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A TROX mais uma vez marcou presença de destaque no maior evento de HVAC do Brasil, que acontece a
cada dois anos no remodelado São Paulo EXPO entre os dias 12 a 15 de Setembro e gostaria de agradecer
a todos os Clientes, Parceiros e Fornecedores que nos honraram com a visita ao nosso estande durante o
evento. Para a TROX foi um prazer imenso poder compartilhar novas tendências e mostrar a todos que
estamos no caminho certo para o futuro. Junte-se a nós e embarque nesta experiência.

A FEBRAVA 2017 foi um sucesso em todos os sentidos. Durante os quatro dias de evento pudemos mostrar
aos nossos clientes, parceiros e fornecedores muitas novidades e tendências no segmento de Ar
Condicionado Mundial e proporcionar novas experiências de conectividade e interatividade com os nossos
produtos, estabelecendo um marco importante de mudança em alguns conceitos que acompanham o
segmento durante muitos anos e aos poucos estão sendo atualizados com base nas novas tecnologias
disponíveis no mercado.

A linha de produtos da TROX vem em constante expansão e inovação com a chegada de novos conceitos de
aplicação de classe mundial, proporcionando uma solução única para todas as aplicações. O lançamento
dos Sistemas de Expansão Direta com aplicação de tecnologia Inverter e Automação embarcada com
conectividade IOT irão permitir uma nova tendência de melhoria na eficiência e monitoramento dos sistemas.
Com o auxílio da Inteligência Artifical os sistemas poderão tornar-se cada vez mais auto suficientes
permitindo reduzir os custos manutenção e aumentando os ganhos em eficiência energética e operacional.
Veja a seguir um pouco mais sobre os nossos produtos.
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