
KARŞILAŞTIRMAYI YAPIN! 

www.trox.com.tr/tap

Üreticiye bağlı olarak gürültü seviyesi, etkinliği veya enerji tüketimi gibi değerler çok 
farklı koşullar altında ölçülür. Bu, objektif bir değerlendirme yapmayı zorlaştırır. Web 
sitemizde, karşılaştırma yaparken dikkat etmeniz gereken ayrıntıları size göstereceğiz. 

HAVALANDIRMA VE  
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE  
PAZAR LİDERİNDEN

Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Kuzey Ren-Vestfalya Başkanı Armin Laschet'in Akciğer 
Kliniği Başhekimi Dr. Thomas Voshaar'a ziyareti vesilesiyle Moers'deki Bethanien 
Hastanesi'nde ilk hava temizleyici prototipinin tanıtımı

Elbphilharmonie Hamburg: Tüm konser salonlarında TROX havalandırma ve 
iklimlendirme sistemleri

Estádio Nacional, Brasília: Brezilya'da yeni inşa edilen tüm Dünya Kupası 
stadyumlarında TROX havalandırma ve iklimlendirme sistemleri

Birçok üretici hava temizleyicileri sunar. Ancak bunlardan 
sadece birkaçı büyük odalarda sessiz kullanım için 
uygundur. TROX olarak havalandırma ve iklimlendirme 
konusunda uzmanız. Alman pazar lideri olarak, iç 
mekan hava dağıtımı ve HEPA filtrelerinin kullanımında 
onlarca yıllık deneyime sahibiz. Beceri ve yeteneklerimiz 

sayesinde derneklere ve bilimsel kuruluşlara katkıda 
bulunmaktayız. Endüstride yenilikleri takip ediyoruz ve 
COVID-19 araştırmasının en son bulgularını uyguluyoruz. 
Bu nedenle, size maksimum güvenlik ve verimlilik 
sunmak için bir hava temizleyicinin nasıl tasarlanması 
gerektiğini tam olarak biliyoruz.
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İletişim:
TROX TURKEY Satış
Telefon: +90 216 577 71 50 
info@trox.com.tr

Zemine monte L ünite
L x W x H: 701 x 644 x 2313 mm
1600 m³ / saate kadar

Zemine monte ünite veya tavana monte 
M ünite
L x W x H: 441 x 644 x 2313 mm
1200 m³ / saate kadar

Diğer tasarım çeşitleri
www.trox.com.tr

HAVALANDIRMA VE 
İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE 
PAZAR LİDERİNDEN

EN İYİ FİYATA
EN YÜKSEK KALİTE
TROX AIR PURIFIER, online satın alınabilen diğer kompakt 
ünitelerle karşılaştırılamaz. Cihaz, Almanya‘da yüksek 
kaliteli bileşenlerle üretilmektedir. Mümkün olan en iyi 
fi yatla, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlamak için 
tasarlanmıştır. 

Cihazla ilgili tüm teknik 
ve ticari bilgiler için 
bizimle iletişime geçin.
https://www.trox.com.tr/tap

Zemine monte L ünite

EN İYİ FİYATA
EN YÜKSEK KALİTE
TROX AIR PURIFIER, online satın alınabilen diğer kompakt 

kaliteli bileşenlerle üretilmektedir. Mümkün olan en iyi 
fi yatla, mümkün olan en yüksek güvenliği sağlamak için 
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RAHATÇA NEFES 
ALMANIZI SAĞLAR!

www.trox.com.tr/tap

TROX AIR PURIFIERS

Havalandırma teknolojisinde pazar liderinden, 
Viral aerolosollere karşı koruma için 
güvenli çözüm.

Havalandırma teknolojisinde pazar liderinden, 

KORONAVIRÜS

KARŞISINDA
ETKİLİ
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TROX
AIR PURIFIERS
Viral aerosollere karşı 
güvenli çözüm
Kapalı mekanlarda insanlar nefes aldıklarında veya 
konuştuklarında havada aerosoller birikir. Robert Koch 
Enstitüsü‘ne göre, bu aerosoller COVID-19‘un birincil 
taşıyıcısıdır. Temiz havanın mümkün olmadığı yerlerde, 
bu viral sıvı parçacıkları genelde odadaki hava içerisinde 
saatlerce yüzer. 

TROX AIR PURIFIER ile, karmaşık kurulumlara gerek 
kalmadan, yetersiz havalandırılan odalarda virüslerin 
havadan bulaşma riskini en aza indirebilirsiniz. 
Sadece fi şe takın ve çalıştırın. Cihaz, tüm viral 
aerosollerin %99,95'inden fazlasını fi ltreler. Büyük 
mekanlarda bile. Bunun nedeni, TROX AIR PURIFIER'ın 
özellikle yüksek bir hava değişim oranı sunmasıdır. Benzer 
herhangi bir cihazdan daha sessizdir ve daha fazla enerji 
tasarrufu sağlar.

Baş yüksekliğinin üzerindeki cihazdan büyük 
miktarlarda temiz hava akışı sağlanır. Aerosollerle 
yüklü hava, hava akışı ile seyreltilir ve yere veya 
fi ltreye yönlendirilir. Bu, oda içerisinde ideal bir 
hava hareketi yaratır. TROX'un iki fazlı yüksek 
performanslı fi ltre sistemi, havadaki tüm virüslerin 
%99,95'inden fazlasını sessizce ve enerji açısından 
verimli bir şekilde fi ltreler. 

%99.95
        TÜM

VİRÜSLERİN

 FAZLASINI
ʼİNDEN

FİLTRELER

Fişe takın ve 
çalıştırın

Tüm virüslerin 
%99,95'ini fi ltreler

Büyük mekanlar 
için ideal

Fısıltı 
sessizliğinde

Uzun ömürlü fi ltreler

Yüksek enerji 
verimliliği
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TÜM MEKANLARDA
TEMİZ HAVA.

Bakımevleri

Mağazalar

Okullar

Ofisler

Etkinlik Mekanları

Restoranlar & Oteller

Spor Merkezleri

SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   5SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   5 04.02.2021   14:01:5304.02.2021   14:01:53



TÜM MEKANLARDA
TEMİZ HAVA.

Güvenli hava dağıtımı Minimum 
enfeksiyon riski

TROX AIR PURIFIER temiz havayı kafa 
yüksekliğinin üzerinde tahliye eder. 
Bu, cihazın cereyan oluşmadan yüksek 
havalandırma performansıyla çalışabileceği 
anlamına gelir. Ayrıca, enfekte bir kişiden 
gelen virüslerin odaya boşaltılan hava ile 
doğrudan yayılmasını da önler.

TROX'un iki fazlı, yüksek performanslı fi ltre 
sistemi havayı temizler ve tüm koronavirüslerin 
%99,95'inden fazlasını fi ltreler. Burada, 
örneğin ameliyathanelerde hava temizliğini 
sağlamak için kullanılanla aynı şekilde yüksek 
verimli bir H13-HEPA fi ltresi kullanılır. 
Virüsler fi ltreye ulaştıklarında hızlı bir şekilde 
devre dışı bırakıldıkları için termal veya UV 
takip işlemine gerek yoktur.

Baş yüksekliğinin 
üzerinde optimum 
hava dağıtımı

Tüm virüslerin 
%99,95'inden 
fazlasını fi ltreler

SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   6SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   6 04.02.2021   14:01:5704.02.2021   14:01:57



Büyük mekanlar için 
de uygundur

Sessiz operasyon

TROX AIR PURIFIER ile bir saat içinde 1600 m³'e 
kadar hava filtrelenebilir. Bu kategorideki başka 
hiçbir cihaz daha fazlasını yapamaz! TROX AIR 
PURIFIER orta kademede bile, restoranlar veya 
konferans salonları gibi virüs dolu büyük odaları 
etkili ve sessiz bir şekilde temizler. 

Örnek: Bir restoranda AB standartlarına uyumlu 
gürültü seviyesinde çalıştırma, 1200 m h/saat 
hava debisi ve 150 W güç tüketimi ile oda havası 
değişimi.

TROX AIR PURIFIER patentli çift ses yalıtımı 
ile benzer herhangi bir cihazdan daha 
sessizdir. Normal çalışma ayarında (1000 
m³/h hacim akış hızı), kabaca bir bilgisayarın 
fanı kadar sessizdir ve bu nedenle okullarda 
veya ofislerde kullanım için idealdir. 

Orta kademede bile  
büyük odaları temizler

Kategorisindeki en 
sessiz ünite

SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   7SB_2020_10_TAP_DE_01_DE_tr_proof2.indd   7 04.02.2021   14:01:5704.02.2021   14:01:57



Son derece dayanıklı 
filtreler

Düşük güç tüketimi 

Geleneksel düz filtre panellerinin aksine, 
TROX AIR PURIFIER'daki filtre alanları geniş 
bir açıklığa sahiptir. Cihazın toplam filtre 
alanı 47 m²'dir. Boyut ve kurulu ön filtre 
sayesinde, HEPA filtre çok daha uzun bir süre 
kullanılabilir ve sürekli kullanıldığında bile 
yıllarca değiştirilmesi gerekmez. 

TROX AIR PURIFIER herhangi bir endişe 
olmaksızın sürekli olarak çalıştırılabilir. Cihaz, 
yüksek performansına rağmen çok az güç 
tüketir. Enerji tasarruflu motorlar ve geniş 
filtre alanları sayesinde, cihaz ortalama olarak 
100 W ampulden daha az enerji tüketir. 

Tek ünitede 47 m² 
filtre alanı

1000 m³/saat için 
sadece 0,095 kW
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