
TERMÉKEK

X-CUBE COMPACT

TJN VETŐFÚVÓKA  

X-GRILLE

KOMPAKT ÉS HATÉKONY.

Az X-CUBE Compact a legkisebb méretbe sűrítette az X-CUBE technológia kiváló minőségű
tulajdonságait. Kompakt és hatékony. Előre beállított, és csatlakoztatásra kész

Összesen kilenc egység a 600 – 6000 m3/h teljesítménytartományban, két különböző
hőcserélő rendszerrel, így kiváló megoldás kis és közepes méretű konstrukciókhoz. Tartozékok
széles palettája egészíti ki a választékot az egyszerű utófűtő vagy kombinált hűtő/fűtő
csőkígyóktól a gőzbeporlasztó modulokig a maximális komfortérzethez.

OPTIMALIZÁLT AKUSZTIKAI ÉS MŰSZAKI KIALAKÍTÁS.

Ez az új termék nem csak esztétikailag vonzó, de sokkal takarékosabb is; emellé
jobb akusztikai tulajdonságokkal is bír.

Az optimalizált fúvókakialakításnak köszönhetően a DUK típusú vetőfúvókához képest
akár 6 dB értékkel kedvezőbb akusztikai paramétereket produkál
A levegősugár szögét szabályozni, korlátozni és rögzíteni is lehet
A befúvási távolság két lépésben csökkenthető kisseb légterekhez
Magas minőségű polimer anyagú, RAL fehér alumínium vagy tiszta fehér színben
Egyszerű telepítés a kifúvó gyűrűnél lévő bajonettzárral
Önbeállító változat rövid reakcióidővel, mivel a működtető emlékezőötvözetből készült
A lapos külső motor biztosítja a kompakt méretet és a hatékonyabb energiafelhasználást
Integrálható mérő és szabályozó rendszerekkel 
Öt méret, mindegyik csatlakoztatható légcsatornához (négyszög vagy kör
keresztmetszetű) vagy közvetlenül
Minden változat elérhető külső készülékházzal, ha látható helyre szerelik

ESZTÉTIKUS ÉS FUNKCIONÁLIS.

Az új X-GRILLE Cover szellőzőrácsok kiváló minőségű alumíniumból készültek,
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TROX SZOLGÁLTATÁSOK

csatlakoztatható és esztétikus, tökéletes külső formatervvel. Integrálható falakba,
mennyezetekbe vagy légcsatornákba.

Energiahatékony és akusztikailag optimalizált levegő elosztás
Szimmetrikus lamellaprofil a kétirányú levegőáramlásért
A rejtett lamellarudazatnak köszönhetően egységes kinézet és könnyű állíthatóság
Rejtett, és továbbfejlesztett rögzítőkonzol
Lineáris külső, ideálisan elrendezhető
A könnyen cserélhető takarórácsokkal élénk, kétszínű megjelenés hozható létre
Már rendelkezésre álló rögzítőkészletek használata
A szabványos beépítési méreteknek köszönhetően könnyen cserélhető

TERMÉKKERESŐ A-Z
TERMÉKKERESŐ A-Z TROX EASY PRODUCT FINDER

Gyors. Megbízható. Innovatív. 
TROX TŰZVÉDELMI
CSAPPANTYÚ POSZTER
Mindig a megfelelő tűzvédelmi
csappantyút.
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