
▶Teknoloji tasarımla 
buluşuyor▶▶
Model XARTO® 

Swirl difüzörler  



Yenilikçi tasarım: yenilikçi ayar
damperine sahip plenum kutusu,
3D geometrisine sahip hava 
kontrol kanadı ve difüzör yüzü.

▶Teknoloji tasarımla buluşuyor ▶▶
TROX, havalandırma sanatını dünyada başka hiçbir şirketin 
yapamadığı kadar iyi yorumlar. Uzun yıllar boyunca, yüksek kalitede
ürünler imal ederek iklimlendirme ve havalandırma sektörünün 
çıtasını yukarılara taşımaktadır. Yeni model XARTO©  difüzörler sahip
oldukları eşsiz dizayn sayesinde müşterilerine geniş bir seçim şansı
sunmaktadır.

XARTO® serisinden   TROX swirl difüzörler 
Bütün TROX ürünleri gibi, yeni XARTO® swirl difüzörleride, teknoloji
konfor ve tasarım açısından en zorlu gereksinimleri karşılamaktadır.
İster klasik, modern ya da gösterişli olsun – çeşitli difüzör yüzü 
alternatifleri sayesinde yatırımcı ve mimarların tasarımları ile 
optimum uyum sağlayarak her türlü yaratıcı ve mimari konsepte 
uygulanabilirler.

Yüksek performanslı swirl elamanı sayesinde yüksek konfor 
seviyeleri
Swirl eleman, hava dağıtım elamanı ve yenilikçi plenum kutunun 
uyumlu kombinasyonu ile yüksek debilerde düşük ses seviyeleri ve
düşük basınç kaybı değerleri sağlanabilmektedir.

Hava kontrol kanatlarının yeni 3D geometrisi
Difüzör yüzünün arkasında yer alan 3 boyutlu profile sahip plastik
hava dağıtım elamanı sayesinde efektif olarak swirl etkisi 
yaratılabilmektedir. Hava hızlarının ve sıcaklık farklarının düşük 
olması ile yaşam mahalinde mükemmel konfor seviyeleri 
yakalanmaktadır. Çift contalı spigot hem kanala sızdırmaz bağlantı
sağlarken, akustik olarak optimize edilmiş damper ise debi ayarında
kolaylıklar sağlamaktadır.



XARTO® swirl difüzörler zerafet ve estetiğin yansıması. 
Bu ürünler, çeşitli tasarımları sayesinde her türlü yaratıcı ve mimari 
konsepte uygulanarak danışmanlara geniş bir seçim aralığı sunarlar. 
• En son trend gereksinimler için on farklı tasarım seçeneği 
• Yüksek debilerde düşük ses gücü seviyeleri 
• Yaşam mahalinde düşük hava hızları ve düşük sıcaklık farklarıyla 

mükemmel konfor 
• Plastik bileşenleri geç yanıcı özellikte (UL94 (V0), alev geciktiriciliği)

Yeni geliştirilmiş hava dağıtım elemanı ile optimize edilmiş plenum kutusu:  
• Her noktadan eşit üfleme havası
• Akustik değerleri optimize edilmiş debi ayar klapesi
• Çift contalı spigot

Kare

90 – 275 l/s · 325 – 990 m3/h

600, 625 mm

Teknoloji tasarımla 
buluşuyor : 
XARTO® model ile TROX, 
teknoloji ve sofistike 
tasarımın mükemmel 
uyumunu sergiliyor. 

Ölçek 1:1

Ölçek 1:1

Ölçüler



TROX TURKEY TEKNİK KLİMA
SAN. ve TİC. LTD.ŞTİ. 
Eski Üsküdar Yolu İçerenköy Cad.
VIP Center No:10 Kat:3 
34752 Kozyatağı / İstanbul 
Tel: +90 216 577 71 50
Fax: +90 216 577 71 57 
e-mail: info@trox.com.tr 
www.trox.com.tr 

S/
T2

.2
/2

/T
R 

• 
Su

bj
ec

t 
to

 c
ha

ng
e 

• 
Al

l r
ig

ht
s 

re
se

rv
ed

 •
 ©

 T
RO

X 
Gm

bH
 1

0/
20

12


