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A JÓTÓL A MÉGJOBBIG  

AZ ENERGIAHATÉKONY
HŐVISSZANYERÉSÉRT 

TROX AUTOMATIKUSAN ELLENŐRZI
AZ ECO-DESIGN ELŐÍRÁS SZERINTI HŐVISSZANYERÉSI HATÉKONYSÁGOT

CSÖKKENTSE ENERGIAKÖLTSÉGEIT AZ X-CUBE LEÁRAMLÁS
OLDALI HANGCSILLAPÍTÓJÁVAL 

A hangcsillapítók folyamatosan fejlődnek, egyre jobb bevezetett csillapítás érhető el, de az
akusztika mellett az energiaköltségek csökkentésében is jelentős szerepet kaphatnak, amit mi
sem bizonyít jobban, mint az új leáramlás oldali hangcsillapító, mely rendelhető a TROX X-
CUBE légkezelő géphez.

A ventilátor leáramlási oldalára építendő be. Áramlástechnikailag kedvező kialakítása sokkal
kedvezőbb ellenállással rendelkezik, ugyanolyan akusztikai paraméterek mellett, mint a
hagyományos hangcsillapítók.

Szabadalmazott új gyártmány
Ideális 9,000 m³/h légmennyiségig
Optimális hatásfok, fejlett leáramlás oldali karakterisztika
Alacsony zajszint
Növelt energiahatékonyság

Az Ecodesign előírás megköveteli, hogy 2018-tól az új légkezelő gépek energia-visszanyerési
hatásfoka minimálisan 73% legyen, a közvetítőközeges rendszerek esetében 68%. A TROX
által forgalmazott közvetítőközeges rendszer a TROX hidraulikai szabályozásával az energia-
viszanyerés hatásfoka garantáltan elérheti a 80%-ot.

Továbbá: Különlegesség, hogy műszaki adatok megbízhatóságáért egy bizonyítvánnyal
rendelkező szoftver felel.

A tökéletes rendszer:

Optimális szabályozás
Magas üzembiztonság
Csúcstechnológia
Gazdaságilag hatékony

Alkalmas minden követelmények között:

Opcionális kiegészítő hűtés illetve fűtés
Párátlanító hővisszanyerés
Előfűtés/ szűrés
Indirekt adiabatikus hűtés

További információt az "X-CUBE közvetítőközeges rendszer a hatékony hővisszanyerésért”
kiadványunkban talál. 

A Kyoto egyezmény elfogadásával az Európai Unió elkötelezte magát, hogy 2020-ig mintegy
20%-kal csökkenti a CO2 gáz kibocsátását. A cél elérése érdekében már 2005-ben elfogadta
az energiafelhasználás termék irányelvet. Az energiafogyasztó termékek irányelve ( Energy-
Related Products Directive) 2009/125/EG, köznyelvben csak ecodesig vagy ERP direktíva
meghatároz számos energiafogyasztó gyártmány szempontjából kötelezően betartandó
paramétereket.
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TROX SZOLGÁLTATÁSOK

Az Európai Unióban a légkezelő gépek energiahatékonysági paramétereire 2016 január elseje
óta új szabályok vonatkoznak, melyek 2018 január elsejével kötelezően érvényesek.

TROX X-CUBE légkezelő gépek saját kiválasztó-méretező szoftverrel választhatók ki a
felhasználók egyedi igényeinek megfelelően. Ez a szoftver automatikusan ellenőrzi, hogy az
energiahatékonysági követelményeknek megfelel-e a kiválasztott gép. Minden légkezelő gép,
mely az Európai Unióban készült és került kereskedelmi forgalomba megfelel a 2016 január
elseje óta érvényben lévő új előírásoknak.

Kérem tekintse meg a mellékelt ErP táblázatot – energiahatékonysági követelmények 2016

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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