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▶Hava işleme sanatı▶▶

TROX, hava işleme sanatında eşsiz bir anlayışa sahiptir. TROX, 1951'de 
kurulduğundan beri havalandırma ve iklimlendirmenin yanı sıra duman 
koruması için ileri teknolojiye sahip bileşenler ve verimli sistemler 
geliştirmektedir. Yoğun araştırma, TROX'u bu alanlarda yeniliğin lideri 
yapmıştır.

TROX, "one-stop shop" ilkesi gereğince bileşen imalatçısından 
tam sistem tedarikçisine doğru gelişmiştir. TROX'un yenilikçi 
X-CUBE'ü, klima santralleri pazarında bir kilometre taşı olup yüksek 
kalite, performans, esneklik, güvenilirlik, enerji tasarrufu ve hijyen 
konularında yeni ve oldukça yüksek standartlar getirmektedir. Her 
evresinde çok etkilidir.

Talep temelli çözümler
TROX, müşterileriyle yakından çalışarak her bina tipine ait ilgili 
kriterleri dikkate alarak talebe göre sipariş usulü sistemler 
geliştirmekte ve kullanıcıların gereksinimlerini karşılamaktadır. 
Bu yakın işbirliği, insanların refahını artırmaya, yaşamı ve çevreyi 
korumaya yarayan sürdürülebilir çözümler sağlar.
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* Zwischen-Baugrößen nicht abgebildet.
* Geschwindigkeitsklassen nach DIN EN 13053.
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TROX X-CUBE – Tek doğru ölçü

Tek bir kaynaktan sistem kalitesi
TROX, X-CUBE klima santralleri ile yeni standartlar oluşturmaya 
devam etmektedir. TROX, tek bir kaynaktan ve ideal olarak birbirini 
tamamlayan klima santrali üniteleri ve bir iklimlendirme sisteminin 
tüm bileşenlerini sağlamaktadır.

Birkaçını saymak gerekirse TROX'un, akustik, yangın ve duman 
koruması ve filtre teknolojisi alanlarındaki kapsamlı teknik bilgisi 
ve uzmanlığı X-CUBE'e dâhil edilmiştir. Müşteriler, koordinasyon 
kolaylığından ve iklimlendirme alanındaki yeni ve heyecan verici 
fırsatların geliştirilmesinden istifade etmektedir.

Sınırsız yapılandırma seçeneği
2 m/s hava hızı ile üniteler, 1.200 m³/h ila 100.000 m³/h (0,3 
ila 28 m³/s) arasındaki bir hava debisi aralığını kapsar ve sınırsız 
yapılandırma seçeneği sunar. Tüm hava işleme süreçleri için 
kullanılabilirler. X-CUBE üniteleri, üfleme veya emiş havası üniteleri 
olarak ya da yan yana veya üst üste dizilmiş gövdelerle önceden 
birleştirilmiş kombinasyon üniteleri olarak kullanılabilir. Standart 
konstrüksiyon versiyonu bile çok yüksek kalitede olduğu hâlde 
ürün yelpazesinde, DIN 1946/4'e göre özel hijyenik konstrüksiyon 
türü ve dış ortam kullanımına yönelik olumsuz hava şartlarına 
dayanıklı türü de bulunmaktadır.

Her klima santrali ünitesi özelleştirilmiş bir üründür. Bileşenlerin 
hepsi ideal olarak birbirini tamamlar ve müşteriler, TROX'un çok iyi 
bilinen mükemmel kalitesine sahip olurlar. TROX, görsel olarak her 
uygulama durumu için en iyi çözümü sağlar.

EN 13053'e uygun X-CUBE hava 
debileri ve ünite boyutları
(ara ölçüler gösterilmemektedir)

Neukirchen-Vluyn, Almanya'daki TROX enformasyon merkezi

Araştırma ve Geliştirme'deki X-CUBE ölçüleri

Hedef sayfa: www.trox-x-cube.com
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Hava debisi [m³/h]
Hava debisi [m³/s]

 V1 (<1,6 m/s)

V2 (1,6 - 1,8 m/s)

V3 (1,8 - 2,0 m/s)

V4 (2,0 - 2,2 m/s)

1,39 2,78 13,89 27,78yaklaşık 0,28
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Gelecek şimdi

Ödün yok
TROX, yenilikçi tasarımını ve imalat konseptini ödün vermeden 
gerçekleştirmek için 2011 yılında Anholt'ta (Almanya) yeni bir üretim 
tesisine toplam 20 milyon € yatırmıştır. En gelişmiş imalat ekipmanıyla 
tesis 15.000 m² alana sahiptir. Bu, üretim ve lojistiğin ideal olarak 
X-CUBE ünitelerine uyuşabilmesinin bir nedenidir.

150 yeni iş alanı oluşturulmuştur. Anholt'ta TROX, 1961'den beri 52.000 
m² üretim alanı geliştirmiştir. Toplam 184.000 m² üretim alanıyla 14 
üretim tesisi içinde Anholt tesisi en büyüğüdür.

Alman Yapımı
Almanya'daki çok gelişmiş imalat teknolojisi sayesinde TROX, mükemmel 
kalitede tedarik yapabilmekte ve en zorlu teslimat süresi şartlarını 
karşılayabilmektedir. TROX'un, ilgili endüstri standartlarını uyguladığını ve 
bileşenleri ile işlemlerinin hepsinin sertifikalı olduğunu bahsetmeye gerek 
bile yoktur. 

Kalite üzerine odaklanma, müşteriler birçok avantaj sağlamaktadır. En 
başta, X-CUBE standart konstrüksiyon versiyonu bile Alman AHU Kılavuzu 
01 ile VDI 6022 Kılavuzu'nun tüm şartlarını karşılamaktadır ve teknik 
performansı Eurovent sertifikalıdır.

TROX en iyi çözümü bulur
X-CUBE üniteleri, maksimum esneklik sağlar ve her uygulama durumuna 
kolaylıkla yapılandırılabilir. TROX tarafından geliştirilmiş özel yapılandırma 
yazılımı, müşterilerin herhangi bir ödün vermesini gerektirmeyecek 
şekilde sistem tasarımını kolaylaştırır. Aslında her şeye sahip olabilirler.

Almanya AHU Üreticileri 
Birliği'nin enerji verimliliği 

etiketine göre sertifika

Yapılandırma ve tasarım 
aracı, proje tasarımını 

kolaylaştırır.

TROX klima santrali üni-
teleri, TÜV-SÜD, Almanya 
tarafından düzenli olarak 

muayene edilir.

Eurovent tarafından perfor-
mans sertifikalı ve onaylıdır 

(sertifika no. 13.02.005).
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ENERGY EFFICIENCY

TROX GmbH
X-CUBE Configurator
X-CUBE 13.02.005

AIR HANDLING UNITS

CENTRALES DE TRAITEMENT D’AIR
UNIDADES DE TRATAMIENTO DE AIRE
UNITÀ DI TRATTAMENTO ARIA
RAUMLUFTTECHNISCHE-ZENTRALGERÄTE

2014

THRESHOLD REFERENCE SCALE YEAR :  2014
Units for full or partial outdoor air at design winter T≤ 9°C
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Eurovent'e göre en yüksek enerji 
verimlilik sınıfı

Bugün ve yarın için heyecan verici avantajlar

Çok gelişmiş teknoloji ve üstün yenilikler, TROX X-CUBE'ü bugün ve yarın için 
heyecan verici bir sistem kılmaktadır.

■ Yüksek enerji verimliliği
 Enerji verimliliği, X-CUBE'ün geliştirilmesinde yol gösterici bir kavramdır. 

Konstrüksiyon, yalıtım, düşük sızıntı, ısı geri kazanımı, enerji verimli motorlar 
ve akıllı kontrol sistemleri, enerji ile ilgili ürünlere dair AB yönetmeliğinin 
şartlarını yalnızca karşılamayıp aynı zamanda geçen bir enerji verimliliği 
seviyesi ile sonuçlanmıştır.

■ Benzersiz hijyen
 Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve bileşenlerin monte edilme 

şekli ile X-CUBE, VDI 6022 kılavuzuna uygundur. Yüksek kalite standardı 
versiyonu bile, DIN 1946/4 standardının çok kritik hijyen şartlarını 
karşılamaktadır. Çok zorlu şartlar için AHU Kılavuzu 01'e uygun özel bir hijyen 
ünitesi kullanılabilir.

■ Montajı ve bakımı kolay
 Alan bus veriyolu teknolojisinin kapsamlı şekilde kullanılmasının bir sonucu 

olarak gereken modüler yapı ve düşük kablolama seviyesi, montaj ve bakım 
maliyetlerinden tasarruf yapılmasına yardımcı olur çünkü tüm iş hızlı ve kolay 
şekilde gerçekleştirilebilmektedir. İş güvenliği başka bir önemli konudur öyle ki 
hiçbir yerde keskin kenar yoktur.

■ Sezgisel çalışma
 X-CUBE, dokunmatik panel kullanılarak rahat ve güvenli şekilde çalıştırılabilir. 

Esas itibariyle bir bakışta tüm durum bilgileri kullanılabilir. Çalışma hataları 
ortadan kaldırılabilir.

■ Modern bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon
 Modüler ve genişletilebilir kontrol sistemi ile X-CUBE, bus veriyolu sistemlerini 

kullanarak neredeyse tüm modern bina yönetim sistemlerine entegre edilebilir.

■ Yüksek verimli run-around-coil sistemleri için hidrolik ünite
 TROX hidrolik ünitesi, çeşitli uygulamalar için yüksek verimli run-around-coil 

sistemleri yürürlüğe koymaya yardımcı olur. Hidrolik ünite, X-CUBE CONTROL ile 
entegre edilebilen kendi kontrol ünitesinden oluşur.

- Isı geri kazanımı, ısırma veya soğutma enerjisinin ya da her ikisinin beslenmesi
- Bus veriyolu iletişimi ve bina yönetim sistemi ile konvansiyonel iletişim
- Montaj sırasında minimum kablolama uğraşı
- Maksimum enerji verimliliği için akıllı kontrol fonksiyonları
- Hava debisine bağlı glikol akışının optimizasyonu
- Performans kontrolü
- Buzlanmaya karış koruma
- Güvenilirlik kontrolüne sahip ısı geri kazanımı

Yüksek kaliteli gövde tasarımı

HE run-around-coil sistemleri için 
TROX hidrolik ünitesi

Her bir detayında kalite
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Eurovent'e göre en yüksek enerji 
verimlilik sınıfı

Taşıma çubuklarının sokulması 
için takviyeli deliklere sahip 
sağlam taban.

▶Gelişmiş detaylar ▶▶

Paneller, entegre kapak 
profillerine sahiptir ve metrik 
dişli vidalarla kolaylık çıkarılıp 
tekrar takılabilir.

Kolay müdahale için geniş 
gözetleme pencereleri ve enerji 
tasarruflu LED aydınlatma

Emniyet kapağı, kapıların 
yanlışlıkla veya yetkisiz kişilerce 
açılmasını önler. Pozitif basınç 
tarafındaki özel çift mandal, 
kapının kontrollü bir şekilde 
açılmasını sağlar.
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TROX'un sağlam mini pileli filtreleri kompakt 
bir derinliğe, düşük başlangıç fark basıncına ve 
yüksek toz tutma kapasitesine sahiptir. Alternatif 
olarak kullanılabilen cam elyaf veya NanoWave® 
malzemesinden yapılmış TROX torba filtrelerine 
benzer şekilde A sınıfı enerji verimliliğe uygun 
olup Eurovent sertifikalıdırlar. M5 ila F9 arası filtre 
sınıfları kullanılabilir.

Aerodinamik profilli içi boş kanatlara sahip 
düşük sızıntılı TROX çok kanatlı damperleri, 
klima santrallerinde kullanılmak üzere 
dizayn edilmiştir. EN 1751'e uygun çeşitli 
standart veya düşük sızıntılı konfigürasyonlar 
kullanılabilir (örneğin hastanelerde kullanım 
için sınıf 4 gövde sızdırmazlığı).

Toz boya kaplı çelik çerçeve, paneller 
ile tamamen kapatılmış olup dışarıdan 
görünmezdir ve yüksek seviyede esneklik 
sağlar.

Ünite ölçüleri (10 =̂  1 filtre elemanı)

Gereksinimleriniz için 
mükemmel

X-CUBE, kişisel olarak proje 
gereksinimlerine mükemmel şekilde 
uyarlanabilir.

■ Ölçü
 612 mm ila 4.896 arası herhangi 

bir genişlik (1 ila 8 arası filtre 
elemanı) ve 306 mm ila 2.448 
mm herhangi bir yükseklik (½ ila 
4 arası filtre elemanı) ölçüsünde 
mevcuttur.

■ Konstrüksiyon
 Bileşenlerin herhangi bir şekilde 

düzenlenmesi mümkündür. X-CUBE, 
üfleme veya emiş havası ünitesi ya 
da yan yana veya üst üste dizilmiş 
üniteler ile ikisinin kombinasyonu 
şeklinde kullanılabilir.

■ Fonksiyonlar
 Tüm hava işleme tipleri: hava 

filtreleme, ısı geri kazanımı, 
ısıtma/soğutma, nemlendirme/
nem alma ve düşük sızıntılı kapama 
(shut-off).

■ Uygulamalar
 Üniteler, örneğin ofis binaları 

için yüksek kaliteli standart 
versiyonlar olarak kullanılabilir. 
Ayrıca hastaneler ve laboratuarlar 
için özel bir hijyenik konstrüksiyon 
türü (AHU Kılavuzu 01'e göre) ve 
tip sertifikalı entegre soğutma 
sistemine sahip bir türü de vardır.

▶Yenilikçi bileşenler ve sistemler ▶▶

Akustik ve termal yalıtımlı gövde, zeminin 
yakınında bile ısı köprüsünün ortadan 
kaldırılmasını sağlar.
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Enerji tasarruflu EC motora sahip fan teknolojisi kısmi yükler altında bile 
maksimum verim sağlar. Gelişmiş kalıcı mıknatıslı motorlar, IEC-60034-
30'e göre IE4 ileri verimlilik sınıfına uygun olup portföyü oluşturur. 
Aerodinamik profilli çelik veya plastik fan kanatları, en düşük ses gücü 
seviyesi ile en yüksek verimliliği elde eder.

Yüksek verimliliğe sahip ısı tekerliği sayesinde her bir uygulama 
durumunda maksimum enerji verimliliği sağlanır. Isı tekerliğine alternatif 
olarak plakalı ısı değiştirgeci kullanılabilir. Plakalı ısı değiştirgeçleri veya 
run-around-coil sistemleri de kullanılabilir. Run-around-coil sistemleri, 
isteğe bağlı olarak özel TROX hidrolik ünitesi ile birleştirilebilir.
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Aerodinamik profilli çerçevelere sahip TROX kasetleriyle geleneksel 
kasetlerden %30 daha az basınç kaybı elde edilebilir. Gövdenin 
temizlenmesi gerektiğinde kasetlerin çıkarılmasını kolaylaştırmak için 
tutamak görevi gören ve değişken genişliklere sahip mesafe parçalarıyla 
kasetler arasındaki mesafe ayrı ayrı ayarlanabilir.

Endüstriyel PC tabanlı modüler, genişletilebilir ölçü ve kontrol sistemi; 
BACnet, LON, Modbus veya OPC aracılığıyla neredeyse tüm bina yönetim 
sistemleriyle haberleşmeyi mümkün kılar. Kablolama kolaydır ve çok 
az çaba gerektirir. Hava debisi kontrolörleri, duman detektörleri veya 
ayarlanabilir difüzörler gibi ilave TROX iklimlendirme bileşenlerinin de 
entegrasyonu yapılabilir.
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Köpük contaya sahip yenilikçi ve ısı yalıtımlı 
panel konstrüksiyonu, düşük kaçak değerleri 
sağlar ve ısı köprüsünün oluşmasını engeller. 
Asgari ısı kayıpları sayesinde gövde, T2 ısıl 
geçirgenli sınıfında yer almaktadır.

Çok sayıdan ekipman türü

X-CUBE bileşenleri, farklı türlere sahip 
olarak gelir ve neredeyse her uygulama 
gereksinimi karşılayacak şekilde sınırsız 
kombinasyona olanak sağlar.

■ Çeşitli TROX filtreleri; örneğin, cam 
elyaf malzeme kullanan torba filtreler 
veya mini pileli filtreler

■ Reküperatif çapraz akış veya karşı 
çapraz akış plakalı ısı eşanjörleri, döner 
ısı eşanjörleri veya run-around-coil 
sistemleri gibi çeşitli enerji verimli ısı 
geri kazanım sistemleri

■ Her bir ünitenin akustik 
gereksinimlerine uyarlanabilen 
susturucu kasetler

■ EC, PM veya IE3 motoruna sahip enerji 
verimli radyal fan

■ EN 1751'e göre standart veya düşük 
kaçak değerli yapılandırmaya sahip 
çeşitli TROX çok kanatlı damperleri

■ Isıtma veya soğutma amaçlı projeye 
özgü ısı eşanjörleri

■ Buharlı nemlendiriciler ve adiyabatik 
nemlendiriciler gibi çeşitli nemlendirme 
sistemleri

■ Döner nem gidericiler gibi çeşitli nem 
alma sistemleri

■ Farklı bus veriyolu sistemlerine ait 
modüler, uyarlanabilir ölçü ve kontrol 
sistemi

■ Tamamen kapalı, toz boya kaplı entegre 
kablo kanalı sistemi

■ 97/23/EC Avrupa Basınçlı Ekipmanlar 
Yönetmeliği'ne göre entegre buhar 
sıkıştırma soğutma sistemi

Dahili 3D modül konektörleri, sahada montaj 
için modüllerin doğu konumlandırılmasını 
sağlar.

Soğutucu serpantin paslanmaz çelikten yapılmış 
ve eğimli yapıya sahip damlama tavaları ile 
donatılmıştır. Yoğuşma suyu damlama tavası 
ekstra düzdür ve döşeme paneli ile birlikte ara 
döşeme panelinde kullanılabilir. Bu, yoğuşma 
suyunun tamamen tahliye olmasını sağlar ve 
büyün ünitenin temizlenmesini kolaylaştırır.

İç yüzeyler, toz boya kaplı ya da paslanmaz 
çelikten olup pürüzsüzdür ve herhangi 
çıkıntılı parça içermez. Bu, temizliği hem 
kolay hem de güvenli kılar.

Ön işlem görmüş ve sonra RAL 9016 renginde 
toz boya kaplanmış (isteğe bağlı olarak diğer 
RAL renkleri de mevcuttur) galvanizli çelik sac 
sayesinde hem iç hem de dış tarafta mükemmel 
korozyon koruması sağlanır.
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Paneller üzerindeki açık 
semboller, teknisyenlere 
yol gösterir ve bakımı 
kolaylaştırır. Tutacaklara 
sahip harici kilitler, erişimi ve 
temizliği kolaylaştırır. 

Kendinden açıklamalı 
TROX yazılımına sahip 
dokunmatik panel, tüm 
sistemi iyi yapılandırılmış 
olarak gösterir ve sezgisel 
dolaşımı mümkün kılar.

Almanya, TÜV Süd tarafından EN 
1886'ya uygun olarak sertifikalı gövde 
özellikleri

■ Sızdırmazlık sınıfı L1 (M)
■ Mekanik dayanım sınıfı D1 (M)
■ F9'a kadar filtre sınıfları (M)
■ Isıl geçirgenlik sınıfı T2
■ Isı köprüsü sınıfı TB2

180° açılma açısına sahip 
ayarlanabilir harici menteşeler, 
temizliği kolaylaştırır ve hijyen 
sağlar. Kapıların üstündeki menteşe 
bölümü iki parçadan oluştuğu için 
kaplar kolaylıkla çıkarılabilir.
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TROX

Yenilikçi ürün tasarımının benzersiz esnekliğinden ve etkileyici 
performans özelliklerinden bahsetmeye bile gerek olmayıp aslında 
bir X-CUBE almanın yeterli nedenlerinden biridir. Başka güçlü bir 
argüman daha vardır: TROX 

TROX, müşterilerine kusursuz klima santrali ünitelerinden fazlasını 
sunmaktadır. 

Büyük resim
TROX klima santrali üniteleri, şirketin yılların birikiminden ve 
ayrıntılı titizliğinden yararlanmaktadır. Tüm bileşenler ideal olarak 
birbirini tamamlar. TROX mühendisleri, mevcut klima santrali 
ünitelerinin ötesine bakar, bütün havalandırma ve iklimlendirme 
sistemini göz önünde tutarlar.

Kendisin ait test laboratuarları, TROX'un ünite ile tüm bileşenlerinin 
akustiği, enerji ve aerodinamik özelliklerin optimize etmesine imkân 
sağlar. TROX, teknik bilgisi filtrelere, yangın ve duman korumasına, 
susturuculara ve diğer tüm bileşenler ile sistemlere uzanan tek 
Alman klima santrali imalatçısıdır.

Tasarımdan devreye almaya TROX servisi
TROX bir çözüm sağlayıcısıdır. Servis, klima santrali ünitelerinin 
tasarımı ile başlar, devreye almayı kapsar ve mühendis ile bakım 
personelinin eğitilmesine kadar gider. Bu, TROX müşterilerinin 
bekleyebileceği bir hizmettir.

Geniş ve yetkin satış ekibi
70 üyesiyle bileşen ve sistem satış ekibi, Almanya'daki havalandırma 
ve iklimlendirme sektöründe en büyüğüdür ve TROX müşterilerinin 
bu alandaki tüm sorularını yanıtlamaya hazırdır. Ek olarak 15 uzman 
satış mühendisi, üst düzey danışmanlık hizmeti vermektedir.

Özelleştirilmiş teslimat
X-CUBE üniteleri, sahada montaj için bağımsız modüller olarak 
teslim edilebilir ya da maksimum uzunluk 12 m'yi geçmiyorsa 
önceden birleştirilmiş olarak tedarik edilebilir. TROX, her zaman 
olduğu gibi zamanında teslimi garanti eder. 

Model kutusu termal görüntüleme

Olumsuz hava şartlarına sahip bir X-CUBE'ün teslimatı ve 
montajı

Bilgisayar destekli veri analizi

X-CUBE uzman ekibi
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Anholt üretim tesisi

X-CUBE ünitelerinin üretildiği Anholt üretim tesisi, bünyesinde en 
gelişmiş imalat ekipmanlarını bulundurur. 

Buna toz boya kaplama ekipmanı dâhildir.
Kısa renk değiştirme süreleri, yüzeylerin ön işlemi ile tam otomatik 
kaplama ve saatte 210 m² yüzey alanının kaplanabilmesi için en 
modern geri kazanım sistemi

Metal sac merkezi; malzeme depolama kulesi, delme ekipmanı, 
metal kesme giyotini ve sac şekillendirme makinesinden oluşur ve 
saatte 110 plaka sac üretebilir.

Metal sac işleme hücresi çapaksız kenar yüzeyi elde etmek üzere 
yüksek basınçla kesim yapan yüksek frekanslı bir CO2 lazerli kesim 
ünitesi içerir. 25 saniyede bir, tamamen makineyle işlenmiş profil 
konveyörden çıkar. 

Yüksek teknolojili plastik profil işleme hücresi, yüksek hızlar ve 
maksimum kalite için tasarlanmıştır. Her yıl burada yaklaşık 1.000 
km profil üretilir.

Tam otomatik köpük conta uygulama sistemi, her panelin 
boyutunu ve yüksekliğini tanımlar ve 60 saniyede bir panellere 2K 
sızdırmazlık köpüğü uygular.

Son teknoloji lazer ekipmanıyla metal sac işleme

Abkant pres

TROX susturucu kasetler sayesinde optimize edilmiş 
tesis akustiği

Panel üretimine yönelik en gelişmiş metal sac merkezi
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Referanslar

Londra'daki (Birleşik Krallık) Pancras Square; eğlence ve 
dinlenme merkezi, yüzme havuzu, kütüphane ve ofisleri ile çok 
fonksiyonlu binalar grubunun merkezidir. Toplam 540.000 m³/h 
hava debisine sahip 21 kadar X-CUBE ünitesi kurulmuştur.

Arla Foods Deutschland GmbH, Pronsfeld (Almanya)
İki mandıra şirketinin birleşmesinden sonra Arla Foods için 
süthaneyi genişletmekten başka çıkar yol kalmamıştı. Arla Foods'ta 
her gün 500.000 paket tereyağı üretilir ve 1.200 ila 48.000 m3/h 
arasında hava debilerine sahip yedi adet X-CUBE ünitesi gerekli 
hava işlemeyi sağlar.

Mall of Berlin, Berlin (Almanya) 
270.000 m2 alanına, restoranlara ve 270 adet mağazaya sahip 
Leipziger Platz'daki Mall of Berlin, Almanya'nın başkentindeki en 
büyük alışveriş merkezlerinden biridir. 2014'te açılan alışveriş 
merkezi; 4.000 m2 ofis alanı, 12.000 m2 otel, ve toplam 30.000 
m2. alana sahip daireleri de içerir. Hava iklimlendirme, yaklaşık 
300.000 m3/h toplam hava debisine sahip altı adet X-CUBE 
ünitesi ile idare edilir.

Sky-Frame, Frauenfeld (İsviçre) 
Yenilikçi teknoloji ve dikkat çekici tasarımlar, merkezi İsviçre'de 
bulunan fakat uluslararası yönetilen Sky-Frame'in meşhur olduğu 
tasarımlardır. Özel olarak geliştirilmiş sürgülü pencere sistemleri 
bütün dünyaya monte edilmiştir. 2014'te inşa edilen şirketi yeni 
genel merkezinde dokuz adet X-CUBE üniteleri, toplamda 30.000 
m3/h veya 600 ila 7.600 m3/h arasındaki hava debilerine sahip taze 
hava sağlar.

Marienhospital, Osnabrück (Almanya) 
Kuzey Almanya'da Osnabrück'ün merkezinde 150 yıllık 
Marienhospital'ı bulacaksınız. Hastane, en yüksek medikal 
seviyede çalışmakta ve yılda 26.000 yatılı ve 66.000'den fazla 
ayakta tedavi edilen hastaya hizmet vermektedir. Radyoloji 
bölümünün genişletilmesi durumunda hastane yönetimi, seçimini 
TROX'tan yana kullanmıştır. Dikkate değer alan kısıtlamalarına 
rağmen monte edilebilen iki adet üç katlı X-CUBE ünitesi, ideal 
miktarda taze hava sağlar. DIN 1946-4'e göre klima santrali 
üniteleri (artırılmış hijyen şartları) sınırsız konfigürasyon 
seçenekleri sunar ve 5.000'er m³/h hava debileri elde edilebilir. 

Deva Hastanesi, Deva (Romanya)
Hastanenin genişletilmesi iki adımlı bir süreçtir. İlk adımda 
hastane, ilave 165 yatak ve 5 adet yeni ameliyathane almıştır. 
Yedi adet, olumsuz hava şartlarına dayanıklı X-CUBE ünitesi hava 
işleme işini idare etmektedir. Hava debilerini, 4.600 m3/h'den 
19.500 m3/h'ye ulaşabilir. Sonraki adımda 250 yatağa sahip yeni 
tıp merkezi inşa edilecektir. Yeni merkez, toplam 60.000 m3/h 
hava debisi için dört adet X-CUBE ünitesi ile donatılacaktır. 

Arla Foods Deutschland GmbH, Pronsfeld (Almanya)

Mall of Berlin, Berlin (Almanya)

Sky-Frame, Frauenfeld (İsviçre)

Pancras Square, King's Cross, Londra (Birleşik Krallık)

Marienhospital, Osnabrück (Almanya)

Deva Hastanesi, Deva (Romanya)
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GROUP
International Head Office

TROX GmbH 
Heinrich-Trox-Platz 
47504 Neukirchen-Vluyn
Almanya

Rusya
OOO TROX RUS

İsviçre
TROX HESCO Schweiz AG

Sırbistan
TROX Austria GmbH

İspanya
TROX España, S.A.

Güney Afrika
TROX South Africa (Pty) Ltd.

Çek Cumhuriyeti
TROX Austria GmbH

Türkiye
TROX TURKEY TEKNIK KLIMA 
SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ.

Macaristan
TROX Austria GmbH

ABD
TROX USA, Inc.

Birleşik Arap Emirlikleri
TROX Middle East (LLC)

Arjantin
TROX Argentina S.A.

Avustralya
TROX Australia Pty Ltd

Belçika
S.A. TROX Belgium N.V.

Brezilya
TROX do Brasil Ltda.

Bulgaristan
TROX Austria GmbH

Çin
TROX Air Conditioning
Components (Suzhou) Co., Ltd

Danimarka
TROX Danmark A/S

Almanya
TROX TLT GmbH

Fransa
TROX France Sarl

Büyük Britanya
TROX UK Ltd.

Hong Kong
TROX Hong Kong Ltd

Hindistan
TROX INDIA PRIVATE LIMITED

İtalya
TROX Italia S.p.A.

Katar
TROX Arabia LLC

Hırvatistan
TROX Austria GmbH

Malezya
TROX Malaysia Sdn. Bhd.

Meksika
TROX Mexico S.A. de C.V.

Hollanda
TROX Nederland B.V.

Norveç
TROX Auranor Norge AS

Avusturya
TROX Austria GmbH

Polonya
TROX Austria GmbH

Romanya
TROX Austria GmbH
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TROX Turkey Teknik Klima San. 
Ve Tic. Ltd. Şti.
Palladium Tower, Kat: 23, No:2/1, 
34746, Ataşehir / İstanbul
Tel: +90 216 577 71 50 Pbx
Faks: +90 216 577 71 57
www.trox.com.tr
info@trox.com.tr

www.trox-x-cube.com


