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IAA 2003 - FRANKFURT (ALMANYA) dön

Mercedes-Benz, Uluslararası Otomotiv Fuarının (IAA) üç sergi katındaki 12,100 metre karelik bir alan üzerinde 60 otomobilini halka
tanıtıyor.
Bu nedenle, alışılmışın dışındaki mimarisi sayesinde en iyi koşulları sunan, meşhur Frankfurt festival salonu özel yeteneğe sahip bir
showrooma dönüştürülecektir.
30 metrelik, etkileyici bir yüksek kubbenin altında, beyaz ince levha yapılarıyla, cazibeli bir biçimde salonun ortasından erişime
kapatılan, iki tane açık ara kat bulunur.
Toplam 2640 metre uzunluğunda, 190,000 ışık diyotu ile donatılmış lamel yapılar etkileyici şekilde dikkat çekerler.
"atmosferik deneyimi dünyası" nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, TROX DUK tipi uzun atış mesafeli jet nozulların kullanılması
gerekliydi.
Yüksek akustik konfor ve göze hoş gelen bir tasarım sunarlar.

Üfleme havasının, hava kanalları ile fuar alanına ulaştırılmasına kadar büyük bir mesafeyi aşması gerektiğinden, standın
iklimlendirmesi TROX'un DUK-V tipi uzun atış mesafeli jet nozulları ile yerine getirildi.
Bu ürünler,geometrik kısıtlamara, mükemmel işlevsel ayarlamalar ve değişik yorumlar yapma olanağı sunarlar.
Hava, merkezi iklimlendirme cihazı vasıtasıyla; fuar alanından geçerek ayarlanabilir atış ağzına sahip jet nozullardan geçerek
salonlara yönlendirilir.
Üfleme havası ile ortam havası arasındaki değişken sıcaklık farklarıyla, jet nozul yukarıya doğru bir üfleme (sıcak hava ile) ya da
aşağıya doğru bir üfleme (soğuk hava ile) yapar.
Egzost havası merkezi sistemle emiş yapar.
TROX uzun atış mesafeli jet nozulları özenle hazırlanmış tasarımı ve aerodinamik açıdan elverişli nozulları sayesinde yüksek akustik
konfor sunarlar ve ayrıca modern ve görsel bir tasarım sunarlar.

Kongre salonunun daha önceden iklimlendirilmiş olmasına karşın, tipik büyük fuar standının inşasından sonra, bireysel iklimlendirme
yapmak yine de kolaylıkla ve düşük maliyetle oluşturulabildi.
İyi tanınan tasarımcılar ve mimarlar tarafından tasarlanan uzun atış mesafeli jet nozullar fuar alanının özel yeteneğinin altını çizerler
ve iklimlendirmeyi düzgün şekilde sağlarlar.
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