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▶ Hava işleme sanatı ▶▶
TROX, oda iklimlendirme ve havalandırma sistem ve bileşenlerinin geliştirilmesi, imalatı ve 
satışında liderdir. 30 ülkede 30 bağlı şirketi, 14 üretim tesisi, 25 satış ofisi, 50'den fazla 
ithalatçı ve temsilcisi, toplam 417 milyon € grup cirosu ve dünya çapında 3700 çalışanı 
ile TROX, havalandırma ve iklimlendirme bileşenleri alanında dünya pazarı lideridir. 

TROX'un yenilikçi X-CUBE compact'i, klima santralleri pazarında bir kilometre taşı olup 
kalite, performans, esneklik, güvenilirlik, enerji tasarrufu ve hijyen konularında yeni ve 
oldukça yüksek standartlar getirmektedir. X-CUBE compact, kompakt ve çalıştırılması kolay 
bir ünitede yer alan bütün TROX teknik bilgisini sunmaktadır. Her evresinde çok etkili bir 
yelpazeye sahiptir. 
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X-CUBE teknolojisi ile TROX, havalandırma ve iklimlendirme sis-
temlerine yönelik yeni standartları 2011 yılında çoktan getirmişti. 
X-CUBE üniteleri, sınırsız yapılandırma seçeneği sunar ve neredeyse 
her şartı karşılar. En gelişmiş teknoloji, yüksek kalite ve karmaşık 
detaylar ile karakterize edilirler.

Yeni ünite tipi, geleceğe mantıklı bir adımdır. TROX, X-CUBE'ün tüm 
avantajlarını mümkün olan en küçük ünitede mevcut X-CUBE olarak 
aynı seçkin kaliteyi sunan, kullanıma hazır ve önceden 
yapılandırılmış bir sistem ile bir araya getirmiştir.

600 ila 6.000 m³/h (0,17 ila 1,7 m³/s) arası hava debilerine ait iki 
tip ısı değiştirgeci küçük ve orta ölçekli uygulamalar için uygundur.

Kompakt bir ünitede X-CUBE teknolojisi
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X-CUBE – TROX tarafından yeni-
likçi klima santrali teknolojisi

Yüksek performans, küçük boyut

X-CUBE compact, her bir detayda yüksek kaliteyle ve bütün akıllı avantaj 
yelpazesiyle kendini gösterir. Kompakt ve verimli. Önceden yapılandırılmış 
ve kullanıma hazır. Dokuz ölçüde mevcuttur.

Pervane yuvası olmayan, EC motorlu, enerji verimli plug fanlar, maksimum 
verimlilik ve düşük ses gücü seviyeleri sağlar. Isıtma serpantini, CO2 sensörü 
ve kontrol paneli gibi geniş bir aksesuar yelpazesi, X-CUBE kontrol sistemine 
kolayca bağlanabilir.

Tüm avantaj yelpazesi
• 600 ila 6.000 m³/h (0,17 ila 1,7 m³/s) arası hava debileri
• Yüksek toplam basınç artışında maksimum enerji verimi
• Yüksek hijyen seviyesi (VDI 6022'ye uygun)
•  Döner ısı eşanjörü veya çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörü ile ısı geri 

kazanımı
• TROX mini pileli veya NanoWave filtreleri ile hava filtreleme
• Havaya dayanıklı konstrüksiyon türü
• Kullanıma hazır ünite (tak-çalıştır)
• İşletme tarafı, sonraki bir aşamada değiştirilebilir
• Entegre, bus veriyolu uyumlu kontrol teknolojisi

X-CUBE compact: EN 13053'e uygun hava debileri ve ebatları

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)

Hava debisi [m3/h] / [m3/s]
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Beş farklı ölçüde bulunan döner ısı 
eşanjörüne sahip X-CUBE compact

Döner ısı eşanjörüne sahip X-CUBE 
compact, minimum uzunluğa sahip 
kompakt bir ünitede enerji tasarrufu 
ve maksimum ısı geri kazanımı ve nem 
transferi sağlar.

Rejeneratif döner ısı eşanjörü, 
bağımsız uygulama durumlarına 
kusursuz şekilde uyum sağlayabilir. 

Dört farklı ölçüde bulunan çapraz 
akışlı plakalı ısı eşanjörüne sahip 
X-CUBE compact

Çapraz akışlı plakalı ısı eşanjörüne 
sahip X-CUBE compact, birbirinden 
tamamen ayrılmış üfleme havası ve 
emiş havası akışlarını ve aynı zaman-
da verimli ısı geri kazanımı sağlar. 

Restoran, ticari mutfak veya kimya 
endüstrisi gibi havanın koku veya ki-
myasal maddeler ile kontamine olması 
mümkün alanlarda bile yüksek kaliteli 
oda havası sağlar.

Hızlı seçim boyutlandırma tabloları 
veya TROX Easy Product Finder 
tasarım programı en iyi üniteyi 
bulmanıza yardımcı olur.

Verimli ısı geri kazanımı
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Çelik çerçeve
■ Toz boya kaplı

■ Tamamen panellerle kaplı

Paneller
■ Entegre kaplama profilleri

■  Basınçlı kapı mandalları, 

gözetleme ve temizliği 

kolaylaştırır

En küçük mahalde kusursuzluk

Gövde
■  Entegre ısı ve ses yalıtımı

■  İç panel ile dış panel arası ile 

birlikte üfleme havası ile emiş 

havası arasının ayrılması saye-

sinde ısı köprüsünün oluşmasının 

önlenmesi

Panel konstrüksiyonu
■  Mükemmel eksiksiz termal yalıtım

■ Dikişsiz köpük conta sayesinde 

düşük kaçak oranı

■ Sadece minimum ısı kaybı

■ Isı transferi sınıfı T2

Taban
■  Taşıma çubuklarının takılmasına 

yönelik deliklere sahip (ortadaki 

resme bakınız)

■ Üst tarafta çıkarılabilir kaldırma 

mapaları

Yüzeyler
■  Korozyona karşı dirençli toz 

boya kaplama

■  Çıkıntılı çerçeve parçası 

olmadığı için temizlemesi 

kolay
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Santrifüj fan (plug fan)
■  Pervane yuvası olmayan EC fan

■ Yüksek verimlilik

■ Düşük ses gücü seviyesi

■  IEC 60034-30'a göre IE4 ileri verimlilik 

sınıfına uygundur

Çok kanatlı damperler
■  Aerodinamik profilli 

kanatlar

■  EN 1751'e göre 

sızdırmazlık sınıfı 2

Kontrol teknolojisi
■ Modbus ve BACnet için

■ Çıkarılabilir tepsi

■  Harici aksesuarlara yönelik 

kontrol giriş sinyali sağlar

Minipileli filtre
■ Eurovent sertifikalı, enerji sınıfı A

■ Kompakt derinlik

■ Düşük başlangıç fark basıncı

■ Yüksek toz tutma kapasitesi

■  Hızlı çözülebilen kelepçe mekanizması

Kontrol paneli
■  Sadece panelleri değiştirerek 

işletme tarafının değiştirilmesi

Isı geri kazanımı
■  Döner ısı eşanjörü veya çapraz 

akışlı plakalı ısı eşanjörü

TÜV Süd, Almanya tarafından EN 1886'ya göre 
test edilmiş gövde
■  Sızdırmazlık sınıfı L1 (M)
■  Mekanik dayanım sınıfı D1 (M)
■  F9'a kadar filtre sınıfları (M)
■  Isıl geçirgenlik sınıfı T2
■  Isı köprüsü sınıfı TB2

Endüstri Servisi
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Özel aksesuarlar

X-CUBE compact için birçok aksesuar özel olarak geliştirilmiştir ve ünite 
yelpazesi ile mükemmel şekilde uyumludur. X-CUBE'ün birçok avantaj sunduğu 
aynı toz boya kaplı gövdelere sahip aksesuar modülleri: korozyona dayanıklı 
yüksek kaliteli malzemeler, temizlik ve bakım için kolay erişim ve standart dış 
bağlantılar. Kanal sistemine X-CUBE'ten uzakta iki modül de takılabilirken tüm 
modüller, X-CUBE'e doğrudan bağlantıya olanak veren bir bağlantı boğazına 
sahiptir. 

Yeni modüllerden biri, nemi artırmak için kullanılan buharlı nemlendiricidir. 
Patentli paslanmaz çelikten yapılmış hassas nozullar, ana akıştan buharı alır 
ve bunu büyün hava akışı boyunca eşit şekilde damlatmadan dağıtır. Paslanma 
çelik nozullar yaşlanmaz, sıcaklığa dayanıklı ve aşınmaya maruz kalmaz.

Kayıcı damla gidericinin 
kanatları, yoğuşma suyunun 
alttaki paslanmaz çelik damla-
ma tavasına tamamen tahliye 
olmasını temin eder.

Buharlı nemlendirici, nemi 
artırmak için kullanılır.

Nem, grip enfeksiyonu riskini 
düşürür.
(...) Morgantown'daki (West Virginia) 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, 
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 
ABD'li araştırmacıları, gribin yayılmasıyla 
ilgili kritik olarak görülen bir faktörü 
yakından incelediler: bağıl hava nemi.
 
CCI dergisinin Almanca haber bandı 
tarafından bildirildiği üzere havalandırma 
ve iklimlendirme endüstrisine yönelik 
günlük bilgi hizmeti sunmaktadır.

John Noti ve meslektaşları, son 
çalışmalarında özel olarak hazırlanmış 
bir odaya, grip enfeksiyonu olmakta olan 
gerçek bir insanın öksürmesine benzer 
şekilde grip virüslerine sahip aerosol 'ök-
süren' mekanik bir manken kullanmıştır. 
Birincisinden 2 m uzaklığa yerleştirilmiş 
başka bir manken havayı 'solumuştur' 
(...). Bir klima santrali, farklı nem 
seviyelere ayarlanmıştır. Alıcı mankenin 
kontamine hava emişi, hücre kültürler 
aracılığıyla virüslerin enfeksiyon potan-
siyelini test etmek için kullanılmıştır. 
Sonuç: Bir saat sonra 'öksüren' manken, 
%23 ve daha az bağıl nem ile havaya 
virüs salmıştır ve virüslerin %70 ila 77'si 
hâlâ bulaşıcıdır. Ancak %43 ve üstün-
deki nem seviyesinde virüs partiküllerin 
bulaşıcılığı %14'e düşmüştür. Virüs 
partikülleri, daha yüksek nem seviyelerin-
de bozulmuştur. Çalışma, uzun zaman-
dan beri bilinen bir şeyi doğrulamıştır: 
Yaklaşık %40 seviyesindeki bağıl nem, 
iç mekânlarda enfeksiyon riskini önemli 
ölçüde düşürebilmektedir.

Kaynak: www.cci-dialog.de/branchenticker/
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Isıtma serpantini / soğutma 
serpantini modülü
Isıtma serpantini / soğutma serpan-
tini modülü, optimum üfleme havası 
sıcaklığının sağlanmasına yardımcı 
olur.

Isıtma serpantini / buharlı nemlen-
dirici modülü
Isıtma serpantini / buharlı nemlendi-
rici modülüne, temizliği kolaylaştıran 
bir kapı paneliyle erişilebilir. 

Elektrikli kanal havası ısıtıcısı
Elektrikli kanal havası ısıtıcısı, üfle-
me havası sıcaklığını artırmak ya da 
taze hava kanalında ön ısıtıcı olarak 
kullanılabilir.
 

Isıtma serpantini modülü
Isıtma serpantini modülü, dışarıdan 
ısıtma devresine kolayca entegre 
edilir. 

Isıtma serpantini / soğutma serpan-
tini modülleri, sıcaklık kontrolünün 
şartlarına bağlı olarak ya bağımsız ola-
rak ya da alt donatılarıyla birlikte X-
CUBE compact ünitelerine bağlanabilir. 

Kanalların içine monte edilmek üzere 
özel bir elektrikli kanal havası ısıtıcısı 
kullanılabilir.

Isıtma serpantini, sıfırın 
altında aşırı sıcaklık durumun-
da zarar görmesinden koruyan 
bir donma koruması ile birlikte 
gelir.
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Avantajlara kısa bir bakış

Yüksek enerji verimliliği
Enerji verimliliği, X-CUBE compact'in geliştirilmesine yol gösterici 
kavramdır. Konstrüksiyon, yalıtım, düşük sızıntı, ısı geri kazanımı, 
enerji verimli motorlar ve akıllı kontrol teknolojisi, geleneksel klima 
santrali ünitelerine kıyasla önemli ölçüde tasarrufa yol açmıştır.

Benzersiz hijyen
Gövdenin özel biçimi, pürüzsüz yüzeyleri ve bileşenlerin monte edil-
me şekli ile X-CUBE compact, VDI 6022 kılavuzuna uygundur. 

Kolay montaj
X-CUBE compact, kullanıma hazır olarak teslim edilir. Ünite, sökülüp 
üç parça hâlinde nakledilebildiği için taşıması kolaydır. Her parçanın 
vinçle kaldırılabilmesi için taşıma çubuklarının takıldığı deliklere 
sahiptir. İşletme tarafı çabucak soldan sağa ya da tam tersi yönde 
değiştirilebilir. 

Güvenli bakım
X-CUBE compact, herhangi bir keskin kenar olmadan tasarlanabildiği için 
maksimum güvenlik sağlar. Tüm bileşenlere kolaylıkla erişilebilir ve 
temizlenmeleri kolaydır.

Basit kullanım
Farklı uygulama gereksinimlerini karşılamak için X-CUBE compact, 
ünitenin üzerindeki kontrol panelini ya da bir web tarayıcısını 
kullanarak kolaylıkla ayarlanabilir. Esas itibariyle bir bakışta tüm 
durum bilgileri kullanılabilir. Mükemmel güvenilirlik, kolay kullanım 
ve emniyetli çalıştırmak imkânı sağlar.

Modern bina yönetim sistemlerine sorunsuz entegrasyon
X-CUBE compact, Modbus veya BACnet aracılığıyla modern bina yöne-
tim sistemine entegre edilebilir. Diğer arayüzleri eklemek mümkündür. 

Alman Yapımı
Almanya'daki çok gelişmiş imalat teknolojisi sayesinde TROX, mü-
kemmel kalitede tedarik yapabilmekte ve en zorlu teslimat süresi 
şartlarını karşılayabilmektedir. Sadece X-CUBE için TROX, Almanya-
Hollanda sınırına yakın Anholt'ta 15.000 m²'lik yeni ve özel bir üretim 
tesisi inşa etmiştir. Üretim tesisi, en gelişmiş imalat teknolojisiyle 
donatılmıştır. TROX'un, ilgili endüstri standartlarını uyguladığını ve 
bileşenleri ile işlemlerinin hepsinin sertifikalı olduğunu bahsetmeye 
gerek bile yoktur.
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TROX

Büyük resim
Klima santrali üniteleri, şirketin yılların birikiminden ve ayrıntılı 
titizliğinden yaralanmaktadır. Tüm bileşenler ideal olarak birbiri-
ni tamamlar. TROX mühendisleri, mevcut klima santrali üni-
telerinin ötesine bakar, bütün havalandırma ve iklimlendirme 
sistemini göz önünde tutarlar.

Kendisine ait test laboratuarları, TROX'un tüm bileşenlerinin 
akustiği, enerji ve aerodinamik özelliklerini 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.

Uluslararası uzmanlık
TROX, yıllardır İspanya, Güney Afrika ve Güney Amerika'daki 
yerel pazarlar için klima santrali üretmektedir. Bu tecrübe, X-
CUBE ünitelerinin geliştirilmesine dâhil edilmiştir ve şimdi de 
Almanya'daki müşteriler bundan istifade etmektedir. 

Referanslar
TROX X-CUBE üniteleri, Almanya'daki birçok binaya kurulmuş 
olarak mükemmel bir iklim ortamı temin etmiştir. Anholt'taki 
15.000 m²'lik yeni üretim tesisinden Hemer'deki (Almanya) 
KEUCO genel merkezi gibi hastanelere ve ofis binalarına var çok 
çeşitli uygulama alanı vardır.

TROX genel merkezindeki hava akış laboratuarı, 
Neukirchen-Vluyn, Almanya

TROX Almanya, Anholt üretim tesisi

KEUCO genel merkezi, Hemer, Germany
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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
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