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CAN A DAMPER BLADE PROVIDE MEASUREMENT AND REGULATE?
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Min/Max actuators

Open/Close actuators

Retrofit kits

RN-Ex
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TVE

TVM

TVRK

Típus Adjustment devices

Típus AK

Típus AK-Ex

Típus CA

Típus CAK

Típus Compact

Típus Dynamic differential
pressure transducers

Típus EN

Típus EN-Ex

Típus RC

Típus RETROFIT

Típus RN

Típus Static differential
pressure transducers

Típus TA-Silenzio

Típus TS

Típus TVA

Típus TVJ

Típus TVLK

Típus TVR

Típus TVR-Ex

Típus TVT

Típus TVZ

Típus TX

Típus TZ-Silenzio

V

W

Típus Universal, dynamic

Típus Universal, static

Típus VFL

Típus VFR

Típus VME

Típus VMLK

Típus WT

Variable Actuators

VFC

VMR

VMRK

WL

YES! IT'S CALLED TVE. 

With the new volume flow controller of Type TVE, upstream conditions, installation dependent
on airflow direction and strictly limited volume flow rate control ranges are a thing of the past.
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https://www.trox.hu/vav-k%25C3%25A9szuel%25C3%25A9kek/t%25C3%25ADpus-tvlk-9a91492a6d1d3094
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SZABÁLYOZÓK

EGYSZERŰ. PRECÍZ. HATÉKONY.

AIRFLOWCONTROL TERVEZÉSI ÚTMUTATÓ

Mennyi levegőre van Önnek szüksége?

A szellőzéstechnikai és klímatechnikai rendszerek rendeltetése az, hogy beállítsák a beltéri levegő minőségét és a helyiség
fűtési komfortjának és nedvességtartalmának feltételeit a fennálló rendelkezéseknek (DIN EN 13779) megfelelően.

A megfigyelés sarkalatos pontja a beltéri klíma. A szükséges levegő minőség fenntartása és a rendszer gazdaságos
működésének lehetővé tétele érdekében a rendszer minden levegő áramlását felügyelni és szabályozni kell. Ezért az elosztó
berendezés fontos feladatot kap.

A TROX ezen egységeket illetően a világ vezető gyártóinak egyike. Nemzetközi sikerünk alapja 35 éves fejlesztési és gyártási
tapasztalat a térfogatáramt megvalósító végfelhasználói készülékek és a hozzájuk kapcsolódó alkatrészek tekintetében. 

A három optimalizált TROX szabályozó egység páratlan minőséggel, egyszerű üzembe
helyezéssel és precíz működéssel emelkedik ki a tömegből.

További információért olvassa el a Speciális brosúrát, vagy látogassa meg termékeink oldalait.

Fizikai alapelvek, szabványos leírások, rendszeráttekintések stb. segítenek a megfelelő
szabályozási technika megtervezésébe.
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TROX SZOLGÁLTATÁSOK

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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