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X-BEAM въздух-вода системи предлагат енергийно ефективни решения за вентилация и климатизация
на модерните офис и административни сгради. С множество опции за инсталиране на въздух-вода
системите се гарантира, че дори и най-взискателните архитектурни изисквания могат да бъдат
изпълнени. Ниско-таванни кухини, например, представляват предизвикателство в обновяването на
сградите, защото няма много пространство за инсталиране на вентилационни елементи. С две нови
TROX активни охлаждащи греди се решава на този проблем.

Тип DID642 - Супер плосък
DID642 е активна охлаждаща греда с особено компактна височина от само 170 mm, и индукционна
въздушна решетка с намаляващи отвори към краищата, съчетава функционална ефективност с много
атрактивен дизайн. Активно- охладащата греда е снабдена с хоризонтален топлообменник за
подаване на въздуха двупосочно. Иновативни дюзи, разработени от TROX, причиняват по-малко
загуби на налягане и дават възможност за по-широк кръг от приложения. С обем на пресния
въздушнен поток до 450 м3 / ч активната охлаждаща греда е мощен уред, подходящ за големи
затворени пространства, като същевременно „шепне“ тихо. DID642 може да бъде инсталирана в
непрекъснати тавани от гипсокартон или растерни тавани . Свободно висяща инсталация с
допълнителен разширена ивица също е възможно.

Специални функции накратко
• Конструктивна височина от 170 mm
• Може да се комбинира със системи за управление, като например X-AIRCONTROL
• Идеална за непрекъснати тавани от гипсокартон или за растерни тавани размер на растера 600 или
625
• индукционна въздушна решетка с намаляващи отвори към краищата
• свободно висящ вариант може да бъде оборудван с други инсталации, например осветление,
високоговорители, спринклер, детектори за дим или PIR датчици

DID642 – плоска конструкция и впечатляваща гъвкавост

Тип DID 614 - с висок капацитет, топ дизайн
Друга иновация на TROX е новата DID614 активно- охлаждаща греда. Гредата с четиристранно
подаване на въздуха е оборудвана също с хоризонтален топлообменник; с пет варианта на дюзите и
различни водни връзки може да бъде идеално адаптирана към изискванията на конкретния проект. И
ако има промяна на предназначението регулируемите дюзи правят активно охладащита греда много
гъвкава. Препоръчва се за много приложения, дори и за сгради, където сложни изисквания трябва да
бъдат изпълнени и всичко това, без да се прави компромис с комфорта. DID614, също се предлага с
индукционна въздушна решетка с намаляващи отвори към краищата , която се съчетава много добре с
тавана.

Специални функции накратко
• Мощна, но тиха
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• Голям дебит до 300 м3 / ч свеж въздух
• Подвижна индукционна въздушна решетка , не се изисква инструмент
• 5 варианта за дюзи
• Гъвкава поради регулируеми двойни дюзи

DID 614 - висок капацитет в квадратна форма

DID 614 - висок капацитет в правоъгълна форма

TROX Austria acts as a hub for all business in the CEE region. In addition to Austria, it is also represented by
successful and reliable partners in Hungary, the Czech Republic, Croatia, Serbia, Bulgaria, and Romania, as
well as Slovenia and the Slovak Republic.

TROX is the leader in the development, manufacture and sale of components and systems for the air
conditioning and ventilation of rooms. With 29 subsidiary companies in 28 countries on 5 continents, 14
production facilities, and importers and representatives, TROX is present in over 70 countries. Founded in
1951 and with a staff of 3,700 employees, TROX generated sales around the globe of €482 million in 2015.

For further information or should you have any questions about TROX, please contact:
Press Contact
Sabine Stubenvoll, MBA - TROX Austria GmbH
Marketing Austria & CEE
Phone +43 1 250 43 40
E-Mail s.stubenvoll@trox.at
More information available at www.trox.at
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