
Fácil, Versátil e Digital
Perfeito para Aplicações de Conforto

Nosso suporte assessora os clientes na engenharia, bem como 
na instalação e operação dos sistemas de ventilação e condicio-
namento de ar. Alguns exemplos de serviços especiais prestados 
por nossas equipes e aplicados a unidades de tratamento de ar:

•	 Montagem e Retrofit em unidades de tratamento de ar

•	 Teste em obra de estanqueidade, conforme Norma Inglesa DW 
143 (Ductwork Leakage Testing) da Heating and Ventilating 
Contractor’s Association – HVCA

•	 Medição de vazão de ar e perda de carga

•	 Medição de nível de ruído

A arte em eficiência energética
através do manuseio do ar

Características Técnicas TROX EASY 

   TROX Service
Suporte ao Cliente 

Nós estaremos lá para você. Do serviço 
técnico até a perfeita operação dos nossos 
componentes e sistemas.

Serviços orientados ao cliente são parte integral das 
soluções de ventilação e climatização de sucesso da 
TROX. Nossos serviços melhoram significativamente 
a relação custo benefício e qualquer característica 
técnica durante o ciclo de vida dos nossos produtos.

Unidade de Tratamento de Ar

Observações:     
1) A altura dos módulos já contempla a base da unidade (75mm)    
 

Sustentabilidade
A TROX do Brasil considera na economia de 
energia, uma de suas mais altas priorida-
des no desenvolvimento de componentes 
e sistemas para controle de temperatura e 
ventilação em ambientes. Toda a linha de 
produtos TROX caracteriza-se pela incompa-
rável Eficiência Energética.

Levando em conta a sua contribuição com 
os conceitos de Sustentabilidade, a TROX 
do Brasil participa do GBC Brasil (Green 
Building Council Brasil) onde grandes 
empresas de segmentos diversos buscam 
trazer a sua contribuição para este im-
portante tema.

TROX do Brasil
Atendimento aos Clientes
Tel. +55 (11) 3037-3900

Rua Alvarenga, 2025 - Butantã
O5509-005 - São Paulo - SP - Brasil
trox@troxbrasil.com.br
www.troxbrasil.com.br
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Sistema de ventilação tipo sirocco

Acessório
Caixa de mistura com dampers de retorno e ar externo com diversas com-
binações de montagem.

Ventilador
Ventilador centrífugo de dupla aspiração do tipo SIROCCO, pás curvadas 
para frente, balanceado estática e dinamicamente.

Acionamento por motor elétrico de indução acoplado indiretamente, uti-
lizando-se polias e correias, com trilhos e esticadores de correias.

Os rolamentos são blindados, auto-alinhantes e autolubrificantes.

A polia motora é regulável para motor até 5 HP com sistema de  venti-
lador sirocco.

O sistema de tratamento de ar que se adapta 
a qualquer espaço e aplicação.

A TROX mais uma vez traz para o mercado um produto com o custo 
benefício exato para o seu investimento. Trata-se da unidade de 
tratamento de ar modelo TROX EASY. 

O nome EASY que em sua tradução literal significa FÁCIL, tem exatamente 
o objetivo de trazer este conceito aos clientes, projetistas, instaladores 
e prestadores de serviços, facilidades desde a especificação técnica, 
selecionamento das máquinas, passando pela instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos.

Este produto é perfeito para instalações de baixa complexidade em geral e excelente 
para aplicações de Conforto, como Shoppings, Escritórios, Indústrias e outras 
aplicações que necessitem de um equipamento robusto e eficaz, contando sempre 
com toda a experiência e qualidade TROX, reconhecida no mercado.

Acessibilidade do equipamento

Gabinete
Estrutura em perfis de alumínio com capa de proteção plástica externa 
para perfeito isolamento térmico.

Painéis construídos em chapa de aço, galvanizado interno e pré-pinta-
do branco externo, do tipo sanduíche, com espessura total de 15 mm 
até ao tamanho 68 (10TR), e 25mm a partir do tamanho 85 (12,5TR). 
O isolamento interno em poliuretano expandido proporciona isolação 
térmica e acústica e elevada rigidez mecânica ao conjunto.

O acesso para manutenção e limpeza é realizado através de 
tampas de inspeção localizadas em pontos estrategicamen-
te adequados, e a vedação é feita com perfil de espuma de PVC.

Todo conjunto é montado sobre uma base rígida, construída em perfis 
de chapa dobrada que confere maior rigidez e segurança ao produto.

O gabinete é bipartido (serpentina e ventilador) o que facilita o trans-
porte vertical e horizontal.

Serpentina
Construídas com tubos de cobre, sem costura, aletas de alumínio tipo 
corrugado, com carcaça em chapa de alumínio.

Sob a serpentina é instalada uma bandeja em chapa de aço galvanizada 
pré pintada para recolhimento de condensados com dreno.

Filtro de ar
Possui filtro grosso classe G4, conforme norma ABNT NBR16101, fabrica-
do em fibra sintética, que é substituído frontalmente à máquina.

As unidades de tratamento de ar TROX EASY são 
exatamente como traduzimos: 

lexibilidade

Gabinete modular e serpentina

lta Performance
Como todos os produtos fabricados pela TROX, a questão de performance con-
tinua sendo uma característica relevante e decisória no processo de seleção 
dos equipamentos.

usto Benefício 
O TROX EASY é a combinação perfeita em termos de preço competitivo, qua-
lidade de produto e satisfação do cliente, posicionando-o em um patamar de 
excelência neste tipo de aplicação.

nstalação Simples
Sempre pensando na facilidade de instalação e manutenção, o TROX EASY 
possui grande acessibilidade aos componentes internos propiciando rapidez e 
melhor eficácia nos serviços.

eve mas Robusto
Os gabinetes e painéis são fabricados com a mais moderna tecnologia no 
segmento proporcionando para o cliente um produto leve no conceito mas 
robusto na sua realidade. 

F Uma das principais características do TROX EASY é sua grande disponibilidade 
de diferentes combinações, tornando-se um produto que se adapta a qualquer 
tipo de especificação.
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Dispositivo anti vibração para ventilador

Perfil robusto e modular

Sistema fácil de ajuste de polias

Módulos

Filtragem padrão G4

Software de Seleção dos Equipamentos

Perfeitamente desenvolvido para a utilização em todas as plataformas de acesso 
Web (PC, Tablets e Smartphones), o EASY Flow é a ferramenta de seleção dos 
equipamentos, possibilitando configuração fácil e rápida do produto, solicitação 
e aceite de orçamentos em poucos cliques. É a tecnologia na palma da mão 
acessada de onde você estiver.

FLOW

Acesse nosso site e cadastre-se gratuitamente para utilizar o EASY Flow em seus projetos futuros. 
www.troxbrasil.com.br

Informações Técnicas

Damper - caixa de mistura
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