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TYPE X-CUBE CROFCU
TEMIZ ODALAR IÇIN HAVA DAĞITIMI. AKILLI VE ESNEK.
Benzersiz hijyen
Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve bileşenlerin monte edilme şekli ile
X-CUBE CROFCU, VDI 6022 kılavuzuna uygundur.
Kolay montaj
X-CUBE CROFCU, kullanıma hazır olarak teslim edilir. Ünitenin
vinçle kaldırılabilmesi için taşıma çubuklarının takıldığı deliklere
sahip olduğundan dolayı taşınması kolaydır. Boyutlar, temiz oda tavanlarının
olağan ızgara ölçülerine uygundur. Rijit tabanından dolayı ünite, tavanlara ya da
zeminin üstüne güvenli şekilde monte edilebilir.
Hızlı devreye alma
Gereken tüm parametreler fabrika ayarlıdır. Fabrika kabul testi, her ünitenin
normatif şartları ve müşterinin gereksinimlerini karşılamasını temin eder. Sahada
pek kablolama gereğinin olmaması, hızlı ve maliyet tasarruflu devreye almaya
olanak sağlar.
Güvenli bakım
X-CUBE CROFCU, herhangi bir keskin kenar olmadan tasarlanabildiği için
maksimum güvenlik sağlar. Tüm bileşenlere kolaylıkla erişilebilir ve
temizlenmeleri kolaydır.
Esneklik
X-CUBE CROFCU sistemini tek bir ünite olarak ya da birkaç ünite ile birlikte
kullanmak mümkündür. TROX yazılımı ile bağlantılı olarak bu durum, temiz
odalar için esnek bir havalandırma çözümüne neden olur. CROFCU, modern
bina yönetim sistemlerine entegrasyon ile birlikte tek başına çalışmaya olanak
sağlar.
Alman Yapımı
Almanya'daki çok gelişmiş imalat teknolojisi sayesinde TROX,
mükemmel kalitede tedarik yapabilmekte ve en zorlu teslimat süresi şartlarını
karşılayabilmektedir. Sadece X-CUBE için TROX, en gelişmiş imalat teknolojisi
ile donatılmış olan, Almanya-Hollanda sınırına yakın 15.000 m²'lik özel bir üretim
tesisi inşa etmiştir. TROX'un, ilgili endüstri standartlarını uyguladığını ve
bileşenleri ile işlemlerinin hepsinin sertifikalı olduğunu bahsetmeye gerek bile
yoktur.
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Online Hizmetler

Hizmet Yardım Hattı

 Sipariş Durumu (My TROX NET)

Servis ve Türkiye Teknik Danışmanlık
(+90) 216 577 71 50

 TROX Academy

Contact

 İletişim Ortağınız

SOSYAL AĞDA TROX

 Online hata raporu

Palladium Tower, Kat:23
34746 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 577 71 50
Fax: +90 216 577 71 57
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