
TROX ACADEMY

Bem vindos ao TROX ACADEMY. Nosso portal de informações sobre Treinamentos da TROX.

Funcionários motivados e dedicados são a espinha dorsal de uma empresa de sucesso e você
pode contar com a experiência da TROX ACADEMY e estar sempre à frente do progresso da
tecnologia dos sistemas de ventilação e ar-condicionado. Com soluções inovadoras e
aconselhamento individual - a TROX ACADEMY oferece aos seus colaboradores, parceiros e
clientes uma extensa gama de seminários on line através de nosso canal de vídeos, em um
esforço para incentivar continuamente o desenvolvimento de habilidades profissionais.

Para os vários grupos-alvo, incluindo arquitetos, consultores especializados, instaladores e
fabricantes de equipamentos, são oferecidos eventos sob medida através de palestras
presenciais sob consulta onde eles obtêm informações em primeira mão sobre as tendências e
a evolução dos serviços nos diversos segmentos.

A gama de seminários 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
cana de treinamentos online no Youtube. Estaremos prontos para atende-lo no que for preciso.

LANÇAMENTO NOVO PORTAL TREINAMENTOS 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
 - Sistemas de HVAC para Centros Cirúrgicos

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