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GENERAČNÁ ZMENA V SPOLOČNOSTI TROX:
NOVÁ EK2-EU NASTAVUJE NAJVYŠŠIE ŠTANDARDY MEDZI DYMOVÝMI
KLAPKAMI

Vysoká požiarna odolnosť, rýchla inštalácia aj do ľahkých priečok, vyššia energetická účinnosť.Nové
materiály, vylepšené technické vlastnosti a ešte viac aplikácií - to sú výhody novej dymovej klapky EK2-EU od
spoločnosti TROX. „Novinka“ preto plynule nadväzuje na úspešný predošlý model klapky pro odvod dymu EK-
EU, CE certifikácia už od roku 2015. Za zmienku stojí : jednoduchšia inštalácia, nižšia spotreba energie a
hodnotenie požiarnej odolnosti až EI180S.

Predchádzajúci model nastavil latku novej klapke pre odvod dymu veľmi vysoko, “vraví Reinhard Brenner,
manažér pre rozvoj podnikania v spoločnosti TROX Austria. "Sme hrdí na to, že sa nám ho podarilo ďalej
optimalizovať a že sme schopní ponúknuť našim zákazníkom ešte lepší produkt". 

Nová EK2-EU prichádza s celým radom modernizácií: maximálne hodnotenie požiarnej odolnosti EI120S bolo
dosiahnuté pre všetky predchádzajúce aplikácie, u pevných stien je však teraz možné hodnotenie až do
EI180S. EK2-EU môže byť tiež inštalovaná bez malty pomocou protipožiarneho akrylátu na vyplnenie
prstencovej medzery - testované na zhodu s CE. Novinkou je tiež možnosť inštalovať EK2-EU do ľahkých
priečok. Inovatívne vypĺňanie medzier ponúka spoločnostiam vykonávajúcim inštaláciu ešte väčšiu flexibilitu
pre dosiahnutie menších vzdialeností medzi klapkou a stenou. Optimalizované zapúzdrenie motora
zjednodušuje zapojenie klapky. To je teraz dokonca možné na oboch stranách.

Ďalšie výhody klapky EK2-EU:

› Nižšie tlakové straty a teda vyššia energetická účinnosť

› Je možné zmenšenie vzdialeností a usporiadanie v polohe kryt na kryt

› Rozmery: od 200 x 200 do 1 500 x 800 v krokoch po 5 mm

› Vyhovuje najvyššej úrovni tlaku 3 (prevádzkový tlak - 1500 až 500 Pa)

› Certifikovaná pre manuálne a automatické ovládánie a HOT400 / 30

› Cmod vhodné pre odsávanie a ventiláciu dymu a pre list klapky v medzipolohách

› EK2-EU je vhodná pre potrubia pre odvod dymu od hrúbky steny 35 milimetrov

› Netesnosť opláštenia podľa EN 1751, trieda C a trieda 3
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