
Duman kontrol damperleri

▶ Maksimum güvenlik  
için CE uygunluğu ▶▶
TROX EK-EU  
duman kontrol damperi



▶ TROX EK-EU duman kontrol damperi ▶▶ 

TROX modern duman tahliye yönetimini ilave bir ürünle genişletmiştir:  
yeni CE işaretli duman kontrol damperi EK-EU. Damper duvarlara,  
tavanlara veya kanallara yatay ya da dikey olarak monte edilebilir.

EN 12101-8'e göre sertifikalandırılmış EK-EU duman kontrol damperinin 
EN 13501-4'e göre sınıflandırması: EI 90 (vedw - hodw, i↔o) S1500 
Cmod MA multi'dir.
Kalsiyum silikattan yapılmış EK-EU duman kontrol damperi, montaj  
konumundan bağımsız olarak 90 dakika yangın bütünlüğü 
sağlayabilmektedir.  

EK-EU en yüksek olan basınç seviyesi için başarıyla test edilmiştir ve  
daha küçük kanallara ya da yüksek hava debileri için uygulanabilir. EK-EU 
manuel veya otomatik olarak aktive edilebilir. Yangın başlamasına takiben 
25 dakika sonra EK-EU tamamen açılır veya kapanır. Opsiyonel olarak AS-EM 
veya AS-EM/SIL2 TROX kontrol modülü tarafından da kontrol edilebilir.
 
İhtiyaç duyduğunuz yerde. Yangın anında daha uzun zaman için.  
Emniyetiniz için. 

■ TROXNETCOM ile merkezi Bina Yönetim Sistemi'ne entegrasyon
■  Montaj konumu, hava akış yönünden veya damper klapesi milinin  

konumundan bağımsızdır.
■  Basınç seviyesi 3 (–1500 ila +500 Pa arası işletme basıncı)
■ Manuel veya otomatik aktivasyon
■ Gövde hava sızdırmazlığı EN 1751, sınıf C'ye uygundur.
■ EN 13501-4 normuna uygun sınıflandırma
■  Performans deklarasyonu (DoP)
■  AB Yapı Ürünleri Mevzuatı'na uygun CE işaretli
■ Cmod =  hava debisinin dengelenmesine yönelik  

havalandırma fonksiyonu ve ara konumlar
■ 35 mm duvar kalınlığından başlayan duman tahliye kanalları için

www.trox.com.tr

TROX EK-EU duman kontrol 
damperi, EN 1366-10 test 
standardının en yüksek  
test gereksinimlerini 
karşılamaktadır ve bu  
yüzden sınıfında tektir.

Kare, dikdörtgen kesitli

200 x 200 mm ila 1500 x 800 mm 

Kalsiyum silikat

Test edilmiştir, menfez de mevcuttur.
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