
FILTERUNITS EN FILTERELEMENTEN

ENERGIEBESPARENDE FILTERS

LCC ENERGY FILTER

WAT IS NIEUW AAN DE NIEUWE ISO 16890-FILTERNORM?

CLASSIFICATION CHANGE!

Bespaar tot 60% op energiekosten en bescherm het milieu.

Kom hierte weten hoe een filter energie kan besparen.

SIMPLE. SUSTAINABLE. SAVINGS.

The new TROX energy costs calculator for filters lets you find out quickly and easily what energy
costs various filters incur over time.

Click here and calculate your engery costs.

SCHADELIJKE EFFECTEN VOOR DE GEZONDHEID
GERELATEERD AAN DE AANWEZIGHEID VAN FIJN STOF IN DE
BUITENLUCHT.

De concentratie fijnstof in de buitenlucht zou voor de periode van 2007 tot 2014
verantwoordelijk zijn voor gemiddeld 45.300 vroegtijdige sterfgevallen per jaar in Duitsland.
Daarom is het efficiënt filteren van fijnstof in ventilatiesystemen een essentiële voor een gezond
leven.

ONE CLICK TO YOUR NEW FILTER CLASS

Homepage > PRODUCTEN > Filterunits en filterelementen

https://www.trox.be/nl/downloads/60ac5f0c9e8f7c88/SF_2022_12_Energiesparfilter_BE_nl_web.pdf?type=brochure
https://www.trox.be/nl/filterunits-en-filterelementen/lifecycle-costs-(lcc)-filter-ede71ac956f20f49?locale=nl
https://www.trox.be/nl/filterunits-en-filterelementen/wat-is-nieuw-aan-de-nieuwe-iso-16890-filternorm%253F-e9778896afab9a22
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/filterunits-en-filterelementen-7563e6308dbf27ab


FILTERTECHNOLOGIE VAN A TOT Z

VERMINDER UW ENERGIEFACTUUR MET 50% MET BEHULP VAN DE CORRECTE FILTERS

ONE CLICK TO YOUR NEW FILTER CLASS

EN 779:2012 is vervangen door ISO 16890:2017, hierdoor zijn ook de bestelcodes veranderd.

Bekijk ons overzicht 'Filter elements – Technical data according to ISO 16890 and EN 779' om
de nieuwe bestelcodes in detail te bekijken.

Download hier het overzicht – het maakt het bestellen een fluitje van een cent!

EEN FILTEROPLOSSING VOOR ELK PROBLEEM

Dankzij het brede en gevarieerde gamma kan TROX filters en filtermedia voor alle
montagesituaties en toepassingen aanbieden.

Voor wand-, plafond-, kanaal-, of luchtbehandelingsinstallatie, in scholen, fabrieken of
laboratoria, de TROX filters worden over de hele wereld gebruikt. Ze voldoen aan de meest
veeleisende (internationale) normen en bieden naast een minimale drukval ook een lange
levensduur.

Lees hierover meer in onze brochure!

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

Ventilatoren in de luchtbehandelingskasten (AHU) verbruiken elektriciteit om de lucht voorbij de
standaard ingebouwde filters te verplaatsen.

Door energiezuinige filters te gebruiken, die minder weerstand bieden dan standaardfilters, zou
het mogelijk moeten zijn om energie te besparen. Volgens de theorie!

Om dit te verifiëren, voerde TROX een praktijktest van een volledig jaar uit. Zo kon TROX de
resultaten meten en vergelijken met de theorie.

https://www.trox.be:443/nl/downloads/32be543ab9df0c66/20200401-Product-overview-ISO16890-EN779.pdf?type=brochure
https://www.trox.be:443/nl/downloads/d4128d025569eceb/PO_2015_10_Filter_DE_fr_screen.pdf
https://www.trox.be/nl/filterunits-en-filterelementen/verminder-uw-energiefactuur-met-50%2525-met-behulp-van-de-correcte-filters-535713a4e24e8b65
file:///nl
https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_division=sales
https://www.trox.be/nl/side-services/imprint-ccdba4ad3ead90f9
https://www.trox.be/nl/side-services/algemene-verkoopsvoorwaarden-trox-belgie-5d0a9bd3f7b52a90
https://www.trox.be/nl/side-services/our-privacy-policy-32ebefea5fcac397
https://www.trox.be/nl/side-services/disclaimer-2ea903a179019d94


NEEM CONTACT OP

TROX SERVICES

MET ÉÉN VAN ONZE
FILTERSPECIALISTEN
Voor al uw vragen over filters

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

Homepage > PRODUCTEN > Filterunits en filterelementen

https://www.trox.be/nl/contact-28f6af9527a0d8ac?custom_product_area=filter
https://www.trox.be/nl/producten-a-z-db2b955356d6a69f
https://www.trox.be/nl/mytrox-f56d7bc224d8627e
https://www.trox.be/nl/ontwerp/easy-product-finder-selectie-programma-00d5793fb192db74
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/
https://www.trox.be/nl/producten-3ff6e78f50a2ba93
https://www.trox.be/nl/producten/filterunits-en-filterelementen-7563e6308dbf27ab
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