
EuroCo 

 

Естествена вентилация и система за 

противопожарна вентилация 

  

 

 

Продуктови кодове: 

 

CO / 2E / P – с пневматично задвижване 

CO / 2E / M / B24 – с ел.  задвижване 

 

Описание на продукта: 

  

Euro Co е ламелен проветрител за автоматично топло и 

димоотвеждане. В допълнение към неговата основна функция за 

осигуряване приток на въздух в случай на пожар, той служи и за 

естествена вентилация и допълване на дневната осветеност. 

Области на приложение: както индустриални, така и търговски 

и обществени сгради. 



 

 

EuroCo в търговски център EuroCo със цокълна система за 

водонепронизаема вентилация 

 

Термичен механизъм 

 

Euro Co ламелен проветрител е оборудван с термо-

предпазител. Този предпазител отваря уреда при пожар при една 

определена температура от 72°C, 93°C или 141°C. По DIN и VdS 

системата е оборудвана както с пневматичен цилиндър, така и с 

топлинен клапан, температура  68°C или 93°C. 

 



Монтаж 

 

Ламелният проветрител е подходящ за различни покривни 

конструкции. Произведен е от термо непрекъснати профили. Което да 

се имa предвид, при изисквания за коефициент на 

топлопреминаване. 

Euro Co ламелен проветрител може да бъде монтиран при ъгъл 

напокрива по оста от хоризонтала към вертикала. мин.3 °. 

Монтажния фланец и размерите му се напасват по 

конструкцията на сградата. 

 

Основа / касата / рамка на уреда 

 

Основата на уреда се състои от висококачествен Colterra- 

алуминий. Височината на устройството е оразмерена така, че 

ламелите и в  отворено положение да не излиза извън  кутията, с 

което се предотвратява негативното влияния на вятъра. С   

патентованата система за дренаж дъждовната вода при затворен  

уред се насочва странично навън. 

 

Видове ламели 

 

На разположение са 4 вида ламели: 

- Еднослоен алуминий с или без уплътнителни четки 

- Двуслоен алуминий с или без улътнителни четки 

- Стъклена ламела с гумени уплътнения 

- Двуслоен прозрачен поликарбонат с гумени уплътнения 

 



Опции за управление 

 

- Ръчно управление 

- Задвижване с лост или шнур 

- С 1 или 2 ел. мотора 

- С 1 или 2 пневматични цилиндъра 

      сечение по дължината          напречно сечение 

 

 

ламели 

 

 

За по-изчерпателна информация свържете се с нас: 

COLT Group 

Colt Austria GmbH – Представителство България 

"Агенция Митев-Радулов" ООД 

5500 Ловеч, Ал.Кусев 9 

00359 68 66 33 11 тел.; 

00359 68 66 33 22 факс; 

00359 68 66 33 30 и 0887 282 532 мобилен директно 

Е-mail: pl.mitev@amr.bg 

Нашата визия е да създаваме по-добри условия за живот на хората! 

 /www.fire-protection.amr.bg/ 

mailto:pl.mitev@amr.bg

