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X-CUBE KOMPAKT
KOMPAKT VE VERIMLI.
X-CUBE kompakt, X-CUBE teknolojisinin yüksek kalite özelliklerini en küçük alanlarda
sunmaktadır. Kompakt ve verimli. Önceden konfigüre edilmiş ve bağlantıya hazır.
Isı değşimi için iki farklı sisteme sahip 600 ila 6.000m3 / h güç aralığında toplam dokuz ünite
küçük ve orta ölçekli uygulamalar için ideal çözümler sunmaktadır. Geniş bir aksesuar gamı,
kombine ısıtıcı / soğutucular üzerindeki basit hava ısıtıcıdan maksimum konfor için buhar
nemlendirmesi modülüne kadar uzanan bir yelpaze oluşturmaktadır.

TJN JET NOZZLE
AKUSTIK VE TEKNIK OLARAK OPTIMIZE EDILMIŞTIR.
Yeni ürün türü, estetik olarak çekici olmasının yanında, daha fazla enerji tasarrufu
ve gelişmiş akustik özellikler sağlar.
Optimum nozul konturları sayesinde DUK jet nozullardan 6 dB'a kadar daha az gürültü
Jet açısı ayarlanabilir, sınırlanabilir ve sabitlenebilir
Daha küçük alanlar için tahliye aralığının iki aşamalı düşürülmesi
RAL beyaz alüminyum veya saf beyaz yüksek nitelikli polimer
Tahliye segmanındaki bayonet aksesuarı sayesinde kolay montaj
Biçim bellekli alaşımdan yapılan servomotor sayesinde kısa tepki süresine sahip
kendinden ayarlanabilir model
Düz harici motor, kompakt montaj ve artan enerji verimliliği sağlar.
Ölçüm ve kontrol sistemiyle entegrasyon mümkündür
Kanal (dikdörtgen veya daire) veya direkt bağlantı için beş ebat
Tüm modeller için görünür alanlarda dış gövde seçeneği mevcuttur

X-GRILLE
ESTETIK VE IŞLEVSEL

GİRİŞ İLETİŞİM BASKI Teslimat ve ödeme şartları GIZLILIK YASAL UYARI

16.05.2021 © TROX
TURKEY

GİRİŞ SAYFASI > Ürünler

X-Grille Cover yeni havalandırma menfezleri yüksek kaliteli alüminyumdan
yapılmış olup, işlev ve estetiği mükemmel şekillendirilmiş tek bir tasarımda bir
araya getirmektedir. Duvar, tavan veya hava kanallarında entegrasyon
mümkündür.
Enerji etkin ve akustik olarak optimum hava dağıtımı
İki yönlü giriş akımı için simetrik kanat profili
Gizli kanat bağlantısı sayesinde standart görünüm ve kolay ayarlama
Gizli ve gelişmiş montaj braketi
Lineer görünüm, düzenleme için ideal
Kolay değiştirilebilir kapama plakaları, canlı iki renkli görünüm sağlar
Mevcut ekleme setlerinin kullanımı
Standart montaj boyutları sayesinde kolay değiştirme
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