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Clapeta pentru controlul fumului EK-JZ a fost optimizată în continuare. Clapetul pentru controlul fumului
certificat CE poate fi utilizat în pereţi, puţuri sau conducte. Deoarece a fost, de asemenea, proiectat în special
pentru instalarea în pereţii puţului cu scânduri cu o singură faţă pentru disiparea fumului și a căldurii din
podelele de incendiu, este produsul ideal pentru sistemele de ventilaţie sub presiune cu evacuare mecanică.
Cu toate acestea, poate fi folosit, desigur, și în canalele de evacuare a fumului rezistente la foc sau în garaje
subterane. Principalele specificaţii:

• Fabricat din panouri de silicat de calciu, EK-JZ este rezistent la temperaturi ridicate și are un concept de
etanșare cu 2 componente pentru 
   cea mai bună etanșare posibilă la rece și la cald și o structură de lamelă deosebit de optimizată pentru flux.
EK-JZ poate fi declanșat 
   manual sau automat.
• Amortizorul este disponibil în dimensiuni nominale variabile de la 200 mm pe 230 mm până la 1.200 mm pe
2.030 mm.
• EK-JZ poate evacua mai mult de 87.000 m3 de gaze de ardere pe oră.
• EK-JZ respectă etapa de presiune 2 (-1.000 până la 500 Pascal).
• Instalarea este rapidă și ușoară datorită dimensiunilor exterioare dreptunghiulare fără proeminenţe.
• În locul distanţei obișnuite de 75 mm la margine, EK-JZ se descurcă cu o distanţă extrem de mică de 3-5 mm
până la tavanul portant, ceea 
   ce maximizează secţiunile transversale de deschidere.
• Datorită noului design vertical, secţiunile transversale libere mari cu viteze mari de curgere de până la 20
m/sec pot fi atinse pentru prima 
   dată chiar și în canalele verticale înguste.
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