
EK-JZ clapetă de control 
al fumului

  Extragerea fumului   

Universal 
Modular. 
Sigur



 Structură modulară pentru toate aplicațiile 

EK-JZ - Extragerea fumului de cea mai 
înaltă performanță

Sunt necesare amortizoare de control al 
fumului cu deschideri cât mai mari pentru 
a menține căile de evacuare și salvare fără 
fum. Aceasta este singura modalitate de a 
atinge debituri de volum mari la viteze reduse 
ale fluxului de aer - o condiție prealabilă 
pentru funcționarea eficientă a sistemelor 
diferențiale de presiune (PDS). Amortizoarele 
din silicat de calciu din seria EK-JZ de la 
TROX sunt ideale pentru această sarcină. 

Nou: aripioare verticale pentru încăperi 
înguste

Pentru a completa seria existentă, aripioarele 
verticale au fost certificate acum pentru a 
asigura secțiunile transversale necesare, în 
special în puțuri înguste, cum ar fi cele de 
lângă lifturile pompierilor. Acest lucru face 
posibilă realizarea de deschideri pe întreaga 
placă până la înălțimea plăcii.

Debite maxime de volum

O altă caracteristică nouă este posibilitatea 
combinării mai multor amortizoare de 
control al fumului pentru a forma o zonă 
de eliminare a fumului extrem de mare sau 
pentru amenajarea economisirii spațiului a 
mai multor linii de extracție a fumului. În 
funcție de proiectarea structurală, până la șase 
module pot fi combinate între ele în legătură 
directă uscată. Debitele volumice astfel făcute 
posibile îndeplinesc cele mai înalte cerințe de 
performanță.

Amortizor de control al fumului EK-JZ peste înălțimea plăcii 
la înălțimea plăcii cu grila de acoperire (tăiată)

Dimensiuni minime

Dar noua clapetă de control al fumului EK-JZ oferă 
și o soluție pentru spații de instalare extrem de 
mici. Cu o dimensiune de doar 200 x 230 mm, 
clapeta asigură extragerea eficientă a fumului 
chiar și în spații închise



 Dimensiune maximă, performanță maximă 

Cel mai mic spațiu liber de perete

În locul distanței obișnuite de margine de 75 mm, 
amortizorul de control al fumului EK-JZ poate 
funcționa cu o distanță extrem de mică de 3 - 5 mm 
față de plăcile portante de plafon, maximizând astfel 
deschiderile.

Pentru a simplifica instalarea, este posibilă și 
instalarea parțială uscată fără mortar în combinație 
cu umplerea periferică a spațiului de până la 150 mm. 

Utilizare în multe domenii

Conceptul seriei de clapete de control al  
fumului EK-JZ se bazează pe extracția controlată 
a fumului prin deschideri mari către arborii  
de extracție a fumului. 

Noul design vertical face posibilă pentru prima 
dată realizarea de secțiuni transversale libere 
mari, cu viteze mari de curgere de până  
la 20 m / s, chiar și în conducte verticale 
înguste.

Cu diversele variante de grilă, sunt luate 
în considerare cerințele exacte privind 
funcționalitatea și designul. Grilajele sunt 
disponibile într-o gamă largă de modele și 
culori. Clapeta de control a fumului EK-JZ 
este complet ascunsă în spatele grilelor de 
proiectare

Documentație detaliată

Pentru a asigura o instalare corectă, TROX oferă 
asistență sub forma unui manual detaliat de 
operare și instalare, facilitând astfel măsurile 
de instalare și punerea în funcțiune, inclusiv 
acceptarea, direct la fața locului. Un cod de bare 
fixat pe clapetă confirmă implementarea corectă. 

Culoare în funcție de preferință - toate culorile 
RAL sunt disponibile
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Este ideal pentru menținerea căilor de salvare fără fum

Clapeta de control a fumului EK-JZ certificată CE poate fi utilizată în 
pereți, arbori sau conducte. A fost proiectat în special pentru instalarea 
în pereți de arbore certificate CE cu panouri unilaterale pentru disiparea 
fumului și căldurii de pe podelele unei clădiri care sunt pe foc, ceea ce 
înseamnă că este ideal pentru a menține casele scărilor fără fum prin 
intermediul diferențialului de presiune sisteme. Bineînțeles, EK-JZ poate  
fi instalat și în conducte de fum rezistente la foc și în parcări subterane. 

Clapeta de control a fumului EK-JZ în   sistemele diferențiale  
de presiune

Sistemele diferențiale de presiune (PDS) asigură o presiune pozitivă 
constantă prin intermediul unei alimentări controlate de aer proaspăt. 
Aceasta păstrează căile de evacuare și salvare, precum și vestibulele lor, 
cum ar fi casele de scară de siguranță, lifturile pompierilor și tunelurile 
de evacuare, fără fum. Aceasta este o condiție esențială pentru evacuarea 
oamenilor și pentru ca pompierii să lupte împotriva incendiilor, chiar și 
pe o perioadă relativ lungă de timp. 

Când se deschide o ușă, presiunea pozitivă din casă scării împiedică 
scurgerea fumului toxic. Cu toate acestea, aceasta înseamnă că fumul 
trebuie îndepărtat printr-o altă cale. Amortizoarele pentru controlul 
fumului sunt utilizate aici și asigură ieșirea necesară cu deschideri mari. 

 O gamă largă de aplicații 

Exemple de aplicații

 Sisteme diferențiale  
de presiune

 Parcări subterane

 Pereți de arbore cu lambriuri  
pe o parte

 Pereți despărțitori ușori



 Clapeta de control al fumului EK-JZ  

Viteze în amonte de până la 20 
m / s

Debit volumic la dimensiunea 
minimă până la 3310 m³ / h (920 
l / s)

Debit volumic la dimensiunea 
maximă de până la 175.390 m³ / 
h (48.720 l / s)

Clasificare EI 120/90 (hodw, 
vedw, i <–> o) S1000 C mod 
HOT400 / 30 MA multi

Avantajele dintr-o privire:

Calitate superioară

Clapeta de control a fumului EK-JZ este fabricată din panouri de silicat de 
calciu și rezistă la temperaturi foarte ridicate; are lame aerodinamice și un 
sistem inovator de etanșare pe două niveluri, care asigură scurgeri minime 
atât la temperaturi ridicate, cât și la temperaturi scăzute. Clapetele de control 
al fumului EK-JZ pot fi eliberate manual sau automat.

Dimensiuni ideale

Datorită adâncimii sale de instalare compacte și a numărului variabil de lame, 
amortizorul de control al fumului EK-JZ este ideal pentru spații închise; chiar 
și dimensiunile mai mici oferă secțiuni maxime ale debitului pentru debitul 
volumic.

Siguranță completă

Controlat de un sistem inteligent precum TROXNETCOM, amortizorul de control 
al fumului EK-JZ asigură siguranța în rețea cu conectarea la sistemul central 
de management al clădirii.

Cea mai mare ieșire din toate dimensiunile

 ■ Dimensiuni nominale diferite, de la 200 x 230 mm la 1.200 x 2.030 mm

 ■ Mai multe amortizoare pot fi combinate cu lipire uscată

 ■ Clasificare EI 120/90 (hodw, vedw, i <–> o) S1000 C mod HOT400 / 30 MA multi

 ■ Marcaj CE conform EN 12101-8 Sisteme de control al fumului și căldurii - Clapete 
de control al fumului

 ■ Nivel de presiune 2  (-1.000 la 500 Pa)

 ■ Instalare rapidă și ușoară datorită carcasei rectangulare fără nicio parte 
proeminentă

 ■ Carcasa, lamelele clapetei şi mantaua servomotorului confecţionate din silicat 
de calciu

 ■ Pierderi numai la presiuni joase, datorită formei aerodinamice a lamelelor

 ■ TROXNETCOM, Agnosys și SLC testate tehnologic și certificate CE

 ■ Acționare manuală; în cazul unui incendiu, EK-JZ se va deschide și după  
25 de minute

 ■ Se poate atașa la conductele de extracție a fumului izolate termic cu 
verificare, precum și la conductele de extracție a fumului din tablă de oțel

 ■ C mod = pentru extragerea fumului și ventilația în sisteme combinate, care 
permite echilibrarea debitului volumic pneumatic, deoarece lama amortizorului 
poate lua poziții intermediare
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Sos. Vergului nr 14 A, corp C
Sos. Vergului nr.14A 022448, 
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Phone +49(0)2845 2020
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