
DECENTRAAL VENTILATIE SYSTEEM

COMPACTE VENTILATIE-UNITS MET WARMTETERUGWINNING

IDEALE OPLOSSINGEN VOOR MOOIE GEVELS

KOSTEN BESPAREN GEDURENDE DE GEHELE LEVENSCYCLUS VAN HET PRODUCT

DE PERFECTE VENTILATIEOPLOSSING - VOOR KLASLOKALEN EN
ANDERE TOEPASSINGEN

Decentrale ventilatiesystemen zijn ideaal voor de energie-efficiënte renovatie van scholen en
opleidingsfaciliteiten.

Ze worden gebruikt voor de gecontroleerde ventilatie van klaslokalen, conferentie- en
vergaderruimten, evenals voor groepsruimten in kinderdagverblijven.

De voordelen in een oogopslag:

Hoge luchtprestaties
Warmteterugwinning het hele jaar door
Gezonde recuperatie van vocht
Effectief verwarmings- en koelingsregister
Zuivere filtratie
Stille werking, hoge energie-effiëntie
Vraaggestuurde ruimteregeling

Frisse lucht voor leren en werken. SCHOOLAIR-HV units voor gezonde airconditioning - meer
informatie vindt u in onze brochure

VOOR KANTOREN, SCHOLEN EN KLEUTERSCHOLEN

Horizontale en verticale gevelunits voor installatie onder vensterbanken, of boven en aan de
zijkant van ramen.

Ondervloerunits voor installatie onder een vloer naast een buitenmuur

Plafondunits voor inbouw in verlaagde plafonds

Ondervloerunits, plafondunits en verticale units voor installatie naast een raam zijn ideaal voor
ruimten met beglazing van vloer tot plafond.

Besparing op de werking dankzij:

Lage energiebehoefte voor de luchtstroom
Ventilatie en airconditioning op basis van bezetting
Vraaggestuurde regeling van de luchtkwaliteit

Besparing op de bouw dankzij:

Minimaal benodigde ruimte voor technische apparatuur
Geen kanalen of schachten nodig
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Kleine units, dus slechts klein vloeroppervlak nodig

Would you like to know more about decentralised ventilation? Here's more information, ready for download:

Façade ventilation systems for new and refurbished offices, schools and children's daycare facilities (brochure)
Variety at a glance (overview) 

The brochure gives you all the background information, while the overview helps you select the unit that
best meets your requirements.

Download Brochure Download Overview

Modular control system FSL-CONTROL II, specially for decentralised ventilation systems

Various room control panels in attractive designs

Various wall and floor fixing systems

Condensate drip tray with or without condensate drain

Powder coating in many different colours, e.g. RAL CLASSIC

ONLINE PRODUCT
CONFIGURATOR
Ontwerp airconditioning- en
ventilatiecomponenten eenvoudig en
snel

ALLES IN ÉÉN KLIK
De digitale diensten van myTROX

TROX EASY PRODUCT FINDER
Meer info over de ontwerptool
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