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PureLine шлицови дифузори и комбинацията от RFD и нагнетателна кутия Sirius бяха
представени по време на ISH 2017; сега те ще бъдат пуснати на пазара.

RFD „RFD „четири-в-едно“ вихров дифузор

Друга иновация е вихровият дифузор RFD комбиниран с нагнетателната кутия Sirius. Получената
единица е дифузор, нагнетателна кутия, регулатор на дебита и шумозаглушител, всички в един корпус.
Чрез поставянето на кръгла VAV клапа точно над дифузора и използването на материали,
абсорбиращи звук, ние създадохме много компактна нагнетателна кутия с отлични акустични
свойства. Това устройство е особено подходящо като евтино цялостно решение, тъй като може да
спести до 50% в сравнение с отделните компоненти. Дифузорът се предлага в номинални размери от
160 до 400 и е подходящ за дебити от 18 до 615 м³/ч (5 - 170 л/с). Предимствата включват необикновено
плоската конструкция, намаленото време за монтаж поради само една фиксираща точка, фактът, че
лицето на дифузора може да бъде инсталирано без инструменти и лесна поддръжка. 

Новият RFD комбинира няколко функции в едно устройство: дифузор, нагнетателна кутия, регулатор
на дебита и шумозаглушител.

PURELINE – чисто решение

Друго подчертано е новоразработената гама от PURELINE слот дифузори, ненатрапващи се
продукти, които се съчетават идеално с всеки таван. Тъй като подаването на въздуха е регулируемо,
дифузорите са подходящи за различни приложения, напр. да осигури (вертикална) въздушна завеса
да защити щанд за прясна храна. Като голям плюс, е по малкото замърсяване на тавана. Всички нови
слот дифузори се предлагат с един или няколко слота и са с дължина от 600 мм до 2000 мм или от 600
мм до 1950 мм. PL18 има дебит от 17 до 300 м³/ч (5-84 л/с), PL35 от 27 до 710 м³/ч (7 - 197 л/с).
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Чисто решение: PURELINE слот дифузорите аеродинамично оптимизирани лопатки за управление на
въздуха, подобрени акустични свойства, покриват по-голям дебит и причиняват по-малко замърсяване
на тавана.

Флайър „RFD „четири-в-едно“ вихров дифузор  (PDF 514 KB)

Флайър PURELINE – чисто решение  (PDF 788 KB)

Начална страница > TROX Newscenter > TROX представя нови мултифункционални дифузори

https://www.trox.bg/downloads/308dad2a26ae19b0/SF_2017_09_RFD-SIRIUS_DE_bg_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.bg/downloads/81d578b970bb1f2c/SF_2017_09_PURELINE_DE_bg_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.bg/
https://www.trox.bg/
https://www.trox.bg/trox-newscenter-23c76fc3bb2eeab6
https://www.trox.bg/trox-newscenter/trox-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8-%25D0%25BC%25D1%2583%25D0%25BB%25D1%2582%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BD%25D0%25B8-%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2584%25D1%2583%25D0%25B7%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B8-57eee2ddda8029cb
file:///
https://www.trox.bg/contact-ab952f1c7b138c3b
https://www.trox.bg/side-services/%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2584%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F-a41dedf818ac3995
https://www.trox.bg/side-services/general-terms-and-conditions-of-supply-and-payment-trox-austria-gmbh-9c2e0ba90f356585
https://www.trox.bg/side-services/privacy-88c7b3d671557152
https://www.trox.bg/side-services/%25D0%25BE%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2582%25D0%25B0-08022bcfdbde3e55

	TROX ПРЕДСТАВЯ НОВИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ДИФУЗОРИ

