
Požární klapka FKA2-EU

▶ Požární klapky ▶▶

Jedna na vše.     



FKA2-EU 

Navržená jako požární klapka příští generace; 
nahrazuje FKS-EU a FKA-EU, které řadu let zajišťují 
bezpečnost v budovách.

Nová, vysoce automatizovaná výroba zaručuje kratší 
dodací lhůty a každá klapka je přesnou kopií zkušební 
klapky – bezpečnější už ani být nemůže.

Ještě přesnější

Díky novému provedení je vnitřní povrch s minimálním odporem proudění vzduchu.  
Tím se snižuje ztráta tlaku – a tudíž provozní náklady – a zlepšují hygienické  
vlastnosti.

Ještě jednodušší

Manipulace a montáž jsou u FKA2-EU výrazně jednodušší. Díky snížené hmotnosti je 
všechno lehčí, a to doslova. Navíc stačí jen pár kroků a klapku lze upravit a dovybavit.

Ještě flexibilnější

Klapku FKA2-EU si můžete objednat v jakémkoli rozměru a vyrobena je přesně podle 
požadavků. To znamená, že její umístění lze zaručit, a to i v náročných prostorových 
podmínkách. 

Řada certifikovaných oblastí použití, od standardní instalace po individuální zakázková 
řešení, znamená nejvyšší stupeň bezpečnosti.

▶ Přesné. Jednoduché. Flexibilní. ▶▶

Požární zkouška klapky FKA2-EU v TROX International Centre for Fire Protection Technology



Jedna klapka pro všechny rozměry a oblasti použití 

 ■ Rozměry na míru po 1 mm

 ■ Vhodná pro všechny oblasti použití

 ■ Snížení nákladů na energie zásluhou vylepšených hodnot, např. díky 
volnému průřezu většímu o 10 % se snižuje ztráta tlaku o 24 %

 ■ Kit pro suchou instalaci lze smontovat na stavbě

 ■ Možné následné dovybavení servopohonem

 ■ Nižší hmotnost zjednodušuje montáž

 ■ Přesnější výroba díky automatizaci a standardizovanému plášti

 ■ Jednodušší čištění a snížená ztráta tlaku díky hladkým vnitřním 
povrchům pláště

 ■ Oboustranné revizní otvory

 ■ Dá se kombinovat s TROXNETCOM AS-i

Řada certifikovaných oblastí použití, např.

Protipožární ucpávka – všechny stěny, flexibilní instalace

Instalační situace „protipožární ucpávky“ je čistá a flexibilní.  
Podobně jako všechny scénáře u protipožárních klapek TROX  
také nová FKA2-EU umožňuje toto praktické řešení.

Provedení s dřevěným rámem s udržitelnou bezpečností

Provedení s dřevěným rámem je nyní trendem. Společnost TROX  
si dala klapku FKA2-EU testovat a certifikovat pro tento typ použití. 

Redukce vzdáleností

Větší flexibilita pro projektování a instalaci: klapku FKA2-EU je možné  
namontovat ve vzdálenosti jen 40 mm pod nosnými prvky a jen 60 mm 
mezi dvěma klapkami (příruba na přírubu).

▶Všechny výhody na první pohled ▶▶

Čtyřhranná

H: 100 - 800 mm

B: 200–1500 mm

Rozměry na míru po 1 mm

Instalační situace: menší vzdálenost  
od nosných prvků

Instalační situace: dřevěný rám,  
mokrá instalace

Snadná instalace AS-i, nastavení parametrů a údržba

Instalační situace: protipožární ucpávka
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TROX GmbH
Ďáblická 553/2
CZ-182 00 Praha 8 - Střížkov
Tel.: +420 283 880 380 
Fax: +420 286 881 870
E-mail trox@trox.cz
www.trox.cz


