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Ontem (19), realizamos a primeira edição do "One Day Factory" em nossa matriz em Curitba-PR.

Mas, o que é o "One Day Factory"?

A ideia inicial foi concebida após pesquisas entre nossos clientes, projetistas e estudantes da área. A
pesquisa resultou que eles gostariam de entender mais sobre a funcionalidade de nossos produtos, ou seja,
todo conceito que está agregado ao produto final que recebem.

Assim surgiu o "One Day Factory", uma visita em nossa fábrica em Curitiba com toda gama de treinamentos
do TROX Academy.

Ao iniciar o dia, nossos participantes de São Paulo, os sorteados durante a 21ª Edição da FEBRAVA, foram
recepcionados pelo Gerente de Eng. e P&D Jorge Zato, abordando sobre os novos equipamentos da TROX
para 2020. Entre eles, o novo Mini Chiller Smart X, que recebeu o selo Inovação da ABRAVA durante seu
lançamento.

O treinamento abordou sobre as soluções em serviços digitais da TROX:

Desing
- TROX Select: Ferramenta de selecionamento de máquinas
- EPS
- X CAD BIM

Customer
- TROX NET: Gerenciamento de pedidos
- TROX Service: Abertura de chamados para assistência técnica

Management
- IoTROX
- XAIR Control

Learning
- TROX PRODUCTS: Biblioteca de A-Z de todos os produtos TROX
- TROX Academy
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Durante o dia, juntou-se ao grupo alunos e professores do curso Técnico em Refrigeração do Instituto Federal
de Santa Catarina. 

Em nosso laboratório de Automação, aprenderam como são realizadas a automação em nossa linha de
unidades de tratamento de ar TKZ.

Em nosso laboratório de difusão, o Eng. Chrystiam Alcântara apresentou os tipos de distribuição de ar
existentes e como o ar se comporta entre os modelos de difusores de piso, parede e teto.



O Tour na fábrica apresentou todo processo fabril da empresa, inclusive a recém reformulada área de filtros.
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Ao voltarmos ao laboratório, Zato apresentou a tecnologia IOTROX aplicada à realidade aumentada,
apresentando os benefícios e vantagens e exemplificou ao Mini Chiller Smart X.

Ao final do dia, os participantes receberam o certificado TROX Academy.
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