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SCHIMBAREA GENERAŢIONALĂ LA TROX:
NOUA CLAPETA DE CONTROL AL FUMULUI EK2-EU INTALNESTE CELE MAI
ÎNALTE STANDARDE TEHNICE

Rezistenţă ridicată la foc, instalare rapidă chiar și în pereţi despărţitori ușori, eficienţă energetică mai mare.

Materiale noi, proprietăţi tehnice îmbunătăţite și chiar mai multe aplicaţii - acestea sunt avantajele noii clapete
de control al fumului EK2-EU de la TROX. Prin urmare, „noul” continuă fără probleme povestea de succes a
clapetei de control a fumului EK-EU conforme cu CE, care a început în 2015. Demn de menţionat: instalare
ușoară, consum redus de energie și o rezistenţă la foc de până la EI180S.

„Modelul anterior a ridicat foarte mult asteptarile pentru noua clapetă de control al fumului”, spune Reinhard
Brenner, Business Development Manager la TROX Austria. „Suntem mândri că am reușit optimizarea continua
și că putem oferi clienţilor noștri un produs și mai bun.”

Noul EK2-EU vine cu o întreagă gamă de modernizări: rezistenţa maximă la foc a EI120S a fost realizabilă
pentru toate aplicaţiile anterioare, dar calificările chiar și până la EI180S sunt posibile pe pereţii solizi. EK2-EU
poate fi, de asemenea, instalat fără mortar utilizând acrilic de protecţie împotriva incendiilor pentru umplerea
golului inelar testat pentru conformitatea CE. Noutatea este și posibilitatea de a instala EK2-EU în pereţi
despărţitori ușori. Umplerea inovatoare a lacunelor inelare oferă și mai multă flexibilitate companiilor care
efectuează instalarea pentru a obţine, de asemenea, distanţe mici. Incapsularea optimizată a motorului
simplifică cablarea clapetei. Acest lucru este acum posibil chiar de ambele părţi.

Alte avantaje ale noului EK2-EU:

› pierderi de presiune mai mici și, prin urmare, o eficienţă energetică mai mare

› este posibilă reducerea jocului și aranjarea carcasei la carcasă

› Dimensiuni: de la 200 x 200 la 1.500 x 800 în trepte de 5 mm

› Respectă cel mai înalt nivel de presiune 3 (presiune de funcţionare 1.500 până la 500 Pa)

› Licenţiat pentru acţionare manuală și automată, precum și HOT400 / 30

› Cmod potrivit pentru extragerea fumului și ventilaţie și pentru lama clapetei în poziţii intermediare.

› EK2-EU este potrivit pentru conductele de extracţie a fumului de la grosimi de perete de 35 milimetri

› Fluxurile de scurgere ale carcasei conform EN 1751, clasa C și clasa 3
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