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TROX-INFO-EXPO 2005
W dniu 8 listopada odby³o siê spotkanie firmy TROX, w tym roku pod

has³em TROX-INFO-EXPO 2005. Konferencja, na której pojawi³o siê

oko³o 130 osób odby³a siê w Hotelu Kyriad w Warszawie. W trakcie spo-

tkania przedstawiciele firmy TROX wyg³osili prelekcje s³u¿¹ce przybli-

¿eniu znanych ju¿ produktów oraz przedstawieniu nowych propozycji,

które sk³adaj¹ siê na aktualn¹ ofertê handlow¹ firmy.

Foto 1. Od lewej Rajmund Kmiołek, Maciej Cierpikowski, Thomas

Jaksch oraz Dariusz Strzelecki

Pierwsz¹ prezentacjê „VAV Easy – ³atwoœæ projektowania i uruchomie-

nia” poprowadzi³ Pan Maciej Cierpikowski (przedstawiciel Techniczno-

Handlowy na pó³nocn¹ Polskê). Omówi³ On nowe rozwi¹zanie jakim

jest automatyka Easy w regulatorach zmiennego przep³ywu powietrza.

Rozwi¹zanie VAV-Easy umo¿liwia bardzo ³atwy dobór na podstawie wiel-

koœci nominalnej, ³atw¹ nastawê nie wymagaj¹c¹ specjalnych narzêdzi

oraz daje mo¿liwoœæ szybkiej kontroli dzia³ania dziêki zastosowaniu dio-

dy LED. Regulatory Serii Easy przeznaczone s¹ do zastosowania we

wszystkich prostych uk³adach, które nie obs³uguj¹ skomplikowanych pro-

dukcyjnych procesów technologicznych, a co za tym idzie nie ma ko-

niecznoœci przeprowadzania dok³adnych pomiarów wydajnoœci powie-

trza i jej regulacji.

Foto 2. Fragment ekspozycji

W bardzo ciekawej prezentacji pt. ”Technika filtracyjna Trox – sku-

tecznoœæ i oszczêdnoœæ”, któr¹ wyg³osi³ Thomas Jaksch (przedstawiciel

Techniczno-Handlowy z Wiednia) przypomniano ca³y typoszereg ofero-

wanych przez TROX-a filtrów. Przedstawiono metody pomiarowe wy-

korzystywane przez laboratoria kontroli jakoœci do klasyfikowania fil-

trów, a co za tym idzie utrzymania produkcji na wysokim poziomie. Zwró-

cono uwagê na korzyœci p³yn¹ce ze stosowania wysokiej jakoœci filtrów

TROX, a tak¿e ekonomiczne uzasadnienie takich decyzji.

Z kolei Pan Dariusz Strzelecki (Dyrektor oddzia³u w Polsce) w pre-

zentacji „Klapy przeciwpo¿arowe Trox – zaawansowana technologia dla

bezpieczeñstwa i wygody u¿ytkownika” przedstawi³ wymagania oraz

rozwi¹zania konstrukcyjne dotycz¹ce tej grupy produktów. Jednym z nich

by³y nowoczesne systemy napêdu klap, analogowe i cyfrowe pozwalaj¹-

ce na czêste testowanie sprawnoœci i gotowoœci systemu. Pan Dariusz

podkreœli³ ma³e wymagania przy monta¿u, przechowywaniu i transpor-

cie jakimi charakteryzuj¹ siê nowoczesne klapy produkcji TROX.

Na zakoñczenie konferencji Pan Rajmund Kmio³ek (przedstawi-

ciel Techniczno-Handlowy Warszawa) w swoim wyst¹pieniu omó-

wi³ wszystkie nowoœci jakie w tym roku wprowadzi³ TROX. Mie-

dzy innymi mowa by³a o wirowych nawiewnikach sufitowych FDE

o du¿ej wydajnoœci, a zarazem niskich parametrach akustycznych,

o nowym typie regulatorów montowanych wewn¹trz kana³u, o na-

wiewnikach œciennych szczelinowych, czy o certyfikowanych re-

gulatorach sta³ego i zmiennego przep³ywu w wykonaniu przeciw-

wybuchowym. Ca³e swoje wyst¹pienie podsumowa³ stwierdze-

niem, i¿ dziêki stosowaniu rozwi¹zañ technicznych popartych

wieloletnimi badaniami oraz ci¹gle zdobywanym doœwiadczeniem

TROX mo¿e siê pochwaliæ wysokiej jakoœci i niezawodnoœci pro-

duktami, za przestêpn¹ cenê. Produkty oferowane przez TROX-a

w du¿ej mierze s¹ dostêpne bezpoœrednio ze sk³adu magazynowe-

go w Piasecznie dziêki czemu czas realizacji zamówienia mo¿na

skróciæ do minimum.

Foto 3. Nawiewniki serii FDE i VDW do pomieszczeń powyżej

2,60m i do dużych wydatków

Warto dodaæ, i¿ w celu u³atwienia procesu projektowania uk³a-

dów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych TROX przekaza³ do u¿yt-

kowania kolejn¹, najnowsz¹ bazê CAD-owsk¹. Ponadto rozwija-

na jest strona www.trox.pl, która z dnia na dzieñ robi siê coraz

obszerniejsza w istotne informacje dla klienta.

W przerwach pomiêdzy poszczególnymi wyst¹pieniami mo¿-

na by³o przedyskutowaæ w¹tpliwoœci, które pojawi³y siê w trakcie

prezentacji, a tak¿e poznaæ opinie innych uczestników TROX-

INFO-EXPO 2005.

Nasze wra¿enie: Bardzo udane i ciekawe spotkanie.
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