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O QUE HÁ DE NOVO SOBRE A NOVA ISO 16890?
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Caixa para Filtro Terminal
“Farmacêutica”

Caixas Bag In Bag Out

Caixas Terminais para
Filtros de Alta Eficiência,
Montagem Teto e Parede

F383 Duct casings for HEPA
filter elements and activated
carbon filter cells

Filtros Absolutos para
Montagem em Dutos

Filtros Absolutos para
Montagem em Paredes

Filtros Absolutos para
Montagem em Paredes

Filtros Antimicrobianos

Filtros Automáticos

Filtros de Bolsas para
Montagem em Dutos

Filtros de Bolsas para
Montagem em Paredes

Filtros de Carvão Ativado

Filtros de Carvão Ativado
para Montagem em Dutos

FILTROS PLANOS
MODULADOS, FILTROS EM
CUNHA PARA PAREDES E
DUTOS

Filtros Plissados

Filtros Plissados

FMB

MÁXIMA - EFICIÊNCIA E PERFORMANCE.

REFERÊNCIA EM FILTRAGEM E CONTROLE DE CONTAMINAÇÃO

A TROX é referência em sistemas de tratamento de ar, sistemas de filtragem e salas limpas. A tecnologia desenvolvida pelos
nossos laboratórios é disponibilizada em produtos em todo o mundo. Presente em 35 países e tendo uma planta dedicada à
filtros na cidade de GOCH na Alemanha, além de linha de produção em Curitiba, oferece uma grande variedade de filtros
para as mais diversas aplicações. Confiabilidade, segurança, inovação, expertise e sustentabilidade para qualquer aplicação
de filtragem.

Nossos filtros de ar economizam mais energia em relação aos tradicionais. Suas várias classes de filtragem de alto
desempenho, reduzem o aumento de pressão e resistência dos sistemas de tratamento de ar e outras aplicações. A TROX
possui uma linha completa de filtros de ar para sistemas de ventilação e climatização. Perfeitos para eliminar partículas
submicrônicas em salas limpas e equipamentos de fluxo laminar em indústrias farmacêuticas, veterinária, alimentícia,
automobilística, fotográfica, ótica, entre outras.

A TROX dispõe de filtros antimicrobianos, grossos, finos, absolutos, filtros de carvão ativado além de estruturas para
instalação em paredes, dutos e caixas terminais para filtros absolutos.

Filtros Originais TROX a pronta entrega

Somente com a linha original TROX você consegue a eficiência e a performance que só a uma empresa inovadora em
filtragem e controle de contaminação pode proporcionar.

Compre online - http://loja.troxbrasil.com.br

EFEITOS ADVERSOS À SAÚDE DE POEIRA NO AR EXTERIOR
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https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/caixas-bag-in-bag-out-02e4edb1e8894814
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/caixas-terminais-para-filtros-de-alta-efici%25C3%25AAncia-montagem-teto-e-parede-0cec14a0b13f3b53
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/f383-duct-casings-for-hepa-filter-elements-and-activated-carbon-filter-cells-7002692569b286d2
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/filtros-absolutos-para-montagem-em-dutos-37b8b12f1b634643
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/filtros-absolutos-para-montagem-em-paredes-14bb8edaa56108f8
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-carv%25C3%25A3o-ativado/filtros-absolutos-para-montagem-em-paredes-2fc5537e3563484f
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-antimicrobianos/filtros-antimicrobianos-498015be6090cc0c
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-grossos/filtros-autom%25C3%25A1ticos-a94b0392b787634f
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-finos/filtros-de-bolsas-para-montagem-em-dutos-7727126c71c5e996
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-finos/filtros-de-bolsas-para-montagem-em-paredes-a38e7cdef7c1eee8
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-carv%25C3%25A3o-ativado/filtros-de-carv%25C3%25A3o-ativado-101bf9be9aa81737
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-carv%25C3%25A3o-ativado/filtros-de-carv%25C3%25A3o-ativado-para-montagem-em-dutos-333c11996b005d64
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-grossos/filtros-planos-modulados-filtros-em-cunha-para-paredes-e-dutos-95d392c7d363423f
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-absolutos/filtros-plissados-169a7e5c2d0b1f8d
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-finos/filtros-plissados-8e7f1a9426057098
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-grossos/fmb-eb7cf1226aa01d61
http://loja.troxbrasil.com.br
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https://www.troxbrasil.com.br/produtos-a6b9265d5c021220
https://www.troxbrasil.com.br/produtos/filtros-de-ar-7527ccbd9804608f


POUPANÇA DE 50% NOS CUSTOS DE ENERGIA COM OS FILTROS CORRETOS 

COMPACTO, INTELIGENTE, CONFIÁVEL

TECNOLOGIA DE FILTROS DE A Z

Efeitos adversos para a saúde da poeira fina no ar externo. Um relatório da Agência Ambiental
Alemã de 4 de novembro de 2016 afirma que a poluição por partículas na verdade prejudica a
saúde das pessoas. Nos anos de 2007 a 2014, uma média de 45.300 mortes prematuras são
atribuídas à concentração de poeira fina no ar externo na Alemanha a cada ano. Portanto,
sistemas de filtragem eficazes em sistemas de ar-condicionado que separam a poeira fina do
ar externo são uma contribuição importante para manter a boa saúde.

Gegenüberstellung der Invest- und Energiekosten
Comparison investment and energy costs

Os ventiladores de sistemas de ar condicionado de edifícios (sistemas AHU [unidade de gestão
do ar]) necessitam de energia elétrica no mínimo para superar a resistência ao fluxo de filtros
de partículas integrados.

Deve ser possível poupar energia através da utilização de filtros energeticamente eficientes e
que ofereçam menos resistência do que os filtros padrão. Pelo menos em teoria.

Para verificar esta teoria na prática, a TROX realizou um teste, que teve a duração de um ano,
com o objetivo de obter medições e efetuar comparações.

MONITOR DE PRESSÃO DIGITAL MD-DPC COM SAÍDA DE SINAIS

UMA SOLUÇÃO DE FILTRO ADEQUADO PARA TODOS OS

https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-ar/o-que-%25C3%25A9-novo-sobre-o-novo-iso-16890%253F-61fd724ffe66e88c
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-ar/poupan%25C3%25A7a-de-50%2525-nos-custos-de-energia-com-os-filtros-corretos%25C2%25A0-ee7b993f6eded91a
https://www.troxbrasil.com.br/filtros-de-ar/compacto-inteligente-fi%25C3%25A1vel-a0ad5794e512cc22


SERVIÇOS TROX

UMA SOLUÇÃO DE FILTRO ADEQUADO PARA TODOS OS
REQUISITOS

Com um extenso e diversificado portfólio de filtros, a TROX possui unidades de filtro e
elementos filtrantes adequados para as mais variadas situações de instalação e campos de
aplicação.

Instalados em paredes, dutos, tetos ou unidades de tratamento de ar, seja em escolas,
instalações de produção ou laboratórios farmacêuticos, os filtros TROX são usados em todo o
mundo.

Eles satisfazem os mais rigorosos requisitos de qualidade, cumprem as normas internacionais
e impressionam com perdas de pressão mínimas, garantindo assim uma longa vida útil.

Leia mais em nosso folheto.

PROCURA DE PRODUTOS DE A-Z
Descubra rápida e simplesmente.

TROX EASY PRODUCT FINDER
Rápido. Confiável. Inovador.

TOUR DE COMPETÊNCIA
Competência – Uma encenação
emocionante
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https://www.troxbrasil.com.br:443/downloads/2a23d953cb9cf12a/PO_2019_06_Filter-overview_DE_en_web.pdf?type=brochure
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