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SIRIUS

gennem de sidste 40 år har TROX Auranor A/S 
drevet produktudvikling, produktion og salg af 
luftfordelingsprodukter. Optimalt indeklima, enkel montage, 
indregulering, effektiv produktion og ikke mindst høj 
kompetence har været et fokusområde i udviklingen  
igennem alle årene. 

Nu introduceres det nye system Sirius, en indblæsnings-
enhed med VAV funktion. Sirius bruges til rumregulering og 
indblæsningsenhed med behovsstyret ventilation.

Sirius er et komplet produkt med indbygget VAV-regulator 
til behovsstyring af luftmængden. Løsningen er 

tilpasset VIP-X styringssystem, men kan 
også benyttes som stand alone med 

Belimo MP-BUS, Modbus eller 
LONEWORKS.

I

irius har en unik 
spjældfunktion med stort 
arbejdsområde. Denne kom- 
plette løsning kan 
erstatte behovet for 
spjæld, standardboks og 
lyddæmpere.
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irius-løsningen har fokus 
på at optimere
• Logistik i byggeprocessen
• Montagetid
• Systemløsning
• Fleksibilitet 
• Pladsudnyttelse 3 funktioner samlet i et komplet produkt
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VIP - X

IP-X er en præfabrikeret 
løsning til en energirigtig styring 
og overvågning af indeklimaet i 
byggerier. Med VIP-X får man 
udnyttet den uovertrufne kvalitet 
og den kosteffektivisering, som 
dette præfabrikerede produkt 
giver, uden at det går ud over 
fleksibiliteten.

Følgende vigtige resultater 
opnås som følge af 
ovenstående:

• Fejlfri installation
• Hurtig ibrugtagelse
• Effektiv kontrol/overvågning
• Systemintegrering
• Energirigtig ventilatorstyring 
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IP-X har et koblingspunkt 
for adressering og kontrol/
overvågning. Dette gør 
systemet enkelt og effektivt 
at betjene. VIP-X er også 
kompatibelt med andre 
større kendte topsystemer i 
moderne byggerier. 
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iskret og elegant rumføler til Co2/temperatur og  
alternativt tilstedeværelsesføler i armatur ETS underpart.
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ORION

rion LØV indblæsnings-
armatur med hvirveleffekt, 
stor kapacitet og høj induktion. 
Med sit flotte design et af de 
mest anvendte armaturer på 
markedet i dag.

rion OPUS indblæsnings- 
armatur med justerbare dyser 
for ændring af sprednings-
mønster. Det originale 
dysearmatur Orion OPUS er 
det fortrukne armatur, når der 
er krav om individuel justering 
af spredningsmønstret. 
Armaturet har høj kapacitet 
og lav indbygningshøjde.

Orion PTV er den nyeste 
version af armaturer. Den har 
perforeret sidespalte og 
underpart, og kan benyttes 
som både indblæsnings- og 
udsugningsarmatur. Dette 
forenkler logistikken på 
byggepladsen og sikrer et ens 
design i byggeriet. I lighed 
med Opus og LØV har 
armaturet stor kapacitet og 
lav indbygningshøjde. 
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rion armaturserien består af indblæsningsarmaturer, 
som er tilpasset de forskellige lofttyper, der findes på 
markedet i dag og som via en ny teknologi, har markedets 
enkleste montering.



ele orionserien har demonterbare fronter, hvortil 
man ikke skal bruge værktøj. Det giver nem adgang til  
armatur og boks og bidrager til en effektiv montering og  
vedligeholdelse.
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