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X-CUBE KOMPAKT

TJN JET NOZZLE

X-GRILLE

KOMPAKT VE VERIMLI.

X-CUBE kompakt, X-CUBE teknolojisinin yüksek kalite özelliklerini en küçük alanlarda
sunmaktadır. Kompakt ve verimli.  Önceden konfigüre edilmiş ve bağlantıya hazır. 

Isı değşimi için iki farklı sisteme sahip 600 ila 6.000m3 / h güç aralığında toplam dokuz ünite
küçük ve orta ölçekli uygulamalar için ideal çözümler sunmaktadır. Geniş bir aksesuar gamı,
kombine ısıtıcı / soğutucular üzerindeki basit hava ısıtıcıdan maksimum konfor için buhar
nemlendirmesi modülüne kadar uzanan bir yelpaze oluşturmaktadır.    

 

AKUSTIK VE TEKNIK OLARAK OPTIMIZE EDILMIŞTIR.

Yeni ürün türü, estetik olarak çekici olmasının yanında, daha fazla enerji tasarrufu
ve gelişmiş akustik özellikler sağlar. 
 

Optimum nozul konturları sayesinde DUK jet nozullardan 6 dB'a kadar daha az gürültü
Jet açısı ayarlanabilir, sınırlanabilir ve sabitlenebilir
Daha küçük alanlar için tahliye aralığının iki aşamalı düşürülmesi  
RAL beyaz alüminyum veya saf beyaz yüksek nitelikli polimer
Tahliye segmanındaki bayonet aksesuarı sayesinde kolay montaj
Biçim bellekli alaşımdan yapılan servomotor sayesinde kısa tepki süresine sahip
kendinden ayarlanabilir model
Düz harici motor, kompakt montaj ve artan enerji verimliliği sağlar.
Ölçüm ve kontrol sistemiyle entegrasyon mümkündür
Kanal (dikdörtgen veya daire) veya direkt bağlantı için beş ebat
Tüm modeller için görünür alanlarda dış gövde seçeneği mevcuttur 

 

ESTETIK VE IŞLEVSEL

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler

https://www.trox.com.tr/merkezi-hava-%25C5%259Fartland%25C4%25B1rma-ueniteleri/x-cube-kompakt-tipi-2e853665b5276357
https://www.trox.com.tr/jet-nozullar/tjn-a31db6565d7785b2
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550


TROX HIZMETLER

X-Grille Cover yeni havalandırma menfezleri yüksek kaliteli alüminyumdan
yapılmış olup, işlev ve estetiği mükemmel şekillendirilmiş tek bir tasarımda bir
araya getirmektedir. Duvar, tavan veya hava kanallarında entegrasyon
mümkündür.
 

Enerji etkin ve akustik olarak optimum hava dağıtımı
İki yönlü giriş akımı için simetrik kanat profili
Gizli kanat bağlantısı sayesinde standart görünüm ve kolay ayarlama
Gizli ve gelişmiş montaj braketi
Lineer görünüm, düzenleme için ideal
Kolay değiştirilebilir kapama plakaları, canlı iki renkli görünüm sağlar
Mevcut ekleme setlerinin kullanımı
Standart montaj boyutları sayesinde kolay değiştirme 

 

ÜRÜN ARAMA A-Z
Hızlı ve basit arama

TROX EASY PRODUCT FINDER
Hızlı. Güvenilir. Yenilikçi.

YETENEK TURU
Yetenek - heyecan verici aşama

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler

https://www.trox.com.tr/hava-menfezleri/x-grille-cover-c850723d8e5e9373
https://www.trox.com.tr/ueruenler-a-z-e89facba18cef568
https://www.trox.com.tr/planlama/easy-product-finder-se%25C3%25A7im-program%25C4%25B1-e4a1ede5cc8fa6ef
https://www.trox.com.tr/trox-group-hakkinda/tour-de-competence-6590c8f4ce4e71e4
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/
https://www.trox.com.tr/ueruenler-c071d3d470fa3550
file:///
https://www.trox.com.tr/i%25CC%2587leti%25CC%2587%25C5%259Fi%25CC%2587m-ca74c221eb091c97?custom_division=sales
https://www.trox.com.tr/side-services/bask%25C4%25B1-b5c6f4d4cfd5c039
https://www.trox.com.tr/side-services/delivery-and-payment-terms-trox-gmbh-365149dfaa0580ba
https://www.trox.com.tr/side-services/ki%25C5%259Fisel-verilerin-kullanimina-ili%25C5%259Fkin-beyan-(gizlilik)-ac0f5dbb83ab0e21
https://www.trox.com.tr/side-services/yasal-uyar%25C4%25B1-48b4e56de1ce6013
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