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LBK ONLINE CONFIGURATOR

LIFE CYCLE COST BEREKENING VOOR LUCHTBEHANDELINGSKASTEN

TROX CONTROLEERT AUTOMATISCH ENERGIE-EFFICIENTIE VOLGENS ECODESIGN-
RICHTLIJN - ERP

ONZE LUCHTBEHANDELINGSKASTEN ZIJN:

Eurovent gecertificeerd

TÜV SÜD getest

Erp Ready

CONFIGUREER UW LUCHTBEHANDELINGSKAST EENVOUDIG &
SNEL

Configureer TROX X-CUBE luchtbehandelingskasten

Bereken energiekosten en andere verbruikswaarden

Bereken levenscycluskosten

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.

Met de goedkeuring van het Kyoto-protocol heeft de Europese Unie zich gecommitteerd om de
CO2-uitstoot per 2020 met ten minste 20 procent te verminderen. Om dit doel te bereiken, heeft
de EU al in 2005 de richtlijn energieverbruikende producten aangenomen. De Richtlijn
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HEEFT U VRAGEN?

energiegerelateerde producten 2009/125/EG, in de volksmond 'ecodesign-richtlijn' genoemd,
definieert minimumvereisten voor veel energiegerelateerde producten. Binnen de Europese
Unie voldoen luchtbehandelingskasten vanaf 1 januari 2016 aan nieuwe energie-efficiëntie-
eisen. De vervolgstap is twee jaar later ingegaan, op 1 januari 2018.

TROX luchtbehandelingskasten van het type X-CUBE worden geconfigureerd volgens de
individuele eisen van de klant met speciale configuratiesoftware. Deze software houdt
automatisch rekening met deze energie-efficiëntie-eisen voor alle 
X-CUBE luchtbehandelingskasten en zorgt zo voor de juiste configuratie. Alle X-CUBE
luchtbehandelingskasten die in de Europese Unie worden geproduceerd en op de markt
worden gebracht, voldoen aan deze eisen.

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

LAAT U (VRIJBLIJVEND) INFORMEREN

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

WE 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)
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TROX SERVICES

E-Mail: Randy.vanSpronsen@troxgroup.com

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

PRODUCTSEARCH A-Z
Snel producten zoeken TROX EASY PRODUCT FINDER

Snel Betrouwbaar Innovatief
UW CONTACTPERSONEN
Neem contact met ons op, we helpen u
graag
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