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Po Pierwsze wielkość

Klapa EK-JS dostępna jest w typoszeregu zaczy-
nającym się już od wielkości 100x100 mm. Mak-
symalny gabaryt pojedynczego urządzenia to 
1250x2560 mm, co umożliwia transfer powie-

trza w ilości ponad 115 000 m3/h przy prędkości 
10 m/s, natomiast konstrukcja klapy i jej badania 
rozszerzają zakres jej zastosowania do prędko-
ści 12 m/s w standardowym wykonaniu lub wa-
runkowo nawet do 20 m/s.

Po drugie wszechstronność

Klapa EK-JS została przebadana zarówno w po-
ziomym (ho), jak i pionowym (ve) położeniu oraz 
w najbardziej wymagających warunkach testo-
wych (temperatury, ciśnienia, ilości cykli zmęcze-
niowych), co w efekcie pozwoliło na uzyskanie 
wszystkich najwyższych klas i poziomów właści-
wości użytkowych klap jednostrefowych w skład 
których wchodzą m.in. :
•	dowolna	pozycja	montażu	(pionowo	ve	lub	po-
ziomo ho) zarówno „na”, jak i „w” jednostrefo-
wych przewodach oddymiających;
•	najwyższa	3	klasa	ciśnieniowa	S1500,	do	pracy	
przy podciśnieniu roboczym nawet do 1500 Pa;
•	najwyższa	klasa	odporności	temperaturowej	
E600 osiągnięta dla pełnego typoszeregu i dla 
maksymalnych wartości ciśnienia roboczego;
•	najwyższa	klasa	wytrzymałościowa	Cmod,	czyli	

potwierdzenie skuteczności działania po 20 000 
cykli otwarć i zamknięć.

Po trzecie funkcjonalność

Zastosowanie klap wentylacji pożarowych do 
celów wentylacji bytowej wymaga ustanowienia 
klasy niezawodności minimum C10.000. TROX 
również i w tym obszarze wyszedł krok do przo-
du, uzyskując dla klapy EK-JS certyfikację na 20 
000 cykli opisaną jako Cmod. Cecha ta bezpo-
średnio przekłada się na możliwość wykorzysta-
nia klapy EK-JS jako urządzenia regulacyjnego 
z płynną zmianą położenia lamel w cyklu byto-
wym. Tak więc jest to pierwsza na polskim rynku 
klapa wentylacji pożarowej, która w cyklu byto-
wym może służyć jako przepustnica regulacyjna 
w dodatku z płynnym sterowaniem standardo-
wym sygnałem napięciowym 2-10 V.
Dopełnieniem uniwersalności klapy EK-JS jest 
prosty montaż w/na przewodach stalowych (po 
prostu dokręcamy klapę kołnierz do kołnierza), 
na ścianie murowanego szachtu oddymiającego 
oraz możliwość wyboru materiału korpusu klapy 
ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.

Nowa klapa EK-JS produkcji TROX to nowa jakość, jak i nowy obszar 
zastosowania w zakresie klap odcinających do systemów wentylacji 
pożarowej oraz systemów mieszanych (z wentylacją bytową).

Nowa klapa Ek-JS – Nowa Jakość  
w obszarze klap jednostrefowych

Michał hycnar

PrzyPominamy: Forum 
Termomodernizacja już  
5 października
Już po raz dwudziesty pierwszy Zrzeszenie Audy- 
torów Energetycznych zaprasza przedstawicie-
li świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu na 
organizowane w warszawie Forum Termomo-
dernizacja, dnia 5 października 2022 r. w budyn-
ku Tower Service przy ul. Chałubińskiego 8.
Tegorocznym tematem będzie: „Efektywność 
energetyczna kluczem do neutralności klima-
tycznej w budownictwie”.
Coroczne spotkanie osób zajmujących się zawo-
dowo szeroko rozumianym doradztwem ener-
getycznym to nie tylko okazja od wymiany do-
świadczeń i opinii, ale także możliwość dyskusji 
na aktualne tematy nowych trendów w ener-
getyce, innowacyjnych technologii służących 
poprawie efektywności energetycznej w bu-
downictwie oraz rozwiązań wspierających ra-
cjonalne wykorzystanie zasobów i neutralność 
klimatyczną.
wydarzenie gromadzi nie tylko audytorów, pro-
jektantów, przedstawicieli wyższych uczelni tech-
nicznych oraz innych specjalistów z obszaru efek-
tywności energetycznej, ale także przedstawicieli 
ministerstw i instytucji odpowiedzialnych za dzia-
łania w obszarze efektywności energetycznej.
Aktualne informacje o forum dostępne są tutaj
Zobacz poprzednie edycje Forum Termomoder-
nizacja
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