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КЛИМАТИЧНА КАМЕРА X-CUBE X2 - ОПТИМИЗИРАНА ЗА РЕШЕНИЯ ДО 25
000 М³/Ч

Със серията климакамери X-CUBE, TROX постави нови стандарти за гъвкавост, хигиена, енергийна
ефективност, лекота на поддръжка и мрежова способност. X-CUBE X2 е новоразработена серия, с
която TROX сега специално разширява своята програма X-CUBE.

Климакамерите от серията X-CUBE X2 са оптималното решение за дебити до 25 000 м³/ч (6,9 м³/с). Те
се конфигурират свободно и могат да се използват за всички процеси на пречистване на въздуха.

X-CUBE X2 compact покрива дебити до 15 000 м³/ч (4,2 м³/с). Предварително конфигурирана,
климакамелата се характеризира с особено кратко време за доставка. Със своите координирани
компоненти и интелигентна интегрирана система за управление, тя работи изключително ефективно.

Акцент в дизайна на новата серия е предлаганата по избор основна рамка, демпфирана от вибрации.
Това позволява AHU да бъде поставена директно на пода - без да са необходими допълнителни мерки
за премахване на вибрациите.

Уеб-базиран софтуер за проектиране прави разходите за жизнения цикъл прозрачни.

С уеб базиран X-CUBE конфигуратор, AHU може лесно да бъде конфигуриран въз основа на
индивидуални параметри. След като въведете само няколко информации, като тип монтажа и
възстановяване на топлината, както и най-важните точки за оразмеряване, системата определя
оптималния дизайн на климакамерата за секунди и прогнозира разходите за жизнения цикъл за
конкретна площадка. Инвестициите, поддръжката и енергийните разходи се разбиват в детайли и се
визуализират по разбираем начин.

Универсално работеща в мрежа и способна за IoT (Интернет на Нещата)

X-CUBE X2 е оборудван с новия софтуер за управление X-CUBE control 2.0. Климакамерата може да се
управлява чрез високоефективен сензорен панел и да се свързва към системите TROX X-
AIRCONTROL, TROXNETCOM и X-TAIRMINAL. Функциите за наблюдение с автоматични съобщения за
състояние позволяват удобно управление на системата денонощно.

Чрез BACnet IP или Modbus TCP / IP X-CUBE X2 се интегрира безпроблемно в системата за управление
на сградата. Благодарение на тази универсална мрежова способност, работата на климакамерата
може да се контролира в съответствие с изискванията. По този начин най-добрият комфорт се
съчетава с максимални икономии на енергия.

Предимствата с един поглед:

› Свободно конфигурируеми устройства и предварително конфигурирани компактни решения.

› Висока стабилност и якост на дъното.

› Отлични хигиенни свойства благодарение на гладки вътрешни повърхности и намалени размери
на междина.

› Здрава и гъвкава заключваща система за врати и инспекционни панели, ограничителната страна
може да се смени на място.

› Приглушена от вибрации основна рамка спестява отнемащо време отделяне на място (предлага
се по избор).

› Интуитивна работа и интеграция в системи за управление на сгради чрез контролен софтуер X-
CUBE control 2.0.
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