монтаж (включи и пусни)
По-бързо възвръщане на инвестицията
По-малко интерфейси
По-малко разходи за техническо обслужване и експлоатационни разходи
Икономия на енергия
Гъвкави решения за обновяване
Интелигентно управление благодарение на интегриране с централизираната
система за управление на сградата
Намален монтаж на проводници
Увеличена оперативна надеждност
Максимална гъвкавост по отношение на конфигурирането и технологията

РАЗРАБОТКА НА ВИХРОВИ ДИФУЗОРИ ЗА SANTOS DUMONT AIRPORT В РИО ДЕ
ЖАНЕЙРО
Изпитвания на въздушния поток: Имитационна настройка в научноизследователската и
развойна лаборатория на TROX

Brazil: TROX swirl diffusers distribute fresh air to the halls and corridors of Rio de Janeiro's
Santos Dumont Airport.
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