
tarih
21.01.2016

yönerge
ürünler

TROX, klima santrali ünitelerinden akıllı ölçüm ve kontrol sistemlerine, yangından korunma
sistemlerinden mimari ile kusursuz şekilde uyumlu olan estetik hava terminal cihazlarına kadar
tüm konforlu iklimlendirme sistemlerini tek bir kaynaktan sağlamaktadır. 

TROX ürünleri, küçük ve ortak boyuttaki sistemlerde tüm havalandırma ve iklimlendirme fonksiyonlarını kontrol
edip denetler. Klima santrali üniteleri için akıllı kontrol sistemi olan X-CUBE CONTROL, odalar ve mahaller
için yeni kontrol sistemi olan X-AIRCONTROL  ve yangından korunma kontrol sistemi olan TROXNETCOM
birbirlerini mükemmel şekilde tamamlar. Bu üç TROX kontrol sistemi birbiriyle entegredir ve enerji verimliliği
ile eşsiz konfor sağlar. Merkezi fonksiyon testleri, dokunmatik ekranları ve mobil cihazları kullanarak kolay
çalıştırma konforu ve yüksek güvenlik sağlar.

Odalara ve Mahallere Yönelik Akıllı Kontrol Sistemi  X-AIRCONTROL
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X-AIRCONTROL ile oda sıcaklığı, oda havasının kalitesi ve neme bağlı olarak iklimlendirme sistemlerinin
kontrolü sağlanır ve kullanımı oldukça kolaydır.

› Sıcaklık ölçümü de yapan 2" dokunmatik ekranlı panel veya akıllı telefon uygulaması ile çalıştırma imkânı
sunar.

› Hava ısıtıcısı, soğutma ünitesi veya hava-su sistemine yönelik üfleme ve emiş havası debilerinin ve
valfların kontrolünü sağlar.

› 125 mahal/oda kapasitesine kadar bağımsız kontrol sağlar.

› X-CUBE CONTROL ile birlikte kullanıldığında ana (master) kontrolör olmadan 25 mahale kadar kontrol
sağlar.

› 4 mahale kadar X-CUBE Compact için akıllı "mini" çözümdür.

TROX, havalandırılma ve iklimlendirilme için bileşen, ünite ve sistemlerin geliştirilmesi, imalatı ve satışında
öncü bir firmadır. 5 kıtada 28 ülkedeki 30 bağlı şirketleri, 14 üretim tesisleri ve ithalatçı ve temsilcileri ile TROX,
70'i aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. 1951'de kurulan ve toplam 3.700 personele sahip TROX, 2014
yılında dünya genelinde 455 milyon € üzerinde ciro elde etmiştir

TROX hakkında daha fazla bilgi veya sorularınız için aşağıdaki kişiyle temasa geçiniz:
Seda Aydın
Pazarlama Departmanı
telefon: +90 216 577 71 50 Pbx
faks: +90 216 577 71 57
s.aydin@trox.com.tr
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