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 Moduláris felépítés minden alkalmazáshoz 

EK-JZ – A legnagyobb teljesítményű füstelszívás

A lehető legnagyobb szabad keresztmetszettel  
rendelkező füstgázvezérlő zsaluk szükségesek  
ahhoz, hogy a menekülési és mentési útvonalakat 
füstmentesen tartsák. Csak így érhető el nagy  
térfogatáram alacsony légáramlási sebesség  
mellett - ez a túlnyomásos szellőztető rendszerek 
(PDS) hatékony működésének előfeltétele.  
A TROX EK-JZ sorozatú kalcium-szilikát anyagból  
készült füstgázvezérlő zsaluk ideálisak erre  
a feladatra .

Újdonság: függőleges elrendezésű  
zsalulevelek keskeny helyiségekhez

A meglévő sorozat kiegészítéseként a függőleges 
zsalulevelekkel történő beépítés is tanúsítvánnyal 
rendelkezik, hogy biztosítsák a szükséges  
keresztmetszetet, különösen keskeny aknákban,  
például a tűzoltók felvonói mellett. Ez lehetővé  
teszi, hogy födémtől födémig, a teljes  
magasságában nyílásokat alakítsunk ki

Maximális térfogatáram

Egy másik újdonság a több füstgázvezérlő  
zsalu kombinálásának lehetősége egy rendkívül 
nagy füstelvezető felület kialakítása érdekében, 
vagy több füstelszívó vezeték helytakarékos  
elrendezéséhez. A szerkezeti felépítéstől  
függően akár hat egység kombinálható egymással 
száraz közvetlen kötéssel. Az így elérhető  
térfogatáramok megfelelnek a legmagasabb  
teljesítménykövetelményeknek

EK-JZ füstgázvezérlő zsalu a födém felett a födém  
magasságáig védőráccsal (levágás)

Minimális méretek

Az új EK-JZ füstgázvezérlő zsalu rendkívül kis  
beépítési helyekre is megoldást kínál. A mindössze 
200 x 230 mm méretű zsalu kis helyeken is hatékony 
füstelvezetést biztosít



 Maximális méret, maximális teljesítmény 

A lehető legalacsonyabb faltávolság

A szokásos 75 mm-es éltávolság helyett az 
EK-JZ füstgázvezérlő zsalu rendkívül kicsi, 3-5 
mm-es távolságba is beépíthető a födémtől, 
ezáltal maximalizálva a nyílások méretét.

A szerelés egyszerűsítése érdekében lehetőség 
van részleges száraz habarcs nélküli beépítésre 
is, akár 150 mm -es körbefutó réskitöltéssel 
kombinálva .

Alkalmazás számos területen

Az EK-JZ füstgázvezérlő zsalu sorozat koncepciója 
a füstelszívó aknák nagy nyílásain keresztül  
szabályozott füstelvezetésen alapul .

Az új függőleges elrendezés lehetővé teszi, hogy 
szűk függőleges csatornákban is nagy szabad 
keresztmetszeteket érjünk el nagy, akár 20 m/s 
áramlási sebességgel.

A változatos rács variációk figyelembe veszik  
a funkcióra és a kialakításra vonatkozó igényeket.  
A rácsok sokféle kivitelben és színben  
rendelhetők. Az EK-JZ füstgázvezérlő zsalu  
teljesen elrejthető a design rácsok mögé

Részletes dokumentáció

A helyes beépítés biztosítása érdekében a TROX  
részletes kezelési és szerelési kézikönyv formájában  
nyújt támogatást, ezáltal megkönnyítve a beépítési  
intézkedéseket és az üzembe helyezést, beleértve az  
átvételt is, közvetlenül a helyszínen. A csappantyúra  
ragasztott vonalkód megerősíti a megfelelő alkalmazást .
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Ideális menekülési utak füstmentesítésére

A CE-tanúsítvánnyal rendelkező EK-JZ füstgázvezérlő zsalu használható 
falakban, aknákban vagy légcsatornákban. Különösen CE-tanúsítvánnyal és 
egyoldali burkolattal rendelkező aknafalakba történő beépítésre tervezték, 
melyek elvezetik a füstöt és a hőt az épület tűz alatt álló szintjeiről,  
ami azt jelenti, hogy ideális a lépcsőházak füstmentesen tartására  
túlnyomásos szellőztető rendszerek esetén. Az EK-JZ természetesen 
tűzálló füstelvezető légcsatornákba és mélygarázsokba is felszerelhető .

Az EK-JZ füstgázvezérlő zsalu túlnyomásos szellőztető rendszerekben

A túlnyomásos szellőztető rendszerek (PDS) állandó túlnyomást  
biztosítanak a szabályozott frisslevegő betáplálás révén Ez füstmentesíti  
a menekülési és mentési útvonalakat, valamint előcsarnokaikat, például  
a biztonsági lépcsőházakat, a tűzoltók felvonóit és a menekülési  
alagutakat. Ez elengedhetetlen előfeltétele az emberek evakuálásának  
és a tűzoltóságnak a tűzoltáshoz, még viszonylag hosszú időn keresztül is .

Egy ajtó kinyitásakor a lépcsőházban lévő túlnyomás megakadályozza  
a mérgező gázok beáramlását. Ez azonban azt jelenti, hogy a füstöt  
más úton kell eltávolítani. Erre füstgázvezérlő csappantyúkat használnak,  
és nagy nyílásokkal biztosítják a szükséges elszívási szabad  
keresztmetszeteket .

 Alkalmazások széles skálája 

Alkalmazási példák

  Túlnyomásos szellőztető  
rendszerek

  Föld alatti garázsok

   Aknafalak egyoldali  
burkolással

 Szerelt válaszfalak



 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ  

Rááramlási sebesség 20 m/s-ig

Térfogatáram minimális méretnél 
3310 m³/h (920 l/s)-ig

Térfogatáram maximális méretnél 
175 390 m³/h (48 720 l/s)-ig

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

Előnyök első pillantásra:

Legmagasabb minőség

Az EK-JZ füstgázvezérlő zsalu kalcium-szilikát panelekből készül, és ellenáll 
a nagyon magas hőmérsékletnek; aerodinamikus zsalulevelekkel és innovatív 
kétszintű tömítőrendszerrel rendelkezik, amely minimális szivárgást biztosít 
magas és alacsony hőmérsékleten egyaránt. Az EK-JZ füstgázvezérlő zsaluk 
kioldása történhet manuálisan vagy automatikusan.

Ideális méretek

Kompakt beépítési mélysége és a változó számú zsalulevelek miatt az EK-JZ 
füstgázvezérlő zsalu ideális a zárt terekben; még a kisebb méretek is  
maximális keresztmetszetet biztosítanak.

Átfogó biztonság

Az intelligens rendszer, például a TROXNETCOM által vezérelt EK-JZ  
füstgázvezérlő zsalu biztosítja a hálózati biztonságot a központi  
épületfelügyeleti rendszerhez való csatlakozás révén.

A legnagyobb teljesítmény minden méretben

 ■ Névleges méretek 200x230-tól 1200x2030mm-ig

 ■ Több zsalu összeépíthető száraz kötéssel

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

 ■ CE jelölés az EN 12101-8 szerint Füst- és hőszabályozó rendszerek- 
Füstgázvezérlő zsaluk

 ■ Nyomásszint  2, (-1 000 – 500 Pa)

 ■ Gyors és egyszerű beépítés a négyszög keresztmetszetszetnek köszönhetően, 
nem rendelkezik kiálló alkatrészekkel

 ■ Készülékház, lezáróap és meghajtó hővédő burkolat hőálló kalcium- 
szilikátból

 ■ Alacsony ellenállás az aerodinamikus zsaluleveleknek köszönhetően

 ■ TROXNETCOM, Agnosys és SLC technológia tesztelt és CE-tanúsítvánnyal  
rendelkezik

 ■ Manuális kioldás, tűz esetén, az EK-JZ 25 perc elteltével is nyitható

 ■ Rögzítés hőszigetelt füstelvezető csatornákhoz hitelesítéssel, valamint  
acéllemez füstelvezető csatornákhoz is lehetséges

 ■ C mod = füstelszíváshoz és szellőzéshez kombinált rendszerekben, amely  
lehetővé teszi a térfogatáram szabályozást, mivel a zsalulevelek közbenső 
helyzetben is lehetnek
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TROX Austria GmbH 
Népfürdő u. 22. C. ép. Fszt. 3/B.
1138 Budapest
Telefon: +3612121211
offers-hu@troxgroup.com
www.troxtechnik.com


