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Новото е, че FKRS-EU току-що беше тествана и одобрена за няколко нови приложения.
Едно ново приложение е монтажа в края на въздуховода с пожароустойчиви облицовки по две, три
или четири страни, какъвто е подходящ за обекта

Този монтаж е тестван в продължение на 90 минути в съседни стени и тавани.

Така по този начин е възможно да се монтират ППК дори в ограничени пространства и в близост до
стена или точно под тавана.

Това всъщност е уникат: The FKRS-ЕU е единствената ППК, която е одобрена за това приложение.

Други важни приложения включват:

Стени с дървена конструкция
Стените с дървени конструкции са все по-голям пазарен сегмент, тъй като те са устойчиви. За да се
отговори на това ново изискване, TROX тества FKRS-EU за монтаж в най-често срещаните леки
преградни стени с дървена конструкция. И при това успешно. The FKRS-ЕU е одобрен (EI90S) за
следните приложения:
- Всеки вид строителство: дървен материал, дървени рамки и полу дървени конструкции
- за всеки тип монтаж: сух, мокър или с противопожарна батерия.

Дървени тавани греди
Тавани с дървени греди могат да представляват проблем в нови сгради, както и в преустройства.
Човек би си помислил, че е необходим по-различен тест на ППК, за всеки един вид таван. TROX обаче,
намери интелигентното решение: Частта на ППК, която е над тавана се слага в едно парче бетон, така
че малка твърда таванна плоча се създава около ППК. Този решение може да се използва за почти
всички противопожарно класифицирани тавани; комбинацията от солидна таванна плоча с таванна
дървена греда е тествана и сертифицирана.

Брошура: В Топ 3 - нови приложения на противопожарните клапи FKRS-ЕU
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