
Nová generace – optimalizována pro řešení až do 

25 000 m3/h
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K dispozici také v antracitové barvě

X2 je k dispozici v bílé a antracitové barvě
Nabídka rovněž zahrnuje verzi odolnou vůči 
povětrnostním vlivům pro venkovní instalaci. Každá  
jednotka je nakonfigurovaná podle vašich individuálních 
požadavků a všechny součásti jsou perfektně sladěné. 
Můžete si ji dokonce sami rychle a snadno navrhnout  
na našem zabezpečeném webu – včetně výpočtu  
nákladů na životní cyklus. 

Předkonfigurovaná X2 – rychlé a účinné 
řešení

Kompaktní, předkonfigurovaná jednotka X-CUBE X2  
compact,  
k dispozici ve 12 velikostech, slouží pro průtoky vzduchu 
600 až 15 000 m³/h (0,17 až 4,2 m³/s). Tyto jednotky  
se však nevyznačují pouze kompaktním vzhledem,  
ale i rychlou dostupností a vynikající účinností. 

Tento typ také obsahuje nejnovější technologii EC 
ventilátorů se špičkovou účinností až 75 %. K rekuperaci 
tepla slouží rotační výměník tepla nebo deskový výměník 
tepla s protiproudem. 

Funkce lze rozšířit
kdykoli. Můžete například přímo integrovat ohřívače se 
zabudovanou ochranou proti mrazu, chladiče vzduchu, 
chladiče vzduchu DX, přepínací systémy a řadu dalších 
součástí nebo je dodatečně doplnit jako externí moduly. 
Kompaktní jednotka je také k dispozici v bílé nebo  
antracitové barvě. Integrovaný průzor
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▶TROX X-CUBE X2 – příští generace ▶▶

Revoluční systém

Optimalizována pro malé a střední průtoky vzduchu

Nová řada rozšiřuje nabídku X-CUBE
Jednotky X-CUBE od společnosti TROX nastavují nová měřítka v oblasti 
flexibility, hygieny, energetické účinnosti, snadnosti údržby a konektivity. 
X-CUBE X2 je nově vyvinutá řada od společnosti TROX, navržená specificky 
jako rozšíření nabídky X-CUBE. Nová generace je optimalizována pro malé 
a střední průtoky vzduchu a nabízí osvědčenou kvalitu systémů TROX se 
sofistikovanými vlastnostmi.

Hlavní vlastnosti přehledně
 ■  Volně konfigurovatelné jednotky a předkonfigurovaná kompaktní řešení
 ■    Špičkový design s barevnými variantami 
 ■    Základní rám s tlumením vibrací TROX (volitelné příslušenství) – 

nevyžaduje drahou protihlukovou izolaci na stavbě
 ■   Základna jednotky s vysokou mechanickou pevností
 ■   Nízká hmotnost umožňuje snadnou přepravu a instalaci
 ■     Optimální hygienické vlastností díky hladkým vnitřním povrchům 

a malému volnému prostoru
 ■   Inovativní, robustní a flexibilní řešení zamykání dveří a revizních krytů
 ■     Intuitivní ovládání a integrace do systémů řízení budov pomocí řídicího 

softwaru X-CUBE control 2.0 

 Volně konfigurovatelná X2 – všestranné řešení

Jednotky řady X-CUBE X2 představují ideální řešení pro průtoky vzduchu 
600 až 25 000 m³/h (0,17 až 6,9 m³/s). Tyto jednotky jsou volně  
konfigurovatelné a lze je použít pro všechny procesy úpravy vzduchu. 
X-CUBE X2 je k dispozici ve 25 velikostech a lze ji vybavit rotačním 
výměníkem tepla, deskovým výměníkem tepla nebo kapalinovým okruhem. 

Inovativní zamykání krytu

Velikosti jednotek

Průtok vzduchu [m³/h]

Průtok vzduchu [m³/s] 2,8 11,1cca 0,3

X-CUBE X2
Průtoky vzduchu, velikosti 

a výsledná 
třída rychlosti 

podle EN 13053
(střední rozměry 
nejsou uvedeny)
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* Zwischen-Baugrößen nicht abgebildet.
* Geschwindigkeitsklassen nach DIN EN 13053.

  V1 (<1,6 m/s)

V2 (1,6–1,8 m/s)

V3 (1,8–2,0 m/s)

V4 (2,0–2,2 m/s)

Ovládání pomocí 7″ dotykové  
obrazovky
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▶Konfigurátor X-CUBE ▶▶

Webový konfigurační software zajišťuje transparentnost 
nákladů na životní cyklus
K tomu, abyste si navrhli X-CUBE X2 podle vašich požadavků 
a určili spotřebu v průběhu celého životního cyklu, potřebujete 
pouze webový prohlížeč. Ve webovém konfigurátoru X-CUBE si 
jednoduchým způsobem nakonfigurujete centrální klimatizační 
jednotku na základě vašich parametrů. 

Uvedete typ instalace a rekuperace tepla a zadáte hlavní údaje pro 
dimenzování (průtokovou rychlost, externí ztrátu tlaku,  
teploty vzduchu, vlhkost), požadovanou filtraci vzduchu 
a požadovaný topný nebo chladicí výkon. Systém během několika 
sekund stanoví nejlepší možnou konstrukci jednotky a vyprojektuje 
náklady na životní cyklus pro specifické umístění.

Investiční náklady, náklady na údržbu a energie jsou podrobně 
rozčleněny a přehledně znázorněny.  
Projekty si můžete uložit a podle potřeby porovnat různé varianty 
konstrukce. 

Široká nabídka možností výstupu poskytuje podporu pro další 
práci. Vygenerují se výkresy, technické listy a specifikace, které lze 
stáhnout. Můžete si vytvořit soubory BIM pro použití v prohlížeči 
TROX CAD.

Uhlíková stopa vašeho větracího a klimatizačního zařízení
Soustavně pracujeme na vývoji nabídky a přidáváme zajímavé 
funkce. Brzy už bude možné stanovit nejen náklady na životní 
cyklus, ale také uhlíkovou stopu vašich navrhovaných variant 
během provozu.

To vám umožní předem zohlednit ve vašem návrhu ambiciózní 
cíle ochrany klimatu.

Jednoduchý postup projektování

Široké možnosti výstupů

Konfigurátor X-CUBE lze použít k výpočtu nákladů 
v průběhu životního cyklu. Funguje pro libovolné 

umístění.
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Filtry TROX třídy energetické účinnosti 
A (MFI) a A+ (MFI ECO) s vysokou 
jímavostí prachu a minimální počáteční 
ztrátou tlaku pro nízkou spotřebu 
energie.

Žaluziové klapky TROX
s hliníkovými dutými 
lamelami na podporu průtoku, 
konfigurovatelné až do třídy 
těsnosti 4 podle EN 1751.

Vysoce účinné EC ventilátory 
s volnými oběžnými koly dosahují 
účinnosti až 75 %, a to dokonce 
i při částečném zatížení.

Výměnné nekonečné EPDM 
těsnění zajišťuje vynikající 
hermetickou těsnost kolem 
revizních dvířek.

Konstrukce pláště je izolovaná 
proti hluku a má vynikající 
tepelné vlastnosti. 

1

3

2

4

5 6

Volitelně se základním rámem 
s tlumením vibrací TROX díky 
inovativnímu akustickému 
základnímu rámu (modrému) 
vyrobenému z vysoce kvalitního 
materiálu Sylomer®.

5
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▶  Detaily, které udělají dojem ▶▶

Intuitivní koncepce ovládání 
na vysoce výkonném 7“ 

dotykovém displeji.

Všestranný systém čidel pro 
měření rozdílů teplot a tlaků 

zajistí regulaci podle potřeby.

Přenos tepla v závislosti na 
konstrukci, volitelně přes 
  rotační výměník tepla 
(volitelně s akumulační 
hmotou rotoru 
s hygroskopickým povlakem) 

  deskový výměník tepla
  kapalinový okruh

Modulární, rozšiřitelné ovládací prvky 
na bázi průmyslového PC mohou 

komunikovat s prakticky všemi systémy 
řízení budov přes BACnet a Modbus.  

Elektronika je uložena ve snadno 
přístupné, větrané spínací skříni.

Revizní kryty jsou připevněny na obou 
stranách. Dají se otevřít doleva nebo 

doprava pomocí univerzálního klíče 
a lze je také zcela demontovat.

Vynikající hygiena 
díky nerezové vaně na 

kondenzát se sklonem na 
všech stranách, umístěné 

pod výměník tepla pro 
chlazení a odvlhčení.

11
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Univerzální konektivita a kompatibilita s IoT
Součástí X-CUBE X2 je nové ovládání X-CUBE control 2.0. 
Jednotku je možné ovládat pomocí vysoce výkonné dotykové 
obrazovky a může se připojit k systémům TROX X-AIRCONTROL, 
TROXNETCOM a X-TAIRMINAL. 

Monitorovací funkce X-CUBE control 2.0 s automatickými zpráva-
mi o stavu umožní praktickou nepřetržitou kontrolu systému.

X-CUBE X2 se hladce integruje do centrálního systému řízení 
budov přes BACnet IP nebo Modbus TCP/IP. Díky univerzální 
konektivitě je možné regulovat výkon centrální klimatizační 
jednotky podle poptávky. Tím se kombinuje špičkový komfort 
s vynikajícími úsporami energie.

Modulární a vybavená pro budoucnost
Ovládací prvky jsou navrženy jako modulární. Tím se zajistí ma-
ximální flexibilita za nízké náklady a umožní se jejich rozšíření 
v budoucnu.

TROX Cloud Connectivity z X-CUBE control 2.0 zajišťuje kom-
patibilitu X-CUBE X2 s internetem věcí (IoT). V budoucnu se 
tím otevře důležitý potenciál pro snížení nákladů, například 
prostřednictvím vzdálené či prediktivní údržby.

A+
Energieeffizienzklasse

Raumlufttechnische Geräte
Herstellerverband e.V.

nach RLT-Richtlinie 01

Uživatelské rozhraní X-CUBE control 2.0

Vyhovuje EN 1886
 ■ Třída prostupu tepla T2
 ■ Faktor vzniku tepelných mostů TB2
 ■Netěsnost skříně L1
 ■Mechanická pevnost D1

▶X-CUBE control 2.0 ▶▶

7
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TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz
47504 Neukirchen-Vluyn, Německo
Tel. +49(0)2845 2020  
trox@trox.de

www.troxtechnik.com


