
 

 

 

FEBRAVA 2017 – 12 a 15 de Setembro 

 

  
 

O PRINCÍPIO TROX 

  

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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Novo Sistema Split Inverter modelo TSI com Automação embarcada 

 

O novo Split Inverter modelo TSI chega para compor a linha de Sistemas de Expansão Direta da 

TROX lançada na última FEBRAVA em 2015. Com várias capacidades disponíveis, a linha de 

produtos conta com compressores tipo inverter e fixo com sistema de automação embarcada e 

com web server integrado de forma a oferecer telemetria e inteligência, incorporando ainda a 

Tecnologia IOT ao equipamento. O Primeiro Sistema de Ar Condicionado desenvolvido no Brasil 

com estas características. 

O novo Split Inverter da TROX conta ainda com Sistema de autoproteção “AUTOPROTECT 

SMART SYSTEM” que avalia as condições de instalação automaticamente impedindo o 

funcionamento do equipamento em condições inadequadas, protegendo assim o sistema, dentre 

outras funções que tornam o sistema mais eficiente e seguro em condições operacionais 

diversas. 

 

   
 

 

Lançamento TROX – IoT – “Internet das coisas” 

 

Encima da nova plataforma de produtos, a TROX traz para o mercado a possibilidade de 
implantação do sistema alinhado com “internet das coisas” (IoT) que permite monitoramento dos 
equipamentos em tempo real tanto pelos clientes como pela TROX, disponibilizando alarmes, 
históricos, sugerindo formas de melhoria de desempenho, economia de energia, disparando 
manutenção preventiva, e análise dos dados telemétricos por inteligência artificial permitindo 
contínuo aperfeiçoamento do produto. Num futuro não tão distante, os equipamentos TROX 
poderão contar com a tecnologia de Realidade Aumentada que poderá ser de extrema utilidade 
na manutenção e monitoramento a distância dos equipamentos sem que os mesmos necessitem 
ser abertos para uma verificação no local, evitando assim deslocamentos e gastos 
desnecessários com a manutenção dos sistemas. 
 
 

   
 



Unidade de Tratamento de Ar Modelo TKZ com Serpentina e Atenuador de Alta 

Eficiência com o Sistema X-Air Control Connect 

 

A TROX possui uma linha completa de unidades de tratamento de ar, oferecendo assim a 
solução completa para todos os tipos de aplicações. Os modelos TROX EASY, EASY Connect 
são ideais para aplicações de conforto de baixa e média complexidade, podendo ser 
selecionados através do Software EASY FLOW, disponível em todas as plataformas de acesso 
WEB. 
A Linha TROX ICH/V atende a todas as demandas de média e alta complexidade e são 
extremamente versáteis com diversas configurações e modulação de tamanhos. Os modelos 
TROX TKZ são os modelos de alta performance mais utilizados no mercado, atendendo aos mais 
exigentes projetos e aplicações, além de seguir a Normativa Européia EN-1886-A. Todo o seu 
sistema modular e variações de componentes e seções podem ser desenvolvidos através do 
software SMART FLOW DESIGNER que facilita a construção, cotação e fabricação dos 
equipamentos de uma maneira rápida e eficaz. Conheça também a Linha de Fancoletes 
Hospitalares, ideais para aplicações em hospitais e clínicas. 
Toda a linha de Unidades de Tratamento de Ar conta com a possibilidade de automação 

completa através da plataforma X-Air Control desenvolvida totalmente pela TROX, trazendo mais 

segurança e confiabilidade no fornecimento completo do sistema sendo possível sua conexão 

com outros sistemas de monitoramento e contando com a tecnologia IOT para o monitoramento 

e operação dos equipamentos. 

  

 
Unidade Split Alta Capacidade modelo TST  

 

A TROX reforça a entrada no mercado de Expansão Direta, apresentando a linha de Split de Alta 

Capacidade Modelo TST, com compressores tipo scroll de última geração, mínima quantidade 

de gás refrigerante, com a utilização de serpentinas de alta performance em micro canal e 

sistemas de ventiilação de Altíssima Eficiência em condições extremas de temperatura. 

Oferecendo ainda equipamentos com automação embarcada, conectividade e sistemas 

avançados de proteção como itens opcionais. 

 

   



Linha de Completa de Produtos 

A TROX conta com a linha completa de produtos e sistemas, além dos produtos citados 

anteriormente, nossa empresa dispõe de Sistemas de Difusão de AR, Sistemas de Filtragem, 

Equipamentos para Salas Limpas, Reguladores de Vazão, Dampers Corta-Fogo, Atenuadores 

de Ruído, Unidades de Controle (VAV) e Sistemas de Vigas Frias. 

 

  

  

Agora você pode adquirir os 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. 

*Entre em contato conosco e consulte a disponibilidade de estoque e previsão de entrega. 

TROX Academy 

 

Durante a FEBRAVA 2017 oferecemos uma série de Treinamentos de Produto On Line 
especialmente desenvolvidos para nossos clientes e parceiros.  Visite-nos nosso canal no 
youtube  e participe de nossos treinamentos. 

A gama de treinamentos oferecidos pela TROX ACADEMY é mais do que apenas um conceito 

de formação: há mais de seis décadas, os nossos clientes e parceiros em todo o mundo têm 

colocado sua confiança na integridade, competência e sustentabilidade da cooperação com a 

TROX.  

Você também pode confiar nas ideias visionárias da TROX e ser inspirado por uma excelência 

inovadora. Entre em contato conosco para agendar uma palestra IN-Company ou acesse nosso 

canal de treinamentos online no Youtube. Estaremos prontos para atende-lo no que for preciso. 

Maiores Informações, acesse www.troxbrasil.com.br ou nosso canal no Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCHJ3T9d7te9XpKY86FiHQow/videos 

http://www.troxbrasil.com.br/
https://www.youtube.com/channel/UCHJ3T9d7te9XpKY86FiHQow/videos


    
 

 

Equipamentos TROX By Aermec 

A linha de Chillers TROX by Aermec é o resultado de uma parceria inédita no segmento, em que 

a qualidade e eficiência dos alemães se unem a tecnologia italiana oferecendo ao mercado 

brasileiro o que há de melhor em resfriadores de líquidos, fazendo com que a TROX aprimore 

cada vez mais seu portfólio de produtos e ofereça a solução completa em Sistemas de Ar 

Condicionado aos seus clientes. Esta linha busca atender a todas as demandas do mercado, 

aliando os principais fatores de sucesso requeridos pelos clientes, instaladores, projetistas e 

prestadores de serviços. 

Conheça a nova linha de produtos TROX By AERMEC com tecnologia Turbocor e Parafuso 

Inverter, condensação a ar e água. Equipamentos de altíssima eficiência e performance para as 

mais diversas aplicações. Tecnologia e Eficiência à toda prova. Apresentamos também a linha 

de Terminais Hidrônicos AERMEC que permitem ampliarmos o portifólio de fornecimento e 

atender a todas as demandas do mercado. 

 

  
 

 



Sobre a TROX no mundo 

 

A TROX lidera o desenvolvimento, fabricação e venda de componentes, unidades e sistemas de 

ventilação e ar condicionado de salas. Com 27 empresas subsidiárias em 27 países 

em 5 continentes, 14 instalações de produção e importadores e representantes, a TROX está 

presente em mais de 70 países. Fundada em 1951, o líder do mercado global TROX, cuja sede 

social na Alemanha, gerou em 2016, com um total de 3770 funcionários em todo o mundo, 

receitas de quase US $ 500 milhões. 

 

 
 

 

Sobre a TROX do Brasil  

 

 A TROX do Brasil foi fundada em 1975, tendo o início de suas atividades em 1976. Conta hoje 

com mais de 300 funcionários e possui sua fábrica instalada na Cidade Industrial de Curitiba 

(PR), com área construída de 10.500 metros quadrados. A Central de Vendas da TROX do Brasil 

está localizada na cidade de São Paulo. O rigor técnico, a qualidade que é salvaguardada por 

um extensivo programa de Garantia e Controle da Qualidade, a experiência internacional, vêm 

permitindo a TROX do Brasil a ocupar um lugar de liderança também no Brasil. “Uma das nossas 

maiores preocupações são nossos clientes, por isso estamos constantemente em inovação, com 

permanentes pesquisas e desenvolvimento de novos produtos, permitindo fornecer ao mercado 

produtos e soluções técnicas de alto nível atendendo as necessidades de mercado”. O resultado 

mostra-se em centenas de edifícios comerciais, shopping centers, hotéis, aeroportos, hospitais, 

indústrias automobilísticas, indústrias farmacêuticas entre outras instalações em que se pode 

confiar no ar que se respira, o conforto térmico atendendo aos seus usuários, as condições ideais 

de produção sendo garantidas, e não se esquecendo da economia de energia. 

Mais informações sobre a TROX, acesse www.troxbrasil.com.br 

 

 

Sobre a AERMEC  

 

Importante fabricante no mercado europeu de ar condicionado há mais de 50 anos, a AERMEC 

é líder no mercado italiano, com uma carteira de mais de 300 produtos, incluindo splits, 

resfriadores de líquido e unidades terminais e tem presença marcante em todo o mercado 

mundial. Maiores informações acesse www.aermec.com 

 

 

http://www.troxbrasil.com.br/
http://www.aermec.com/


Para maiores informações e fotos dos produtos da Febrava 2017, entre em contato com nosso 

Depto de Marketing. Estaremos prontos para enviar todas as informações adicionais. 

 

Atenciosamente, 

Fernando Bassegio 

Gerente de Marketing & Atendimento ao Cliente 

TROX do Brasil Ltda 

fernando.bassegio@troxbrasil.com.br 
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