
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

OD DOBRÉHO K JEŠTĚ LEPŠÍMU 

PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TEPLA 

TROX AUTOMATICKY KONTROLUJE ENERGETICKOU ÚČINNOST
PODLE SMĚRNICE O EKODESIGNU 

SNIŽTE NÁKLADY NA ENERGII S NOVÝM TLUMIČEM HLUKU PRO
X-CUBE 

Tlumiče hluku snižují samozřejmě akustické hodnoty, ale  mohou také pomoci při
snižování energetických nákladů, jak dokazuje nový tlumič firmy TROX pro
vzduchotechnické jednotky řady X-CUBE.  
Tlumič je umístěn na výtlačné straně ventilátoru a díky chytré distribuci vzduchu
vytváří mnohem nižší tlakové ztráty a zároveň snižuje hodnotu akustického
výkonu.

Patentovaný nový produkt
Ideální pro vzduchové výkony až do  9,000 m³/h
Optimalizovaný výkon
Nižší hladiny hluku
Zvýšená energetická účinnost

Směrnice Ecodesignu předepisuje od roku 2018, že nabízené vzduchotechnické
jednotky musí mít minimální účinnost zpětného získávaní tepla 73% a cirkulační
systémy RAC více než 68%. Cirkulační výměníkové systémy TROX vybavené
TROX řídící hydraulickou jednotkou garantují vysokou účinnost až do 80%.
Spolehlivá technická data jsou dána certifikovaným navrhovým softwarem
Perfektní systém:

Optimální ovládání
Vysoká provozní spolehlivost
Vysoká technická úroveň
Ekonomická účinnost

Vhodné pro všechny požadavky:
Volitelný výměník pro chlazení a topení
Odvlhčování
Předehřívání / filtr
Nepřímé adiabatické chlazení

Další informace naleznete v brožuře  "X-CUBE cirkulační okruhy pro zpětné
získávání tepla".

S přijetím Kjótského protokolu se Evropská unie zavázala snížit emise CO2 minimálně o 20%
do roku 2020. Aby EU dosáhla tohoto cíle, přijala již v roce 2005 směrnici „Energy-Using
Products“. Směrnice 2009/125/EG o souvisejících produktech v oblasti energetiky, nazvaná
„směrnice o ekodesignu“, definuje minimální požadavky na mnoho výrobků souvisejících s
energetikou. V rámci Evropské unie se musí od 1.1.2016 splňovat nové požadavky na
energetickou účinnost. Další krok vstoupil v platnost o dva roky později, dne 1.ledna 2018.
Vzduchotechnické jednotky TROX řady X-CUBE jsou navrhovány podle individuálních
požadavků zákazníků pomocí certifikovaného softwaru. Tento software automaticky zohledňuje
nové požadavky na energetickou účinnost všech jednotek X-CUBE a zajišťuje tak jejich
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TROX SERVIS

správnou konfiguraci. Všechny vzduchotechnické jednotky X-CUBE, které jsou vyráběny a
uváděny na trh Evropské unie od 1.ledna 2016 splňují nové požadavky.

V příloze naleznete tabulku ErP – Požadavky na efektivitu od roku 2016, ErP – Požadavky na
účinnost od roku 2016

HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z
HLEDÁNÍ VÝROBKU A-Z TROX NAVRHOVACÍ SOFTWARE

EPF
Rychlý Spolehlivý. Inovativní.

TROX POSTER – POŽÁRNÍ
KLAPKY
Správná požární klapka v každé době.

Homepage > VÝROBKY > VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY

https://www.trox.sk:443/downloads/a0b6ef40301b3122/Table_ErP_EN.pdf
https://www.trox.sk/products-a-z-18fd0e6b0d18fbb3
https://www.trox.sk/pl%25C3%25A1novanie/easy-product-finder-(n%25C3%25A1vrhov%25C3%25BD-program)-e0422a74aa5aa8c6
https://www.trox.sk/v%25C3%25BDrobky/ochrana-pred-po%25C5%25BEiarom-a-dymom-b04d433d308421e1
https://www.trox.sk/
https://www.trox.sk/
https://www.trox.sk/v%25C3%25BDrobky-fd5d66967ecb1e15
https://www.trox.sk/v%25C3%25BDrobky/vzduchotechnick%25C3%25A9-jednotky-25c19f6c1b74004c
https://www.trox.sk:443/
https://www.trox.sk/contact-324ad738009a79bf
https://www.trox.sk/side-services/imprint-b7c1f2071af747ba
https://www.trox.sk/side-services/dodac%25C3%25AD-a-platebn%25C3%25AD-podm%25C3%25ADnky-trox-b08181662deef03c
https://www.trox.sk/side-services/na%25C5%25A1e-politika-ochrany-osobn%25C3%25ADch-%25C3%25BAdaj%25C5%25AF-b46504a2fe54fa0b
https://www.trox.sk/side-services/odpov%25C4%259Bdnosti-ba5e9e36060e2b92

	VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY
	OD DOBRÉHO K JEŠTĚ LEPŠÍMU
	SNIŽTE NÁKLADY NA ENERGII S NOVÝM TLUMIČEM HLUKU PRO X-CUBE

	PRO EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ TEPLA
	TROX AUTOMATICKY KONTROLUJE ENERGETICKOU ÚČINNOST PODLE SMĚRNICE O EKODESIGNU
	TROX SERVIS


