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▶ The art of handling air ▶▶

TROX is toonaangevend in de ontwikkeling, productie en verkoop van componenten 
en systemen voor ventilatie en klimatisering van ruimten. Met 24 dochterondernemingen 
in 24 landen, 14 productielocaties, 25 eigen vestigingen, meer dan 50 importeurs en 
vertegenwoordigingen met een groepsomzet van meer dan € 400 miljoen en wereldwijd 
3.600 medewerkers is TROX op het gebied van klimaatcomponenten marktleider. 

Met de nieuwe X-CUBE compact zet TROX een mijlpaal in de markt van luchtbehandelings-
kasten. De innovatieve luchtbehandelingskasten leggen de basis voor kwaliteit, prestatie, 
betrouwbaarheid, energie-efficiëntie en hygiëne op een duidelijk hoger niveau. De X-CUBE 
compact verenigt de totale TROX Knowhow in een goed te hanteren compacte unit. 
Overtuigend op alle punten. 

„Ventilatie- en klimaatsystemen voor elke toepassing: Met de X-CUBE compact serie is het 
laatste onderdeel geïntegreerd. Of het nu om een klein of groot project gaat, nieuwbouw of 
renovatie, centrale of decentrale systemen, TROX biedt de complete oplossing. Deze competentie 
plus het omvangrijke service-aanbod maken TROX de ideale partner voor elk totaalproject.“

(Lutz Reuter, voorzitter van de directie 
van TROX GmbH)
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Met de X-CUBE technologie zette TROX in 2011 een nieuwe 
mijlpaal voor ventilatie- en luchtbehandelingsinstallaties. De 
luchtbehandelingskasten van de vrij configureerbare X-CUBE 
serie kunnen voor vrijwel alle eisen worden aangepast en onder-
scheiden zich door moderne techniek, hoge kwalitieit en slimme 
details.

Deze voordelen heeft TROX nu in een nieuwe serie toegepast: de 
X-CUBE compact is een stekkerklare, vooringestelde oplossing, 
die de voortreffelijke kwaliteitskenmerken van de X-CUBE 
technologie in een klein volume verenigt. Twee warmtewisselaar-
systemen voor luchthoeveelheden van 600 tot 6.000 m³/h 
bieden de ideale oplossing voor kleine en middelgrote toe-
passingen.
 

De X-CUBE technologie als compactunit
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Stalen frameconstructie
■  Gepoedercoat zowel aan 

binnen - als buitenzijde
■  Complete afdekking door 

panelen

Panelen
■  Geïntegreerde 

afdekprofielen
■  Aandrukhendels voor 

eenvoudige revisie en 
reiniging

Grote prestatie uit klein volume

Constructie van huis 
■  Geïntegreerde akoestische 

en thermische isolatie
■  Doorlopende thermische 

scheiding van buiten-
omgeving evenals intern 
tussen toe- en afvoerdeel

Paneelconstructie 
■  Opgeschuimde afdichtingen 

voor thermische scheiding 
■ Hoge luchtdichtheid 
■ Minimale warmteverliezen 
■ Warmtedoorgangsklasse T2

Basisframe 
■  Openingen voor transport-

buizen (zie foto midden)
■  Bovenste aanslag met 

afneembare hijsogen

Oppervlakken 
■ Gladde poedercoating
■  Geen uitstekende raam-

delen voor goede reiniging
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Radiaalventilator
■ Vrij lopende EC-motor
■ Hoge efficiëntie 
■ Laag geluidsniveau 
■  Voldoet aan toekomstige 

energieklasse IE4 volgens 
IEC 60034-30

Jalouziekleppen 
■ DIN EN 1751, Klasse 2
■  Aerodynamische gevormde 

lamellen

Meet- en regeltechniek 
■ Voor Modbus en BACnet
■ Uitneembare schuiflade
■  Aansturing van extern 

toebehoren mogelijk

Plisseefilter
■  Eurovent gecertificeerd, 

energieklasse A
■ Geringe inbouwdiepte
■ Laag aanvangsdrukverschil
■ Grote stofopslagcapaciteit 
■ Roestvrijstalen klemlijsten

Bedieningseenheid 
■  Eenvoudig wijzigen van 

bedieningszijde door 
paneel te wisselen

Warmteterugwinning
■  Naar keuze warmtewiel- of 

tegenstroom-platenwisselaar

Twee systemen voor alle toepassingen

X-CUBE compact met warmtewiel in vijf 
grootten

Voor maximale warmteterugwinning en vocht-
overdracht bij minimale bouwlengte

X-CUBE compact met tegenstroom-warmte-
terugwinning in vier grootten
Voor volledige scheiding van toe- en afvoer-
lucht bij bepaalde bestanddelen zoals bijv. 
geuren, oplosmiddelen etc.
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De snelselectie of de TROX EPF Easy 
Product Finder helpen bij de juiste 
keuze

  X-CUBE compact: luchthoeveelheden en grootten volgens DIN EN 13053

Grote prestatie in kleine afmetingen
■ Luchthoeveelheden van 600 tot 6.000 m³/h
■  Maximale energie-efficiëntie bij grote opvoerhoogte
■  Hoge hygiënestandaard (conform VDI 6022)
■   Warmteterugwinning met warmtewiel of tegenstroom 

platenwisselaar
■  Luchtfiltering met TROX plissee- of NanoWave-filters
■  Weervaste uitvoering 
■  Stekkerklaar geleverd (Plug&Play)
■  Bedienzijde kan later veranderd worden
■  Geïntegreerde regeling

Huis TÜV Süd volgens EN 1886 getest
■  Luchtdichtheid klasse L1 (M)
■  Stabiliteit klasse D2 (M)
■  Filterklassen tot F9 (M)
■  Isolatie klasse T2
■  Warmtebruggen-klasse TB2

l h h lh d l

Luchthoeveelheid [in m3/h] / [in m3/sec]

V2 (1,6 - 1,8 m/s)

V3 (1,8 - 2,0 m/s)

V4 (2,0 - 2,2 m/s)

2125,0 5375,03750,0 7000,0500,0

R 5250

R 4200

P 3600

R 3000

R 2000

R 1300

P 3000

P 1800

P 1230

0,14 0,59 1,04 1,49 1,94ongev.
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De voordelen

Hoge energie-efficiëntie
De X-CUBE compact wordt steeds energie-efficiënt geselecteerd. 
Constructie, isolatie, luchtdichtheid, warmterugwinning, energie
-efficiënte aandrijvingen en intelligente regeltechniek zorgen voor 
een grote potentiële energiebesparing ten opzichte van de bestaande 
luchtbehandelingskasten.

Voortreffelijke hygiëne
Met de bijzondere vorm, gladde oppervlakken en de inbouwwijze van 
de componenten voldoet de X-CUBE compact aan de eisen van de 
VDI 6022.

Eenvoudige montage 
De X-CUBE compact wordt stekkerklaar geleverd. De unit is geschikt 
voor veel transportmogelijkheden en kan in drie transporteenheden 
gedeeld worden. Elke eenheid kan met transportbuizen gehesen 
worden en met een kraan getransporteerd worden. Met enkele 
handgrepen kan de bedienzijde van de unit verwisseld worden, wat 
een probleemloze inbouw en ook links- en rechtszijdige uitvoering 
mogelijk maakt. 

Veilig onderhoud
Het ontwerp van de X-CUBE compact heeft geen scherpe randen 
en garandeert daarmee veilig werken. Alle componenten zijn direct 
toegankelijk en eenvoudig te onderhouden.

Intuïtieve bediening
De X-CUBE compact kan met het bedieningspaneel op de kast en 
met een webbrowser eenvoudig voor verschillende toepassingen 
worden ingesteld. Praktisch alle statusinformatie is in een oogopslag 
zichtbaar. De hoge bedrijfszekerheid garandeert een eenvoudige 
bediening en storingsvrije werking.

Naadloze integratie in moderne gebouwbeheersystemen.
De X-CUBE compact kan met Modbus en Bacnet in moderne 
gebouwbeheersystemen geintegreerd worden. Uitbreiding met meer 
toegangsmogelijkheden is mogelijk.

Made in Germany
Met de moderne productie in Duitsland garandeert TROX zijn klanten 
de beste kwaliteit en korte levertijden. TROX heeft voor de X-CUBE 
technologie een fabriek van 15.000 m² in Anholt gebouwd. Er wordt 
hier met de modernste productietechnieken gewerkt. TROX past alle 
normen in de branche toe en heeft alle componenten en processen 
laten certificeren.
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Het totale overzicht
De X-CUBE Technologie is met jarenlange ervaring van TROX 
ontwikkeld. Elk detail klopt. Alles past optimaal in elkaar. De 
ontwikkelaars van TROX denken verder dan de luchtbehandelings-
kast en hebben steeds de totale ventilatie en klimatisering voor 
ogen.

In het eigen laboratorium kan TROX bijvoorbeeld de akoestische, 
energetische of stromingstechnische eigenschappen van alle 
componenten optimaliseren. TROX heeft als enige Duitse 
fabrikant van luchtbehandelingskastenKnowhow in de filter-
techniek, brandtechnische producten, geluiddempers en alle 
andere componenten en systemen.

Internationale ervaring
TROX produceert al vele jaren luchtbehandelingskasten in Spanje, 
Zuid-Afrika en Zuid-Amerika voor de plaatselijke markten. De 
daar opgedane ervaringen zijn in de ontwikkeling van de 
X-CUBE opgenomen en komen nu ten goede aan klanten in 
Duitsland. 

Referenties
TROX X-CUBE units zorgen in talrijke gebouwen in Duitsland 
voor een goed klimaat. En dat in de meest diverse toepassingen: 
van de nieuwe 15.000 m² grote productiehal in Anholt tot 
klinieken en kantoorgebouwen zoals KEUCO in Hemer.

Omdat het TROX is

Het stromingslaboratorium 
in Neukirchen-Vluyn

 TROX fabriek, Anholt 
(Duitsland)

 KEUCO kantoorgebouw, Hemer (Duitsland)
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TROX Belgium N.V.
Paepsem Business Park
Paepsemlaan 18g
1070  Brussel
Tel.:  0032 2/522.07.80
Fax:  0032 2/520.21.78
info@trox.be
www.trox.be
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www.trox-x-cube-compact.com/be


