Data centers
Limpeza – Segurança – Proteção Contínua

Gerenciamento de cabos
simpliﬁcado
Novos investimentos em equipamentos?
Maior ﬂexibilidade para a nova conﬁguração?
Servidores e componentes de rede
estão em constantes evoluções.
Tempo e custo podem ser reduzidos
com um sistema ﬂexível de gerenciamento de cabos.
Com EZ-Path, paredes corta-fogo
não serão mais problemas.
Ez-Path é um sistema simples quando se quer adicionar cabos ou remover os já existentes: seguro, limpo e
de fácil instalação. Dispensa o uso
de ferramentas.
ferramentas
Esse sistema é limpo, pois impede a
passagem de poeira e resíduos.

Sem necessidade de remover
várias placas de piso.
Outros métodos corta-fogo requerem acesso pelos dois lados da parede para cada mudança de cabos.
Sem necessidade de remoção ou
troca do sistema instalado, o sistema Ez-Path
Path permite o controle
remoto dos cabos, utilizando apenas
uma guia para deslizar os cabos.
cabos.

Não necessita de treinamento
especíﬁco para montagem
EZ-Path® é um sistema mecânico que fornece
proteção contra a propagação de chamas em caso de incêndio,
para cabeamentos elétricos e de dados.
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Agora projetistas e equipes de manutenção têm uma solução simples e certiﬁcada para utilizar. Em conformidade com
normas corta-fogo, Ez-Path tem também
montagem certiﬁcada FM Global
Global. Não
precisa de grande abertura ou penetração através da parede corta-fogo.
Em caso de incêndio, o material aumenta
de volume para impedir que o fogo e a fumaça se alastrem, estando vazio ou com
100% de ocupação. A partir de 180°, o material intumescente começa a se expandir
e preencher todo o interior do EZ-Path,
evitando a passagem de fogo e fumaça.

Certiﬁcações Internacionais
Certiﬁcado E240 min
De EI 90 para EI 240 min

Dispositivo removido após 240 min de teste em fogo.

Espaço pequeno, alta densidade
Entre o piso elevado ou teto falso, Ez-Path permite
o uso de mais cabos em um espaço conﬁnado.

Módulos

Capacidade de
cabos (Cat 5e)

Altura da
abertura (A)

Largura da
abertura (B)

218±

120 mm

105 mm

875±

150 mm

410 mm

1750±

300 mm

410 mm

3500±

600 mm

410 mm

Ideal para Extintores de Incêndio Automáticos
de Gás.
Gás Com um design consistente, Ez-Path
é uma solução segura com baixo vazamento
de gás, com ou sem cabos.
cabos
Temperatura Ambiente
Pressão
(Pa)

CFM

M³/H por
EZ-Path

M³/s por
EZ-Path

CFM/ft²

A (cm²) –
Equivalente à área
de fuga a 20 Pa

EZD 44 vazio

20

3,42

1,45

0,00040

1,14

0,95676

EZD 44 100% cheio

20

11,25

4,78

0,00133

3,75

3,14916

Carga

