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ATME AUF - RESPIRE 

 

...pela qualidade de vida em ambientes fechados. 
 
“Quando as pessoas falam sobre ar fresco, 
geralmente referem-se ao ar livre... 
As pessoas gostam de ficar ao ar livre porque 
gostam de respirar ar fresco. Elas sentem que o 
ar fresco melhora significativamente a qualidade 
de suas vidas. 
Mas o ar fresco é tão ou mais importante quando 
estamos dentro de casa ou em nosso ambiente 
de trabalho pois são lugares onde passamos até 
90% do nosso tempo. 
A missão da TROX é aumentar a qualidade de vida em interiores para que todos possamos nos 
sentir bem e com saúde. Para isso oferecemos tecnologia e diversas soluções para ajudar as 
pessoas na busca do seu bem-estar facilitando assim a sua vida cotidiana. 
 
Neste mundo complexo nosso objetivo é cada vez mais proteger as pessoas e o meio ambiente 
com sistemas energeticamente eficientes. 
Conheça a TROX e veja como nossas soluções ajudam a fornecer o ar mais fresco para você. 
 
E Respire!  

“Udo Jung 

Membro do Conselho de Administração da TROX GmbH 

TROX do Brasil Ltda. 
Rua Alvarenga, 2025 
05509-005  São Paulo  - SP 

 

Telefone: (11) 3037-3900 
E-mail: trox@troxbrasil.com.br 
www.troxbrasil.com.br 
 

TROX do Brasil Ltda. 
Rua Alvarenga, 2025 
05509-005  São Paulo  - SP 

 

Telefone: (11) 3037-3900 
E-mail: trox@troxbrasil.com.br 
www.troxbrasil.com.br 
 

 



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 10 e 13 de Setembro e 

gostaria de agradecer a todos os Clientes, Parceiros, Fornecedores, Imprensa especializada e 

todas as Entidades de Classe 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 2019 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 do 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. 

 

 

 

 



CONCEITO SMART STAND: PRODUTO, TROX ACADEMY, SERVIÇOS 

DIGITAIS E INTERATIVIDADE 

 

  

Na FEBRAVA 2019, utilizamos o conceito de estande interativo apresentando nossos serviços e 

produtos através de uma mesa interativa no acesso ao estande. 

LINHA DE PRODUTOS TROX 

X Fire & Smoke – Dampers Corta Fogo 

  

Os dampers corta fogo servem para isolar determinadas zonas contra o fogo em instalações de 

ventilação e ar condicionado, podendo ser montados em paredes, lajes e o mesmo poderá ser 

acionado por fusível térmico, solenóides, motor elétrico, pistão pneumático, etc. 

Dentre as séries possíveis temos os dampers standard, certificados e testados (conforme 

Norma NBR 6479, conforme Oenorm M 7625 e vedação da aleta à alta temperatura do 

ambiente conforme norma EN 1366-2). 

Os dampers de regulagem são projetados para serem montados em paredes, dutos, tanto para 

insuflamento como exaustão e que se abrem com a sobre pressão, quando o sistema é 

desligado as lâminas se fecham automaticamente. 

 



X Controls – Novo Modelo VAV – TVE (Patente Exclusiva TROX) – Selo de Inovação 2019 

  

A linha de unidades de controle de vazão da TROX conta com vários modelos de Caixas VAV e 

Reguladores de Vazão. 

Novo Lançamento da TROX – Selo Inovação da FEBRAVA 2019 

Um novo conceito de controle de volume de vazão de ar. 

Com o novo controlador VAV Modelo TVE , as condições de upstream, a instalação  

dependente da direção do fluxo de ar e as faixas de controle de vazão volumétrica 

estritamente  limitadas são  coisa do passado. 

Graças ao princípio de medição patenteado pela TROX , os  valores medidos são agora 

determinados diretamente  na lâmina do damper- sem necessidade de sondas ou outros 

sensores - com precisão e  confiabilidade! 

X Filters – Linha completa de Filtros para todos os segmentos de aplicação. 

  

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.  

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 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. 

 

 



X AIR – Linha Completa de Difusores e Sistemas Ar-Água 

  
 

Tendência mundial na climatização de ambientes, as Vigas e Tetos Frios têm se destacado 

entre as tecnologias emergentes, eleitas pelo ASHRAE Journal (Setembro de 2007, pgs 84 a 

86), para a climatização de ambientes com otimização do consumo de energia. Os 

equipamentos TROX oferecem o máximo do conforto ambiental, baixo consumo de energia e 

racionalidade na ocupação do espaço físico. 

E o principal: têm a qualidade e apoio de engenharia que só a TROX pode oferecer. 

Conheça mais sobre a linha completa da TROX 

- Vigas frias Ativas 

- Vigas Frias Passivas 

- Tetos radiantes 

- Vigas Parede 

- Vigas Piso 

 

  
 

Projetados para maior conforto e performance, junto com 

renomados designers e arquitetos, temos desenvolvido uma linha completa de difusores de 

teto, de parede, escadaria, piso e grelhas que não são apenas elementos de design estético, 

mas também atendem aos mais exigentes requisitos de ventilação e acústica para os mais 

diversos tipos de aplicação. 

Conheça mais sobre a linha completa de difusores da TROX 

- Alta Indução 

- Teto 

- Piso 

- Fluxo de Deslocamento 

- Lineares 

- Hospitalares 

- Longo Alcance 

- Grelhas de Ventilação e retorno 

 



 

 

Linha Split TROX 

 

   
As unidades Split Alta Capacidade Fixo e Inverter da TROX possuem altos índices de eficiência 

energética e performance, são perfeitas para instalações de sistemas de 

expansão direta em geral e excelentes para aplicações de Conforto e Processo, oferecendo aos 

Clientes um equipamento robusto e eficaz 

Agora com a linha inverter completa 

Capacidades 6, 7,5, 12,5 e 17,5 TR  

 

Novo Mini Chiller TROX – Smart X - LANÇAMENTO EXCLUSIVO FEBRAVA 2019  

Selo de Inovação 2019 

  

  
Para aplicações de baixa capacidade e específicas como hospitais, clínicas e processos 

industriais, a TROX está lançando o novo Mini Chiller que pode ser ajustado e dimensionado de 

acordo com as necessidades técnicas de nossos clientes. 

Baixo Consumo energético 

Modularidade 

Baixo Nível de Ruído 

Conectividade com protocolo Modbus ou Bacnet 

Gateway com acesso a plataforma IOTROX (Internet das Coisas) 

Robustez e Fácil Manutenção 



Linha AHU TROX - Selo de Inovação 2019 

 

  

  
 

A TROX possui uma linha completa de unidades de tratamento de ar, oferecendo assim a 

solução para todos os tipos de aplicações. Os modelos EASY Connect são ideais para aplicações 

de conforto de baixa e média complexidade. 

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.  

Conheça também a Linha de Fancoletes Hospitalares, ideais para aplicações em hospitais e 

clínicas. 

 



Espaço TROX by AERMEC 

 

 
 

Uma linha completa de Unidades Resfriadoras de Líquido que 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 linha de produtos TROX By AERMEC com tecnologia Scroll, Turbocor e Parafuso Fixo 

e Inverter, condensação a ar e água e modulares. 

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. 

 



TROX ACADEMY 

 

Apresentamos durante a 21ª Edição da FEBRAVA a nova plataforma de Treinamentos da TROX 
Academy. 

Com treinamentos exclusivos sobre os temas mais importantes do universo do HVAC. São eles: 

- Expansão Direta, Acústica, Sistemas Ar Água, Distribuição de Ar, Sistemas VAV, Sistemas de 
Filtragem de Ar, Dampers Corta Fogo e Sistemas de HVAC para Centros Cirúrgicos. 

A plataforma oferece acesso gratuito e ilimitado aos conteúdos e após a conclusão gera 
certificado de treinamento online. 

 
 

Link de acesso: https://academy.troxbrasil.com.br/ 

 

 

Durante o evento: 

 

 
 

 

 

https://academy.troxbrasil.com.br/


TROX Select – Novo Software de Selecionamento de UTA´s Modelo TKZ 

 

 
 

Realizamos durante o evento o lançamento exclusivo do software TROX Select, que facilita o projeto, 

cotação e selecionamento dos equipamentos da Linha de Unidades de Tratamento de Ar modulares 

TROX TKZ de uma maneira rápida e eficaz. 

 

Esta inovação busca acelerar o sistema de aprovação e produção destes equipamentos de maior 

complexidade, trazendo aos projetistas e aos nossos clientes maior agilidade em todo o processo. 

 

Link de acesso: https://troxselect.troxbrasil.com.br/pt-BR/login 

 

Serviços Digitais TROX 

 

 
 

Através da tecnologia de interatividade, agrupamos todos os serviços digitais que são 

oferecidos pela TROX do Brasil, a fim de apresentar ao público da feira as nossas soluções em 

Design, Customer Service, Management e Learning. 

 

- Design (Projetos)  

TROX Select, EPF (Easy Product Finder) e X BIM Browser (Modelagem BIM) 

 

- Customer Service (Atendimento ao Cliente)  

TROX Net e Registros de Chamados Online 

 

- Management (Gerenciamento)  

Sistema IoTROX e Web Server (Monitoramento de equipamentos) 

 

- Learning (Aprendizado) 

TROX Academy e Biblioteca de Catálogos 

 

https://troxselect.troxbrasil.com.br/pt-BR/login


INTERATIVIDADE – ONE DAY FACTORY 

 

X Tour 360° 

 

 
 

Que tal viajar até Curitiba virtualmente e conhecer a nossa fábrica ? 

Neste espaço você pode realizar uma experiência virtual e conhecer as instalações da fábrica 

da TROX localizada em Curitiba. E alguns locais como, nosso Laboratório e Training Center 

TROX Academy, alguns processos de Fabricação e nosso Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento  

E após este tour diferenciado o visitante ainda concorre a um brinde especial chamado ONE 

DAY FACTORY. 

Todos os dias do evento FEBRAVA 2019 a TROX estará sorteando um ganhador para conhecer 

pessoalmente a nossa fábrica e realizar um treinamento junto ao nosso time de Pesquisa e 

Desenvolvimento. 

 

 

       
 

Clique no link ou Qr code para acessar os vídeos 

VIDEO TEASER TROX FACTORY TOUR 360° 

 

 

VIDEO TEASER TROX FEBRAVA 2019 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7cLdPmDml-w&t=161s
https://youtu.be/O8ZaaBdm-l0


Sobre a TROX 

 

A TROX é líder global no desenvolvimento, produção e venda de componentes, unidades e 

sistemas para ventilação e ar condicionado de ambientes corporativos e industriais. Com 28 

empresas subsidiárias em 27 países em cinco continentes, 16 instalações de produção e 

importadores e representantes, a TROX está presente em mais de 70 países. Atualmente, o 

GRUPO TROX possui cerca de 4.000 funcionários em todo o mundo e gera receitas de cerca de 

500 milhões de euros. 

 

Sobre a TROX do Brasil 

 

A TROX do Brasil foi fundada em 1975 e iniciou suas atividades em 1976. Hoje possui mais de 

400 funcionários e sua fábrica está localizada na Cidade Industrial de Curitiba, em uma área 

construída de 15.500 metros quadrados e sua Central de Vendas fica em São Paulo. 

O rigor técnico, a qualidade assegurada por um extenso programa de Controle e Garantia da 

Qualidade e a experiência internacional, permitiram à TROX Brasil ocupar também uma 

posição de liderança no Brasil. Uma de nossas maiores preocupações está relacionada aos 

nossos clientes, por isso estamos constantemente inovando, com pesquisa e desenvolvimento 

contínuos de novos produtos, o que nos permite oferecer ao mercado produtos de alto nível e 

soluções técnicas que atendem às necessidades do mercado. 

O resultado é mostrado em centenas de edifícios comerciais, shoppings, hotéis, aeroportos, 

hospitais, indústrias em geral, indústrias farmacêuticas, etc., onde você pode confiar no ar que 

respira, no conforto térmico adequado aos seus usuários, nas condições de produção ideais 

sendo garantidos, sem esquecer a economia de energia. 

 

Para mais informações, visite nossos canais digitais ou www.troxbrasil.com.br 

 

Equipe de Marketing TROX 

TROX do Brasil 

e-mail: trox@troxbrasil.com.br 


