


FILTERUNITS EN FILTERELEMENTEN
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SCHONE LUCHT!

DE VEILIGE OPLOSSING
TEGEN COVID-19
VAN DE DUITSE MARKTLEIDER
IN VENTILATIETECHNIEK.
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ENERGIEBEREKENING VOOR FILTERS

EUROVENT EN ENERGIE BESPARENDE FILTERS VAN TROX

TFP PHARMACIE-CLEANROOMROOSTER: FILTERVERVANGING IN EEN HANDOMDRAAI

EEN VEELZIJDIG TYPE!

De TROX Purifier met HEPA filter, de perfecte oplossing voor schone binnenlucht.

De nieuwe luchtreiniger TROX, de TROX Purifier, filtert meer dan 99,95% van alle aerosolen uit de lucht.

EENVOUDIG. DUURZAAM. BESPAREN.

Met de nieuwe TROX energie kosten calculator voor filters kunt u snel en eenvoudig zien welke
energiekosten verschillende filters hebben gedurende de standtijd.

Bereken hier uw energiekosten.

BESPAAR MEER DAN 50 % VAN UW ENERGIEKOSTEN MET HET
JUISTE FILTER

Eurovent Certification for Air Filters heeft de certificering voor energie classificatie van
luchtfilters aangepast naar de nieuwe filterklassen van ISO 16890.

Wilt u de belangrijkste feiten weten over energie classificatie volgens Eurovent en hoe u kosten
kunt besparen met de juiste filters? 

Klik hier voor meer informatie.

GEPATENTEERDE CONSTRUCTIE MAAKT HET MOGELIJK

Door het nieuwe gepatenteerde draai-spanelement lukt de filtervervanging in een
handomdraai. Het frontrooster is gefixeerd met magneten en kan omlaag scharnieren voor
reiniging en validatie.

Door de nieuwe ophanging speciaal voor verlaagde plafonds kan de TFP flexibel
toegepast worden. Hierdoor kan het rooster makkelijk aangepast worden voor
verschillende inbouwsituaties. 

TFC PLAFONDABSOLUUTFILTER

Kleinere hoogte, twee aansluitingen, speciale meetoptie? Geen probleem! 

Welke vraag u ook heeft, het plafondabsoluutfilter TFC is een veelzijdig type en
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NIEUWE CLASSIFICATIE

WAT IS NIEUW IN ISO 16890?

FILTERTECHNOLOGIE VAN A TOT Z

heeft levertijden als de standaard uitvoeringen. Door de flexibele productietechniek
en jarenlange ervaring kunnen wij snel aan uw wensen voldoen.

Technische informatie vindt u hier. 

EN 779:2012 is vervangen door ISO 16890:2017, daarom zijn er nieuwe bestelcodes.

Details over de nieuwe bestelcodes kunt u vinden in het overzicht 'Filterelementen –
Technische gegevens volgens ISO 16890 en EN 779'

GEVOLGEN VOOR DE GEZONDHEID VAN FIJNSTOF IN
BUITENLUCHT

Negatieve gezondheidseffecten van fijnstof in de buitenlucht. In een rapport van het Duitse
Milieu Ministerie 4 november 2016 wordt gesteld dat fijnstof invloed heeft op onze gezondheid.
In de jaren van 2007 tot 2014 waren er gemiddeld 45,300 sterfgevallen per jaar als gevolg van
fijnstof in de buitenlucht. Daarom zijn effectieve filters luchtbehandelingsinstallaties belangrijk
voor een goede gezondheid.

VOOR IEDERE SITUATIE EEN PASSENDE FILTEROPLOSSING

Met een uitgebreid en divers filter portfolio, heeft TROX geschikte filter units en filter elementen
voor de meest variërende  situaties en toepassingsgebieden. 

In wanden, kanalen, plafonds of luchtbehandelingskasten, in scholen, productie
omgeving of laboratoria, TROX filters worden over de gehele wereld toegepast. 

Ze voldoen aan de strengste kwaliteitseisen volgens internationale normen en overtuigen
door minimale drukverliezen in combinatie met lange standtijden.
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NIEUWE DIGITALE DRUKBEWAKER

TROX SERVICES

GROOT MEETBEREIK, KLEINE MEETTOLERANTIE

Deze volledig nieuw ontworpen digitale druktransmitter voor display en monitoring van
drukverschillen van niet-agressieve gassen is de laatste toevoeging aan ons filter product
portfolio.

Wat is daaraan nieuw? Ongeveer alles: het meetbereik is groter, de meettolerantie kleiner, de
overbelastbaarheid is groter, het opgenomen vermogen is kleiner en de beschermingsklasse is
beter. En helemaal nieuw: hij beschikt over een signaaluitgang. Daarnaast is de nieuwe
drukbewaker compacter en daardoor ook lichter.

PRODUCTSEARCH A-Z
Snel producten zoeken TROX EASY PRODUCT FINDER

Snel Betrouwbaar Innovatief

TOUR DE COMPETENCE
Competenties
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