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VÝROBKY
X-CUBE COMPACT
KOMPAKTNÍ A EFEKTIVNÍ.
X-CUBE Compact spojuje vysokou kvalitu technologie X-CUBE s minimálními nároky na prostor. Kompaktní a efektivní.
Předkonfigurovaný a připravený k připojení.
Celkem devět jednotek s výkonem od 600 do 6000 m3/h se dvěma systémy pro výměnu tepla nabízejí ideální řešení pro malé a
střední aplikace. Řadu završuje široká řada doplňků, od jednoduchého dohřívače vzduchu na kombinovaných
topných/chladících cívkách až po modul pro parní zvlhčení pro maximální komfort.
X-CUBE compact

TJN JET NOZZLE

AKUSTICKY A TECHNICKY OPTIMALIZOVÁNO
Tento nový druh výrobku je nejen esteticky atraktivní, ale také energeticky efektivní, a navíc nabízí lepší akustické
vlastnosti.
Až o 6 dB méně vzduchu než s dýzami DUK díky optimalizovanému tvaru dýzy
Úhel trysky lze nastavit, omezit i pevně fixovat.
Dvoustupňové zkrácení dosahu proudu pro menší prostory
Vysoce kvalitní polymer v hliníkově bílém nebo čistě bílém provedení (dle RAL)
Snadná montáž pomocí bajonetového uzávěru na osazovacím kroužku
Samonastavovací varianta náklonu trysky s krátkou dobou reakce díky pohonu z paměťové slitiny
Plochý externí motor zaručuje kompaktní montáž a zvýšenou energetickou efektivnost
Je možná integrace s měřícím a řídícím systémem
Pět velikostí, každá ve variantě pro potrubí (čtyřhranné nebo kruhové) nebo pro přímé napojení
Všechny varianty se také dodávají s vnějším opláštěním pro viditelné instalace
Typ TJN

MŘÍŽKA X-GRILLE
ESTETICKÁ A FUNKČNÍ.
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Nové větrací mřížky X-Grille Cover jsou vyrobené z vysoce kvalitního hliníku a spojují funkčnost a estetiku v
jednom dokonale tvarovaném designu. Integrace pokračuje do stěn, stropů a vzduchových potrubí.
Energeticky efektivní a akusticky optimalizovaná distribuce vzduchu
Symetrický profil lamely pro oba směry proudění vzduchu
Jednotný vzhled a snadné nastavení díky skrytému spojení lamel
Skrytá a zdokonalená montážní svorka
Lineární vzhled, ideální pro uspořádání
Snadno vyměnitelné krycí lamely umožňují svěží dvoubarevné provedení
Využití stávajících upevňovacích přípravků
Snadná výměna díky standardním montážním rozměrům

Typ X-GRILLE-Cover

TROX SERVIS
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HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z
HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z

TROX NAVRHOVACÍ
SOFTWARE EPF

TROX POSTER –
POŽÁRNÍ KLAPKY

Rychlý Spolehlivý. Inovativní. Správná požární klapka v
každé době.
TROX Austria GmbH

Online-Services

Service-Hotlines

 TROX Akademie

Sekretariát
Tel.: +420 283 880 380 (volba 0)
Fax.: +420 286 881 870

 Váš kontaktní partner
 Online hlášení o závadě

Nabídkové oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 1)
Fax.: +420 286 881 870
Technické oddělení
Tel.: +420 283 880 380 (volba 2)
Fax.: +420 286 881 870

organizační složka
Ďáblická 553/2
182 00 Praha 8 - Střížkov
Telefon +420 283 880 380
Fax +420 286 881 870
E-mail trox@trox.cz

Sklad
Tel.: +420 283 880 380 (volba 4)
Fax.: +420 286 881 870
Kontaky
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