
Markedets eneste VAV-
kølebaffel som sikrer 
optimal komfort, sænker 
installations omkostninger 
og sparer energi!

▶ Svalbard-I Comfort ▶▶

Idriftsætning via mobil

NYHED!



Fordele

Svalbard-I Comfort benyttes til ventilation, vandbåren køling og opvarmning af kontorer,  
møderum, undervisningslokaler etc. Kølebafflen sikrer høj ydelse ved enten køling eller 
opvamning uden træk i opholdszonen. Svalbard-I Comfort kan integreres i de fleste 600 mm 
loftssystemer. Driftsudgifter reduceres ved at køleeffekt kan opnås selv ved reduceret lufttilførsel. 
Dette giver optimal komfort og lavere energi behov. 

Markedets eneste tryk uafhængige VAV-kølebaffel som sikrer optimal komfort, sænker 
installations omkostninger og sparer energi!

▶ Indbygget VAV-funktion ▶▶

Svalbard-I Comfort
 ■ Kan integreres i forskellige loftsystemer

 ■ Længder på 1200, 1800 og 2400 mm

 ■ Trykuafhængig VAV-løsning

 ■ Konstant induktionsfaktor selv med variabel luftmængde

 ■ App med Bluetooth kommunikation for enkel opstart og 
service

 ■ Dimensionerering og 3D simulering i AURASIM

 ■ Fuld luftmængdekontrol der reducerer støj

 ■ Mulighed for større kølebatteri for øget køling

 ■ Alt i en enhed, sparer tid på montage 

Spredningsmønster styres med Jet-Split Integreret X-sense (temperaturføler og bevægelses sensor)

Svalbard-I Comfort har to integrerede aktuatorer til at styre 
primærluftmængde og dyseposition. Inspektionslugerne 
(med TROX logo) giver enkelt adgang til aktuatorer.

Svalbard-I Comfort har en unik VAV-funktion 
indbygget, en funktion som eliminerer 
behovet for eksterne reguleringsspjæld og 
sikrer fuld trykuafhængihed. VAV-spjældet 
i indløbet regulerer primærluftmængden 
til ønskede sætpunkt og med en sekundær 
aktuator justeres dyserne så en konstant 
lufthastighed sikres. På denne måde 
opretholdes en fortsat høj induktion, som 
sikrer høj køleeffekt ved lav luftmængde, 
samtidig med at coanda effekten 
opretholdes.



▶ Svalbard-I Comfort ▶▶

Regulatoren har Bluetooth opkobling for let opstart, samt indgang for analog 
regulering 0-10V, Modbus RTU kommunikation og PC-servicetool.

For service og indstilling af 
luftmængder osv benyttes appen 
TROX-ECA som kommunikerer 
trådløst via Bluetooth.

AURASIM

Svalbard-I Comfort kan 3D simuleres og effekten kan beregnes i AURASIM. 
Spredningsmønstret kan tilpassess ved hjælp af Jet-Split, som også  
visualiseres i programmet. Log ind www.aurasim.dk 

Paring med telefon for Bluetooth.

X-AIRCONTROL

Svalbard-I Comfort kan kobles 
til TROX X-AIRCONTROL med 
et RJ12-kabel og kan derved 
kommunikere via Modbus. Mere 
information om X-AIRCONTROL 
kan findes på vores hjemmeside  
www.trox.dk

Zonemodul kan leveres ferdig påmontert kølebaflen  
for enklere montasje, samt med integrert X-Sense.

http://www.aurasim.dk
https://www.trox.dk/styring/x-aircontrol-3b04ff94c25838e7
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Hovedkontor København
Lyskær 10
2730 Herlev
Tlf: 4914 6633

Salgskontor Vejle
Lysholt Allé 8 
7100 Vejle
Tlf: 8625 1911

www.trox.dk

http://www.trox.dk

