
LIFE CYCLE COST BEREKENING VOOR LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

HEEFT U VRAGEN?

X-CUBE

GEHEEL VRIJ CONFIGUREERBAAR TOT 90.000 M³/H

Met de TROX X-CUBE, een luchtbehandelingskast met onbeperkte
mogelijkheden, zet TROX een nieuwe standaard in de markt en geeft een
aanzienlijk hoger niveau voor kwaliteit, prestatie, flexibiliteit, betrouwbaarheid,
energie efficiency en hygiëne aan. Uitdagend. TROX biedt nu alles uit één hand:
complete luchtbehandelingskasten en componenten.
Voor meer energie efficiency en betere kwaliteit met minder coördinatie.

Voor de ventilatie van ruimtes en gebouwen, voor filtering, verwarming en
koeling van de lucht, voor warmteterugwinning en bevochtiging en
ontvochtiging, voor luchthoeveelheden tot 90.000 m³/h
Flexibele frame constructie, uitwendig volledig afgedekt door thermische
geïsoleerde panelen of deuren
Eenvoudige installatie, onderhoud en reiniging
Flexibele meet- en regeloplossing op veldbus met minder bekabeling
Speciale hygiënische constructie variant volgens AHU Guideline 01 (RLT-
Richtlinie 01) voor toepassing in ziekenhuizen en laboratoria; variant voor
buitenopstelling

Binnenklimaat Nederland heeft een rekentool ontwikkeld om snel en op een genormaliseerde
manier een LCC (Life Cycle Costs) berekening te kunnen maken.

Deze berekening laat op een eenvoudige manier van diverse concepten de verschillen in
exploitatiekosten zien. Hierdoor kan een weloverwogen beslissing voor een systeem gemaakt
worden. Niet alleen op basis van investeringskosten, maar ook op basis van exploitatiekosten.

OVER BINNENKLIMAAT NEDERLAND

Binnenklimaat Nederland zet zich als ambitieuze en actieve vereniging in om een gezond
binnenklimaat te realiseren. De aangesloten leden zijn fabrikanten, leveranciers en
dienstverlenende organisaties van ventilatie- en filtersystemen, lucht- en klimaattechnologie en
producten en diensten op het gebied van koelen en verwarmen. De leden zijn actief binnen alle
sectoren, waaronder: wonen, werken, leren, verzorgen en recreëren. 

Gezamenlijk zetten we ons in voor een gezond binnenklimaat. Overal, altijd én voor iedereen.

NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT MET ONS OP!

Uw contactpersoon: Jan-Willem Heijstek (Business Development Manager
Luchtbehandelingskasten)

E-Mail: Jan-Willem.Heijstek@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 345  |  Mobiel: 06 - 2667 7360

WE STAAN U GRAAG TE WOORD
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Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Peter Esko (Senior Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling - Noord)

E-Mail: Peter.Esko@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 331  |  Mobiel: 06 - 1518 7453

BEL NU VOOR MEER (VRIJBLIJVENDE) INFORMATIE!

Geef uw wensen aan ons door of maak een afspraak voor een vrijblijvend advies.

Uw contactpersoon: Randy van Spronsen (Accountmanager Klimaattechniek en
Luchtbehandeling - Zuid)

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

Telefoon: 0183 - 767 333  |  Mobiel: 06 - 2520 4544
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