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Rychlý a řízený odvod kouře s nízkou tlakovou ztrátou

Společnost TROX uvádí na trh zcela nově vyvinutou velkoformátovou klapku pro odvod kouře EK-JS
speciálně pro použití v systémech tlakové ventilace (DBA), aby byly schodiště, podzemní parkoviště
nebo únikové cesty bez kouře. Nová klapka od TROX umožňuje řízený odvod kouře s malou tlakovou
ztrátou. To znamená: výrazné zvýšení bezpečnosti v případě požáru.

„V případě požáru obecně zemře více lidí na vdechnutí kouře než na plameny,“ říká Reinhard Brenner,
vedoucí obchodního rozvoje společnosti TROX Austria. „Je proto nesmírně důležité, aby byl kouř odveden
bezpečně a rychle. Naše nová klapka odvodu kouře EK-JS zde také zaručuje vysokou bezpečnost.“

Maximální bezpečnost a spolehlivost

Klapka EK-JS se instaluje do nebo na potrubí pro odvod kouře a odolává teplotám až 600°C. Ve svém
největším rozměru nabízí EK-JS čistý průřez 3,2 m² při nejvyšší tlakové hladině (1500 Pa), což je na trhu
jedinečné. To je umožněno optimalizovanou konstrukcí rámu a lamel. Aerodynamické listy klapky a
konstrukce bez dorazových držáků listu klapky zajišťují nejnižší možnou tlakovou ztrátu při odvodu kouře.

Výhody EK-JS na první pohled

• Nízká spotřeba energie díky aerodynamicky optimalizované konstrukci klapek.

• Jmenovité rozměry od 100 x 100 do 1250 x 2560 mm.

• Průtoky od 360 m3/h (nebo 110 l/s) až do 115.110 m3/h (nebo 31.975 l/s).

• EK-JS je pozinkovaná, dostupná v nerezové oceli nebo i jako verze s práškovým nástřikem.

• Kouřové klapky řady EK-JS jsou testovány podle EN12101-8 a EN 1366-10.

• Klasifikace podle 13501-4: E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 Cmod AA Single.
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