
 Клапа за управление на дим EK-JZ  

Скорости преди клапата до
20 м/с

Дебит при минимален размер 
до 3310 м³/ч (920 л/с)

Дебит при максимален размер 
до 175 390 м³/ч (48 720 л/с)

Класификация EI 120/90 
(hodw, vedw, i <–> o) S1000 C mod 
HOT400/30 MA multi

Предимства с един поглед:

Изключително качество

EK-JZ клапата за управление на дим е направена от калциево силикатни 
панели и издържа на много високи температури; тя включва аеродинамични 
лопатки и иновативна двустепенна система за уплътняване, която гарантира 
минимален теч както при високи, така и при ниски температури.  
EK-JZ клапите за управление на дим могат да се освобождават ръчно или 
автоматично.

Идеални размери

Благодарение на компактната си монтажна дълбочина и променливия брой 
лопатки, клапата EK-JZ е идеална за ограничени пространства; дори и по 
-малките размери предлагат максимални напречни сечения за дебита. 

Обща безопасност

Управлявана от интелигентна система като TROXNETCOM, клапата EK-JZ 
осигурява мрежова безопасност с връзка към централната система за 
управление на сградата. 

Най-висока производителност за всички размери 

 ■  Различни номинални размери от 200 x 230 мм до 1 200 x 2 030 мм

 ■  Няколко клапи могат да се комбинират със сухо свързване

 ■  Класификация EI 120/90 (hodw, vedw, i <–> o) S1000 C mod HOT400/30 MA 
multi

 ■  СЕ маркировка съгласно EN 12101-8 Системи за управление  
на дим и топлина – Клапи за управление на дим

 ■  Ниво на налягане 2 (-1 000 до 500 Pa)

 ■  Бърз и лесен монтаж поради правоъгълния корпус, който няма 
изпъкващи части

 ■  Корпусът, лопатките на клапата и облицовката на задвижващия 
механизъм са изработени от устойчив на температура калциев силикат

 ■  Налице са съвсем ниски загуби на налягане поради аеродинамичните 
контури на лопатките.

 ■  TROXNETCOM, Agnosys и SLC технологично тествани и CE-сертифицирани

 ■  Ръчно освобождаване; в случай на пожар EK-JZ ще се отвори  
дори след 25 минути

 ■  Възможност за закрепване към топлоизолирани въздуховоди за 
отвеждане на дим с възможност за проверка, както и към въздуховоди 
за отвеждане на дим от листова стомана 

 ■  C mod = за отвеждане на дим и вентилация в комбинирани системи, което 
позволява пневматично балансиране на дебита, тъй като лопатката на 
клапата може да заеме междинни позиции
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EK-JZ клапа за управление 
на дим

  Отвеждане на дим   

Универсална. 
Модулна. 
Безопасна.



 Модулна структура за всички приложения 

EK-JZ - Отвеждане на дим с най-високи 
експлоатационни характеристики

Клапите за контрол на дим с възможно 
най-големите отвори са задължителни да 
пазят аварийните и спасителни пътища 
свободни от дим. Това е единственият начин 
да се постигнат големи дебити при ниски 
скорости на въздушния поток - предпоставка 
за ефективното функциониране на системи 
диференциално налягане (PDS).  Клапите от 
калциев силикат от серията EK-JZ на TROX  
са идеални за тази задача.  

Ново: вертикални лопатки за тесни 
помещения 

За да допълнят съществуващата 
серия, вертикалните лопатки вече са 
сертифицирани, за да осигурят необходимите 
напречни сечения, особено в тесни шахти, 
като тези до асансьорите на пожарникарите. 
Това дава възможност за постигане на отвори 
по цялата плоча до височината на плочата. 

Максимални дебити

Друга нова характеристика е възможността да 
се комбинират няколко клапи за контрол на 
дима, за да се образува изключително голяма 
зона за отстраняване на дим или за пестене 
на място на няколко линии за отвеждане на 
дим.  В зависимост от структурния дизайн, 
до шест модула могат да се комбинират 
помежду си в сухо директно свързване. 
По този начин дебитите отговарят на най-
високите изисквания за експлоатационни 
характеристики.

EK-JZ клапа за управление на дим над плоча до височина 
на плочата с покриваща решетка (изрязана)

Минимални размери

Но новата клапа за управление на дим EK-JZ 
предлага и решение за изключително малки 
монтажни пространства.  С размери само  
200 x 230 мм, клапата гарантира ефективно 
отвеждане на дим дори в ограничени 
пространства 



 Максимален размер, максимални експлоатационни характеристики 

Най-ниски възможни луфтове на стената

Вместо обичайното разстояние на ръбовете 
75 мм, клапата за управление на дим EK-JZ 
може да функционира при изключително 
малко разстояние 3-5 мм от носещите 
таванни плочи, като по този начин увеличава 
максимално отворите. 

За опростяване на монтажа е възможен 
и частичен сух монтаж без хоросан в 
комбинация със запълване на периферни 
пролуки до 150 мм. 

Използване в много зони 

Концепцията на серията клапи за управление 
на дим EK-JZ се основава на контролирано 
отвеждане на дим през големи отвори на 
шахти за отвеждане на дим.  

Новият вертикален дизайн дава възможност 
за първи път да се постигнат големи 
свободни напречни сечения с високи 
скорости на потока до 20 м/с дори в тесни 
вертикални въздуховоди. 

С разнообразните варианти на решетката 
се вземат предвид строгите изисквания към 
функцията и дизайна. Решетките се предлагат 
в широка гама от дизайн и цветове. Клапата 
за управление на дим EK-JZ е напълно скрита 
зад дизайнерските решетки 

Подробна документация

За да се осигури правилен монтаж, TROX 
предоставя поддръжка под формата на подробно 
ръководство за експлоатация и монтаж, като 
по този начин улеснява мерките за монтаж 
и въвеждане в експлоатация, включително 
приемане, директно на обекта. Баркод, 
прикрепен към клапата, потвърждава правилното 
внедряване. 

Цвят според предпочитанията - всички 
налични цветове по RAL

Auftrag/order
DE1234567 - 123 / 1 - 1

EK-JZ-R/DE/1200x630/03/FF/B24AM

Entrauchungsklappe

DoP / EK-JZ / 00x
EI 120/90 (vedw,hodw, i<->o)S1000 Cmod HOT 400/30 MA multi Jahr/year-2x1322 17
EN 12101 - 8:2011

MSFD/LG/01D
1234567890123

EK-JZ

S/N

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn
http://www.trox.de



 Максимален размер, максимални експлоатационни характеристики 

Идеална за запазване на спасителните пътища свободни от дим

СЕ-сертифицираната клапа за контрол на дима EK-JZ може да се използва 
в стени, шахти или въздуховоди.  Тя е проектирана по-специално за 
монтаж в СЕ-сертифицирани стени на шахти с едностранна облицовка  
за разсейване на дим и топлина от подове на сграда, които са в огън, 
което означава, че е идеална за поддържане на стълбищни клетки без 
дим чрез системи диференциално налягане (PDS). Разбира се, EK-JZ може 
да се монтира и в пожаро-устойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  
и в подземни паркинги. 

EK-JZ клапата за управление на дим в системи диференциално 
налягане (PDS)

Системите диференциално налягане (PDS) осигуряват постоянно 
положително налягане чрез контролирано подаване на пресен въздух.  
Това запазва пътищата за бягство и спасяване, а техните преддверия,  
като стълбища за безопасност, асансьори на пожарникари и 
евакуационни тунели, са без дим.  Това е съществена предпоставка  
за евакуация на хора и за противопожарните служби да гасят пожари, 
дори за сравнително дълъг период от време.  

Когато се отвори врата, положителното налягане в стълбището 
предотвратява навлизането на токсични изпарения.  Това обаче означава, 
че димът трябва да бъде отстранен по друг път.  Тук се използват клапи за 
управление на дим и осигуряват необходимата производителност с големи 
отвори. 

 Широк обхват от приложения 

Примерни приложения

▪  Системи диференциално 
налягане (PDS)

▪  Подземни паркинги

▪   Стени на шахти с облицовка 
от едната страна 

▪  Леки преградни стени


