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TROX - Solução Única para Sistemas de Ar Condicionado

Na Febrava 2015, a TROX do Brasil apresentou o conceito de solução única para
sistemas de ar condicionado, através das linhas de produtos existentes e dos novos
produtos que estão sendo lançados em 2015.

Dentre os produtos mostrados na FEBRAVA, t ivemos os seguintes:

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, projet istas e prestadores de
serviços.

Benefícios – Entre os benefícios dessa linha destaca-se o alto padrão de qualidade
e confiabilidade, bem como uma gama completa de acessórios e versões que se
encaixam perfeitamente em qualquer projeto ou instalação independente de seu nível
de complexidade. Além delas, estão: Alta Eficiência em Cargas Parciais, Baixíssimo
Nível de Ruído (Modo Noturno), Serpentina de Micro Canais (Vshape), menor
quantidade de Fluido Refrigerante no Sistema, lista completa de Opcionais e
Acessórios, Recuperação de Calor Total ou Parcial, Instalação fácil e rápida.

Unidades Split Alta Capacidade

As unidades Split  Alta Capacidade 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, contando sempre com toda a
experiência e qualidade TROX, reconhecida pelos projet istas, instaladores e
prestadores de serviços.

Sistema de Controles X-AIR CONTROL + Unidade de Tratamento de Ar
Modelo TKZ

A TROX combina  o know-how de uma única área de aplicação para um sistema
completo. A part ir dos componentes de controle para Unidades de Tratamento de Ar,
a técnica de proteção contra incêndio com o TROXNETCOM, assim como o sistema
de controles LABCONTROL, todos podem ser conectados efet ivamente com o novo
X-AIRCONTROL, trazendo para nossos clientes uma significativa redução nos custos
operacionais e de serviços, em uma solução integrada com todos os componentes
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do sistema.

Protótipo – Unidade Tratamento de Ar – Modelo TKE

A TROX possui uma linha completa de Unidades de Tratamento de Ar, oferecendo
assim a solução completa para todos os t ipos de aplicações.

Os modelos TROX EASY, EASY Connect e nossa linha de Fancoletes  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 ut ilizados 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 pode ser desenvolvido através do software Smart FLOW
Designer que facilita a construção, cotação e fabricação dos equipamentos de uma
maneira rápida e eficaz.

Conheça  agora o novo protót ipo TKE, em breve no mercado.

Linha Completa de Produtos

A TROX contou 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.

Sobre a TROX do Brasil

 A TROX do Brasil foi fundada em 1975, tendo o início de suas at ividades em 1976.
Conta hoje com mais de 300 funcionários e possui sua fábrica instalada na Cidade
Industrial de Curit iba (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 permit indo 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, permit indo
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
automobilíst icas, 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.

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.

Para maiores informações e fotos dos produtos, entre em contato com nosso Depto
de Marketing. Estaremos prontos para enviar todas as informações adicionais.

Para maiores informações e fotos dos produtos, entre em contato com nosso Depto
de Marketing. Estaremos prontos para enviar todas as informações adicionais.

 

Agradecemos sua visita em nosso estande na FEBRAVA 2015!
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