
PRODUCTEN

X-CUBE COMPACT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE BASIC

COMPACT EN EFFICIËNT.

De X-CUBE compact combineert de hoge kwaliteit van de X-CUBE technologie in een klein
volume. Compact en efficiënt. Pre-geconfigureerd en klaar voor aansluiting

In totaal negen units in de range van 600 tot 6.000 m3 / h met twee verschillende
warmteterugwinsystemen bieden de ideale oplossing voor kleine en middelgrote toepassingen.
Een breed pakket opties completeert het van eenvoudige verwarmingsbatterij of
gecombineerde verwarmings-/koelbatterij tot stoombevochtigingsmodule voor maximaal
comfort.

 

AKOESTISCH EN TECHNISCH GEOPTIMALISEERD.

Het nieuwe product type is niet alleen estetisch passend maar ook meer energie
efficiënt; bovendien biedt het verbeterde akoestische eigenschappen.

Tot 6 dB minder geluidproductie dan met DUK jet nozzles door geoptimaliseerde nozzle
contour
Inblaashoek kan aangepast worden, begrensd en gefixeerd
Kleinere worp in twee stappen voor kleinere ruimten
Hoge kwaliteit polymeer in RAL wit aluminium of zuiver wit
Eenvoudige montage met bayonet sluiting in de ring
Zelf-instellende variant met korte response tijd door verstelling met geheugenmetaal
Platte externe motor voor compacte installatie en betere energie efficiëncy
Integratie met meet- en regelcomponenten is mogelijk  
Vijf grotes, elk verkrijgbaar voor montage op luchtkanaal (rechthoekig of rond) of direct
aangesloten
Alle varianten zijn ook met ommanteling leverbaar voor zichtbare plaatsing

ESTHETISCH EN FUNCTIONEEL

De nieuwe wandroosters Grille Cover zijn van hoge kwaliteit aluminium en
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verbinden functie en esthetiek in een perfect gevormd design. Montage mogelijk
in muren, plafonds of luchtkanalen.

Energie-efficiënt en akoestisch geoptimaliseerde luchtverdeling
Symmetrisch lamelprofiel voor aanstroming langs beide zijden
Uniforme look en eenvoudige verstelling door verborgen lamelkoppeling
Verdekt montageraam
Lineaire en strakke optiek, ideaal als roosterband
De vastgeklikte en afneembare afdekplaten bieden een levendige twee-kleuren look.
Gebruik van bestaande bevestigingsset
Gemakkelijk vervangbaar door standaard inbouwmaten

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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