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Mindenkinek biztonságban kell éreznie magát abban a tudatban, hogy az épület, melybe belépnek, melyet használnak, a
földalatti tömegközlekedési rendszerek, melyeken utaznak, nem sodorják veszélybe, vagy ejtik csapdába. Ezért a tűzeseteket
soha nem szabad teljesen számításon kívül hagyni, az emberi mulasztásról nem is beszélve.

A megfelelő megelőző lépések és rendszerek segítenek csökkenteni ezt a kockázatot, illetve a tűz által okozott károkat. A
tűzbiztonsági elemek és rendszerek segítenek minimalizálni a tűz kockázatát, illetve megakadályozni a tűz és a füst
terjedését.

Egy poszter többet mond 1000 szónál!

Az A0 méretű poszterünk bemutatja a TROX mindegyik CE tanúsítvánnyal
rendelkező tűzvédelmi csappantyúját az alábbiak szerint:

sorozat
alkalmazás
osztályozás a beépítés módja szerint, tömítés és kivitelezés / anyagok

Használja ezt a részletes kiválasztási segédletet, hogy már a tervezés fázisában
a beépítési helynek megfelelő csappantyút választhassa ki

közvetlenül a munkahelyen – az irodában vagy az építkezésen
az összes tűzvédelmi csappantyú egy helyen
típusnév, tömítés, kivitelezés/anyag
minden beépítési helyzetre – mind szilárd mind könnyűszerkezetes falba
egyszerűsítse munkáját, időt és energiát takaríthat meg

A3 méretnél nagyobb poszterre van szüksége? Nem probléma! Küldjön egy e-
mailt az ön címével a trox-at@troxgroup.com címre és mi postázzuk Önnek az A0
méretű TŰZCSAPPANTYÚ POSZTERT

Most rendeljen!
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A TROX TŰZVÉDELMI CSAPPANTYÚK CE JELÖLÉSE

TROX SZOLGÁLTATÁSOK

A TROX tűzvédelmi csappantyúk mindegyikén megtalálja a CE jelölést, mely tanúsítja, hogy
megfelelnek az EN 15650 szabványnak. A CE jelölés garantálja, hogy a TROX tűzvédelmi
csappantyúit az EU egész területén felhasználhatják a jóváhagyott célokra. 

A TROX teljesítménynyilatkozatával, valamint a kezelési és beszerelési útmutatóval az ügyfelek
teljes dokumentációs csomagot kapnak, ami biztosítja a TROX tűzvédelmi csappantyúinak
biztonságos használatát.

2013. július 1-je óta, az építési termékekről szóló rendelet (Construction Products Regulation,
CPR) hatálybalépésével a teljesítménynyilatkozatok teljesen leváltották a korábbi jóváhagyási
tanúsítványokat vagy a megfelelőségi nyilatkozatokat.

A teljesítménynyilatkozattal a TROX gyártóként garantálja, hogy termékei megfelelnek a
dokumentumokban szereplő értékeknek.

Építési termék rendelet

Az építési termékekről szóló rendelet célja az építési termékek műszaki adatainak
harmonizálása. A TROX „New Harmony for European Markets” (Új harmónia az európai
piacokon) című cikkében megmutatja, miért különleges az új rendelet, és példákat hoz,
melyekkel elmagyarázza, a legfontosabb tényeket és neveket.

TERMÉKKERESŐ A-Z
TERMÉKKERESŐ A-Z TROX EASY PRODUCT FINDER

Gyors. Megbízható. Innovatív. 
TROX TŰZVÉDELMI
CSAPPANTYÚ POSZTER
Mindig a megfelelő tűzvédelmi
csappantyút.
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