


BRAND- EN ROOKBEVEILIGING

  Product keuze A-Z

ROOKAFVOERKLEP EK-JZ: UNIVERSEEL. MODULAIR. VEILIG. 

GETESTE EN GECERTIFICEERDE VEILIGHEID

CE MARKERING VAN TROX BRANDKLEPPEN
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KA-EU – voor het gebruik in
toe- en afvoerkanalen in
professionele keukens

  KU-K30
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RM-O-3-D

RM-O-VS-D

Tunnelkleppen

Voor het rookvrij houden van vluchtwegen zijn rookafvoerkleppen met zo groot mogelijke
doorlaat benodigd.

Alleen daarmee zijn gorte luchthoeveelheden bij lage luchtsnleheden mogelijk – een
voorwaarde voor de effectieve werking van overdrukinstallaties (DBA).

Naar EK-JZ productpagina: online configureren en bestellen

Iedereen moet een veilig gevoel hebben met de wetenschap dat het gebouw of tunnel waarin zij zich bevinden geen gevaar
zal opleveren of een val zal worden. Brand kan nooit volledig uitgesloten worden, vooral door menselijke fouten.

De juiste preventieve maatregelen en componenten kunnen helpen het risisco te verkleinen en de schade door brand te
beperken. Brandwerende components en systemen verkleinen het risico op brand en voorkomen verspreiding van brand en
rook.

TROX brandkleppen hebben de CE markering volgens EN 15650. Met de CE markering
kunnen TROX brandkleppen toegepast worden in de gehele EU. 
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TROX SERVICES

Met de TROX prestatieverklaring en de bedienings en montagehandleiding hebben klanten
een compleet documentatie pakket waarmee veilige toepassing van TROX brandkleppen
gegarandeerd is.
Met de invoering van de Construction Products Regulation (CPR) op 1 July 2013, vervangen
prestatieverklaringen de vroegere certificaten en conformiteitsverklaringen.
Met de prestatieverklaring garandeert TROX als producent dat zijn producten voldoen aan de
gegevens in dat document.

CONTRUCTION PRODUCTS REGULATION

De Contruction Products Regulation richt zich op harmonisering van de
technische specificaties voor constructie producten. In het TROX artikel “New
Hamony for European Markets” wordt uitgelegd wat er speciaal is aan de nieuwe
regelgeving en worden voorbeelden gebruikt om de belangrijkste feiten en
begrippen toe te lichten.

PRODUCTSEARCH A-Z
Snel producten zoeken TROX EASY PRODUCT FINDER

Snel Betrouwbaar Innovatief

TOUR DE COMPETENCE
Competenties
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