
Задържа дима 
настрани
EK-JZ клапа за управление 
на дим

▶Отвеждане на дим ▶▶



EK-JZ в системи за поддържане на налягането

Запазването на пътищата за бягство и спасителни 
действия, напр. стълбища, свободни от дим за 
дълги периоди от време е важно изискване за 
поддържането на ефективни опции за евакуация  
и борба с пожарите.

Системите за поддържане на налягането 
контролират поемането на свеж въздух, за  
да постигнат константно ниво на надналягане  
и така да запазят свободни от дим пътищата  
за бягство и спасителни действия. 

Ако някой отвори врата към стълбището, 
положителното налягане предотвратява  
излизането на токсичните газове от зоната  
на пожар към стълбището. Това обаче означава,  
че димът трябва да се отстрани по друг начин, 
например чрез управлявани от задвижващи 
механизми прозорци или димоотвеждащи  
клапи. Ефективността на тези средства зависи  
до голяма степен от напречното сечение на  
отвора, което сечение при прозорците  
обикновено е много малко. 

Принципът на работа на EK-JZ

е доста различен. Разчита се на 
контролирано отвеждане на дима през 
големи отвори към шахтите за отвеждане 
на дим. Колкото по-голяма е свободната 
зона на напречното сечение, толкова 
по-висок е дебита, който може да се 
постигне с ниски скорости на въздушния 
поток. Toва помага за поддържане 
минимални загубите на налягане, като 
същевременно гарантира безпроблемното 
и сигурно функциониране на системата  
за поддържане на налягането. 

▶Максимален размер, максимално представяне ▶▶



Идеална за запазване на пътищата за спасителни операции 
свободни от дим
Димоотвеждащата клапа EK-JZ е със СЕ маркировка и подходяща 
за вертикален монтаж в стени или въздуховоди. Тя е специално 
проектирана за монтаж в шахти, използвани за отвеждане на дим  
и топлина от засегнатите етажи; тя е идеално решение за поддържане 
на стълбите свободни от дим при използване на система за 
поддържане на налягането. EK-JZ може разбира се, да се монтира 
в пожароустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим и в подземни 
паркинги. 

Изключително качество
Клапите са направени от калциево силикатни плоскости и издържат 
на много високи температури; те включват аеродинамични лопатки 
и иновативна двустепенна система за уплътняване, която гарантира 
минимален теч както при високи, така и при ниски температури. 
Димоотвеждащите клапи EK-EU могат да се освобождават ръчно или 
автоматично.

Идеални размери
Поради своята компактна дълбочина и регулируемия брой лопатки, 
контролиращите дима клапи EK-JZ са идеални за затворени 
пространства; дори и малките размери предлагат максимална  
площ на напречното сечение за дебита.

Обща безопасност
При комбиниране с интелигентна система за управление като напр. 
TROXNETCOM, EK-JZ предлага цялостна безопасност и интегриране  
в централната BMS.

Максимален размер, максимално представяне
 ■ Различни номинални размери от 200 x 430 мм до 1200 x 2030 мм
 ■ Класификация EI 120/90 (vedw, i <–> o) S1000 C 10 000 MA мулти 

съгласнo EN 13501-4
 ■ СЕ маркировка съгласно EN 12101-8 Системи за управление  

на дим и топлина – Клапи за управление на дим
 ■ Ниво на налягането 2 (-1000 до 500 Pa)
 ■ Бърз и лесен монтаж поради правоъгълния корпус, който няма 

изпъкващи части
 ■ Корпусът, лопатките на клапата и обшивката на задвижващия 

механизъм са изработени от устойчив на температура калциев силикат
 ■ Налице са съвсем ниски загуби на налягане поради аеродинамичните 

очертания на лопатките.
 ■ Тествани и сертифицирани от TROXNETCOM, Agnosys и SLC
 ■ Ръчно освобождаване; в случай на пожар EK-JZ ще се отвори  

дори след 25 минути

▶EK-JZ димоотвеждаща клапа ▶▶

Дебит до 87 700 м3/ч (24 360 л/сек)

Номинални размери от 200 x 430 мм  
до 1200 x 2030 мм

Класификация EI 120/90 (vedw,  
i <–> o) S1000 C 10 000 MA мулти  
съгласно EN 13501-4



SF
/2

01
7/

05
/E

K-
JZ

/D
E/

bg
 •

 П
од

ле
ж

и 
на

 п
ро

мя
на

 •
 В

си
чк

и 
пр

ав
а 

за
па

зе
ни

 •
 ©

 T
RO

X 
Gm

bH
 0

5/
20

17

ТРОКС Австрия ООД 
ул. Г. С. Раковски № 123
София - 1000
Телефон +359 (0)2 9812574
Факс +359 (0)2 9862065
www.trox.bg
trox@trox.bg


