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A Trox, melhor que qualquer outra marca compreende a arte de «manusear» o

ar. Durante décadas tem subido a fasquia da qualidade na produção de

excelentes produtos para utilização em edifícios nas áreas de ar condicionado e

ventilação.

O novo tipo de difusor XARTO mercê do seu design exclusivo - abre novos®

horizontes na arquitetura de interiores.

Anova geração de difusores rotacionais da série XARTO®

Tal como os múltiplos e variados produtos do portfólio da TROX o novo difusor

XARTO foi projetado tomando como permissas base o conforto e a estética em®

perfeita harmonia com o seu desempenho técnico.

Quer sejam ambientes clássicos, modernos ou invulgares, seguramente que os

arquitetos e donos de obra encontrarão o estilo de placa frontal mais

conveniente que a série XARTO disponibiliza.®

Elevado nível de conforto devido ao seu alto desempenho

O segredo da flexibilidade e elevado desempenho do novo XARTO reside no®

seu pleno. Ao integrar componentes inovadores - gola de entrada com vedante

de lâmina dupla com registo de perfil aerodinâmico; elemento equalizador de ar;

novo elemento de distribuição rotacional de ar - este novo pleno permite difundir

elevado caudal de ar mantendo níveis aceitáveis tanto de potência sonora como

de perda de carga.

Lâminas do elemento de controlo com geometria 3D

O perfil tridimensional, com a curvatura adequada, das lâminas do elemento de

controlo de distribuição rotacional de ar confere ao difusor XARTO uma®

elevada performance na difusão do ar proporcionando um nível de conforto

muito superior ao conseguido com um difusor convencional

Design inovador

Caixa do pleno com lâminas do

elemento de controlo com geometria

3D.
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90–275 l/s · 325–990 m /h3

600, 625 mm

Quadrado

PONTO DE SOLDA

Os difusores rotacionais XARTO com a sua diversidade de desenho das®

placas frontais são uma janela de oportunidade para a beleza e elegância.

As várias opções de placas frontais, estilo clássico, moderno ou mais arrojado

abrem novos horizontes a tetos mais criativos e personalizados. O XARTO®

constitui na verdade um elemento de elevado valor estético.

• Dez variantes de design para satisfazer os requisitos estéticos mais exigentes

• Elevado caudal de ar com um nível de potência sonora relativamente baixo

• Excelentes níveis de conforto resultantes da baixa velocidade do ar e baixas

diferenças de temperatura na zona ocupada.

• Pleno otimizado com elementos de regulação e distribuição de ar inovadores

que possibilitam a difusão rotacional do ar através da placa frontal.

• Registo de regulação do caudal de ar com perfil aerodinâmico, otimizado

acusticamente

• Gola de entrada com vedante de dupla lâmina
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Com a série XARTO , a Trox®

demonstra a perfeita simbiose

entre a tecnologia eficiente e o

design sofisticado.
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