
HEEFT U VRAGEN?

X-CUBE CROFCU

LUCHTVERDELING VOOR CLEANROOMS. SLIM EN
FLEXIBEL.

De X-CUBE CROFCU is een compacte ventilatie-unit die de essentiële
voorwaarden voor alle klassen van cleanrooms waarborgt en handhaaft. De
secundaire unit voor gebruik met gecentraliseerde ventilatie- en
airconditioningsystemen wordt meestal geïnstalleerd in valse plafonds. Het voert
hoge thermische belastingen af en vereist slechts een geringe hoeveelheid
verse lucht. Het primaire luchtsysteem (patent aangevraagd) zorgt voor de
directe afvoer van afgevoerde lucht terwijl verse lucht naar de kamer wordt
toegevoerd.

Geschikt voor alle cleanroomconcepten
Gepompt gekoeld waterkoelsysteem met kamertemperatuurregeling
Verhoogde flexibiliteit als meerdere units zijn aangesloten
Energiezuinige stekkerventilator met EC-motor
Toevoeging van verse lucht van 50 m3/h tot 2000 m3/h
Bewaking van filters stroomafwaarts
Controle van luchtsluizen voor mensen en materiaal
Contaminatiecontrole door middel van drukzoneregeling
Ruimtebesparend door kleinere kanalen
Eenvoudige en snelle inbedrijfstelling dankzij plug-and-play techniek

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 HELPEN U GRAAG,

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
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EN STAAN VOOR U KLAAR!

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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