
Menține fumul 
la distanta
EK-JZ clapetă de control  
al fumului

▶Extractie a fumului ▶▶



EK-JZ sisteme de presurizare

Menținerea căilor de evacuare și de salvare 
fără fum, cum ar fi casele scărilor, pentru 
perioade mai lungi de timp, reprezintă o 
cerință esențială pentru menținerea viabilă 
a opțiunilor de evacuare și stingere a  
incendiilor.

Sistemele de presurizare controlează aportul 
de aer proaspăt pentru a avea un nivel de 
presiune pozitiv în mod constant și astfel 
să mențină căile de evacuare și salvare fără 
fum. 

Dacă cineva deschide o ușă către casa 
scărilor, presiunea pozitivă de acolo previne 
ca gazele toxice din zona în incendiu să 
scape în casa scărilor. Acest lucru înseamnă 
că fumul trebuie să fie evacuat în alt mod,  
de exemplu prin intermediul unor ferestre sau 
clapete de control al fumului. Eficiența unor 
astfel de mijloace depinde foarte mult de 
diametrul deschiderii, iar geamurile sunt,  
de obicei, destul de mici. 

Principiul de funcționare al EK-JZ

este destul de diferit. Se bazează pe 
extragerea controlată a fumului prin 
intermediul unor deschideri mari, către ghene 
de extragere a fumului. Cu cât este mai mare 
deschiderea, cu atât debitul poate fi atins 
având viteze mici ale aerului. Acest lucru 
ajută la menținerea pierderilor de presiune 
la un minim, asigurând astfel funcționarea 
sigură și fără probleme a sistemului de 
presurizare. 

▶ Dimensiune maximă, performanță maximă ▶▶



Este ideal pentru menținerea căilor de salvare fără fum

Clapeta de control al fumului EK-JZ este marcată CE și se poate monta 
vertical în pereți sau tubulaturi. A fost proiectată în mod special 
pentru instalarea în ghenele folosite pentru fum și extragerea căldurii 
de la etajele afectate; reprezintă soluția ideală pentru a menține 
scările fără fum atunci când se folosește un sistem de presurizare.  
EK-JZ poate, de asemenea, să fie instalat în tubulaturi de extragere  
a fumului rezistente la foc și în parcări subterane. 

Calitate superioară

Clapetele sunt produse din panouri de silicat de calciu și suportă 
temperaturi foarte ridicate; ele dispun de lamele aerodinamice și 
un sistem inovativ de etanșare pe două niveluri, ceea ce asigură o 
pierdere mică, indiferent dacă temperaturile sunt ridicate sau scazute. 
Clapetele de fum EK-EU pot fi acționate manual sau automat.

Dimensiuni ideale

Datorită adâncimii lor compacte și numărului variabil de lamele, 
clapetele de fum EK-JZ sunt ideale pentru spații înguste; chiar și cele 
de dimensiuni mici oferă arii maxime ale secțiunilor pentru debitul de aer.

Siguranță completă

Atunci când se combină cu un sistem de control inteligent, cum ar fi 
TROXNETCOM, EK-JZ oferă siguranță completă și integrare în sistemul 
central BMS.

Dimensiune maximă, performanță maximă

 ■ Dimensiuni nominale diferite, de la 200 x 430 mm la 1200 x 2030 mm
 ■ Clasificare EI 120/90 (vedw, i <–> o) S1000 C 10,000 MA multi 

conform EN 13501-4
 ■ Marcaj CE conform EN 12101-8 sisteme de control a căldurii  

și fumului - Clapete de control al fumului
 ■ Nivel de presiune 2 (-1000 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
 ■ Testate și certificate TROXNETCOM, Agnosys și SLC
 ■ Acționare manuală; în cazul unui incendiu, EK-JZ se va deschide  

și după 25 de minute

▶ Clapetă antifum ▶▶

Debit volumetric de până la 87.700 m3/h 
(24.360 l/s)

Dimensiuni nominale de la 200 x 430 mm 
până la 1200 x 2030 mm

Clasificare EI 120/90 (vedw, i <–> o) 
S1000 C 10,000 MA multi conform 
EN 13501-4
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TROX Austria GmbH
Sos. Vergului nr. 14A, corp C
022448 Bucuresti Romania
Telefon +40 3182 43 041
Fax +40 3182 43 040
www.trox.ro
office@trox.ro


