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Обща информация
Относно това ръководство
Ръководството за експлоатация и монтаж позволява
на експлоатационния или сервизен персонал пра-
вилно да монтира изделието на TROX, описано по-
долу и да го използва безопасно и ефективно.
Това ръководството за експлоатация и монтаж е
предназначено за използване от монтажни и инста-
лационни фирми, собствените техници, техническия
персонал, инструктирани лица и квалифицирани
електротехници или техници по климатизация.
Необходимо е тези лица да прочетат и да разберат
напълно това ръководство, преди да започнат как-
вато и да е работа. Основна предпоставка за безо-
пасна работа е съответствие със забележките за
безопасността и всички инструкции в това ръковод-
ство.
Местните наредби за охрана на труда и производ-
ствена безопасност и общите наредби за безопас-
ност също се прилагат.
Това ръководство трябва да се предаде на собстве-
ника на системата, когато се предава системата.
Собственика на системата трябва да включи ръко-
водството към документацията на системата. Ръко-
водството трябва да се държи на място, където да е
винаги достъпно.
Илюстрациите в това ръководство са основно за
информация и могат да се различават от действи-
телната конструкция.

Авторско право
Този документ, включително всички илюстрации, е
защитен от авторското право и принадлежи само на
съответното изделие.
Всяко използване без нашето съгласие може да
бъде нарушение на авторското право и нарушителят
ще бъде държан отговорен за всяка щета.
Това се прилага в частност към:
 Публикуване на съдържанието
 Копиране на съдържанието
 Превеждане на съдържанието
 Микрокопиране на съдържанието
 Записване на съдържанието на електронни сис-

теми и редактирането му

Отдел за техническо обслужване на TROX
За да се гарантира, че вашето запитване ще се
обработи колкото е възможно по-бързо, моля, запа-
зете на разположение следната информация:
 Наименование на изделието
 Номерът на поръчката в TROX
 Срок на доставка
 Кратко описание на неизправността

Онлайн www.troxtechnik.com

Телефон +49 2845 202-400

Ограничение на отговорността
Информацията в това ръководство е била съставена
с отчитане на приложимите стандарти и директиви,
нивото на техниката и нашите знания и опит от
много години.
Производителят не приема никаква отговорност за
щети, произтичащи от:
 Несъблюдаване на това ръководство
 Неправилно използване
 Експлоатация или манипулиране от необучени

лица
 Неупълномощени модификации
 Технически промени
 Използване на неодобрени резервни части
Действителният обем и съдържание на доставката
може да се различава от информацията в това ръко-
водство за конструкции, произведени по поръчка,
допълнителни опции на поръчката или в резултат на
последни технически промени.
Трябва да се прилагат задълженията, договорени в
поръчката, общите условия, сроковете на произво-
дителя за доставка и действащите правни норми
към момента на подписването на договора.
Ние си запазване правото да правим технически
промени.

Отговорност за дефекти
За подробности относно отговорността за дефекти,
моля, вижте раздел VІ. Гаранционни рекламации" от
Условията за доставка на TROX Austria GmbH.
Общите условия за доставка на TROX Austria GmbH,
може да откриете в интернет на www.trox.at/en .

Обща информация
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Забележки за безопасността
В това ръководство се използват символи за преду-
преждаване на читателите за зони на потенциална
опасност. Сигнални думи изразяват степента на
опасност.
Спазвайте всички указания за безопасност и внима-
телно следвайте инструкциите, за да избегнете
инциденти, наранявания и имуществени щети.

 ОПАСНОСТ!
Непосредствена опасна ситуация, която, ако не
се избегне, ще доведе до смърт или сериозна
телесна повреда.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не бъде
избегната, може да доведе до смърт или
сериозно нараняване.

 ВНИМАНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до незначителна или
средна телесна повреда.

 УКАЗАНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която, ако не се
избегне, може да доведе до имуществена щета.

 ОКОЛНА СРЕДАЕ!
Опасност от замърсяване на околната среда.

Съвети и препоръки

Полезни съвети и препоръки, както и инфор-
мация за ефикасна и безаварийна експлоатация.

Забележки за безопасността като част от
инструкциите
Забележките за безопасността може да насочват
към индивидуални инструкции. В този случай забе-
лежките за безопасността ще бъдат включени в
инструкциите и следователно ще улесняват следва-
нето на инструкциите. Ще бъдат използвани гореиз-
броените сигнални думи.
Пример:
1. Освободете винта.
2.

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от прищипване на пръст, когато
затваряте капака.

Бъдете внимателни, когато затваряте капака.
3. Затегнете винта.

Специфични забележки за безопасността
Следните символи се използват в забележки за без-
опасността, за да ви предупредят за специфични
опасности:

Предупредителен знак Вид на опасността

Предупреждение за
опасно място.

Обща информация
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1 Безопасност
1.1 Общи забележки за безопас-

ността
Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина могат да причинят порязвания или драско-
тини.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

Електрическо напрежение

 ОПАСНОСТ!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение! В електроапаратурата
има опасно електрическо напрежение.
– Само опитни и квалифицирани електротех-

ници могат да работят по електрическата сис-
тема.

– Изключвайте електрозахранването, преди да
работите по каквато и да било електроапара-
тура.

1.2 Правилно използване
 Клапите за контрол на дима EK-JZ се използват

в системи за отвеждане на дим и топлина, за да
се премахне димът и топлината. EK-JZ клапи за
управление на дим могат да се използват при
следните системи:
– в системи за принудително създаване на над-

лягане
– механични (т.е. захранвани с енергия) сис-

теми за отвеждане на дим
– естествени системи за отвеждане на дим и

топлина
– системи за отвеждане на топлина

 Експлоатацията на димоотвеждащите клапи се
разрешава само в съотвествие с наредбите за
монтаж и техническите данни в това ръководство
за експлоатация и монтаж.

 Не е разрешено модифицирането на клапата за
управление на дим или използването на
резервни части, които не са одобрени от TROX.

Добавени са нови разпоредби относно употребата:
 Трябва да се спазват специфичните за страната

насоки, директиви и типови регламенти.
 Използването в съответствие с концепцията за

противопожарна защита, която се основава на
целта за защита, може да разреши допълни-
телни възможности за монтаж и в климатични и
вентилационни системи.

Неправилно използване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност вследствие на неправилно използ-
ване!
Неправилното използване на димоотвеждащата
клапа може да доведе до опасни ситуации.
Никога не използвайте димоотвеждащата клапа:
– в области с потенциално взривоопасни атмос-

фери
– на открито без достатъчна защита срещу

метеорологичните въздействия
– в атмосфери, където химически реакции,

както планирани, така и непланирани, могат
да причинят повреда на димоотвеждащата
клапа или да водят до корозия

Безопасност
Правилно използване  
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1.3 Квалифициран персонал

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване вследствие на недо-
статъчно квалифицирани лица!
Неправилното използване може да причини
съществено нараняване или повреда на собстве-
ността.
– Само специалистът трябва да извършва

работа.

Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник
 Квалифициран персонал

Квалифициран персонал
Квалифициран персонал са обучени лица, които
имат специализирани знания и опит, и които
познават приложимите директиви, за да могат да
извършват възложените задължения и да разпоз-
нават и избягват потенциалните опасности.

Опитен квалифициран електротехник
Опитните квалифицирани електротехници са обу-
чени лица, които имат специализирани знания и
опит, и които познават приложимите стандарти и
директиви, за да могат да работят по електрическите
системи и да разпознават и избягват потенциалните
опасности.

Безопасност
Квалифициран персонал  

 Клапа за управление на дим Тип EK-EU 7



2 Технически данни
2.1 Общи данни
Номинални размери 200 × 200 – 1500 × 800 мм

Дължини на корпусите 600 и 800 мм

Обхват на дебита до 12000 л/с

до 43200 м³/ч

Обхват на диференциално налягане Ниво на налягането 3, –1500 до 500 Pa

Работна температура -30 °C...50 °C температурата не трябва да пада под точ-
ката на росата

Скорост преди клапата 1 ≤ 10 м/с при макс размер
>10...15 м/спри по малки размери, до 43 200 м³/ч

Херметичност на затворена лопатка EN 1751, поне клас 2

Херметичност на корпуса EN 1751, Клас C

ЕО съответствие  ЕС Регламент за строителни продукти № 305/2011
 EN 12101-8 – Системи за управление на дим и

топлина – Клапи за управление на дим
 EN 1366-10 – Изпитвания на устойчивост на огън на

обслужващи инсталации – Клапи за управление на
дим

 EN 1366-2 – Изпитвания на устойчивост на огън на
обслужващи инсталации – Част 2: Противопожарни
клапи

 EN 13501-4 – Класификация на строителни продукти
и елементи по отношение на реакцията им на огън –
Изпитвания на устойчивост на огън на компоненти на
системи за управление на дим

 EN 1751 – Вентилация на сгради – Въздушни терми-
нални устройства

Декларация за експлоатационни показатели DoP / EK-EU / 002

1) Ако има гаранция, че задействането не настъпва над 10 м/с (смяна на положението на лопатката на клапата, напускане на крайното
положение), клапата за контрол на дима може да се използва до максималните си размери със скорост преди клапата от 15 м/с.

Технически данни
Общи данни  
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Табела с технически данни

Фиг. 1: Табела с технически данни на клапа за управление на дим (пример)

① CE маркировка
② Адрес на производителя
③ № на декларацията за експлоатационни показа-

тели
④ Тип
⑤ Последните две цифри на годината, когато е

поставена CE маркировката

⑥ Година на производство
⑦ Уеб сайт, от който може да бъде изтеглена DoP

(Декларация за експлоатационни показатели)
⑧ Регламентирани характеристики; класът на

пожароустойчивост зависи от приложението и
може да се променя.

⑨ Номер и година на публикуване на европейския
стандарт

⑩ Нотифициран орган

2.2 Размери и тегло

Фиг. 2: EK-EU

① Свързваща подрамка (по избор)
② Дръжте настрана, за да осигурите достъп до

корпуса на задвижващия механизъм, z ≥ 100
мм, препоръчително: 500 мм

Ⓐ Монтажна страна
Ⓑ Работна страна

Размери [мм]
H L x y
200...550 600 50 160

551...800 800 125 285

Технически данни
Размери и тегло  
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Тегло [кг]
B

[мм]
Н [мм]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L [мм]

600 800
200 39 42 45 48 50 53 56 59 62 79 83 86 90

250 42 45 48 51 54 57 60 63 66 84 87 91 95

300 45 48 51 54 57 60 63 66 69 88 92 96 100

350 48 51 54 57 60 63 67 70 73 93 97 101 105

400 50 54 57 60 64 67 70 73 77 97 102 106 110

450 53 57 60 63 67 70 74 77 80 102 106 110 115

500 56 60 63 67 70 74 77 81 84 107 111 115 119

550 59 63 66 70 73 77 81 84 88 111 116 120 124

600 62 66 69 73 77 80 84 88 92 116 120 125 129

650 65 68 72 76 80 84 88 92 95 120 125 130 134

700 67 71 75 79 83 87 91 95 99 125 130 135 139

750 70 74 78 82 87 91 95 99 103 130 135 139 144

800 73 77 81 86 90 94 98 102 107 134 139 144 149

900 79 83 88 92 96 101 105 110 114 143 149 154 159

1000 84 89 94 98 103 108 112 117 121 153 158 163 169

1100 90 95 100 105 110 114 119 124 129 162 168 173 179

1200 96 101 106 111 116 121 126 131 136 171 177 183 189

1300 101 107 112 117 123 128 133 139 144 180 186 192 198

1400 107 113 118 124 129 135 140 146 151 189 196 202 208

1500 113 118 124 130 136 141 147 153 159 199 205 212 218

2.3 Отворено/Затворено задвижващи механизми
Отворен/затворен задвижващ механизъм BE...

Конструкция 230-12 TR 24-12-ST TR
Захранващо напрежение 230 V~ 50/60 Hz 24 V~ 50/60 Hz / 24 V–

Номинална мощност Отваряне и затваряне 8 W 12 W

Положение на задържане 0,5 W

Номинал 15 VA,
Imax. 7.9 A при 5 мс

18 VA,
Imax. 8.2 A при 5 мс

Продължителност на работа < 60 сек (90 )

Краен изключвател Тип контакт 2 пренастройващи контакта

Превключващо напре-
жение

5 V–…250 V~

Превключващ ток 1 мA…6 A

Технически данни
Отворено/Затворено задвижващи механизми  
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Отворен/затворен задвижващ механизъм BE...
Конструкция 230-12 TR 24-12-ST TR
Клас на безопасност по IEC II III

Ниво на защита IP 54

Технически данни
Отворено/Затворено задвижващи механизми 
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3 Транспорт и съхранение
Проверка на доставката
Проверете доставените изделия незабавно след
пристигането им за повреди при транспортиране и
пълно комплектуване. Ако има повреди или пратката
е непълно комплектувана, обърнете се незабавно
към експедиторската фирма и вашия доставчик.
Една напълно комплектувана пратка включва:
 Димоотвеждаща(и) клапа(и)

– Приставки/принадлежности, ако има такива
 Ръководство за експлоатация и монтаж (едно на

пратка)

 Фиксиращ и монтажен материал

Фиксиращият и монтажният материал не е
част от пакета за доставка (освен ако не е
посочено друго), но трябва да бъде предоставен
от други; той трябва да е подходящ за ситуа-
цията на монтажа.

Транспорт на обекта
Ако е възможно, отнесете продукта в транспортната
опаковка до мястото за монтаж.

Транспортни защитни устройства
EK-EU се доставя с картонена транспортна защита,
която стабилизира корпуса по време на транспорти-
ране и монтаж. Отстранете транспортната защита
само след завършване на монтажните работи или, в
случай на монтаж с хоросан, само след като хоро-
санът се втвърди.

Понасяне
За временно съхранение, моля, обърнете внимание:
 Свалете всички пластмасови обвивки.
 Защитете продукта от прах и замърсяване.
 Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от

пряка слънчева светлина.
 Не излагайте клапата за управление на дим на

атмосферни влияния (дори в опаковката му).
 Температура на съхранение: -30 °C до 50 °C, без

конденз.

Опаковка
Изхвърляйте по подходящ начин опаковъчните мате-
риали.

Транспорт и съхранение
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4 Части и функциониране
Димоотвеждащите клапи се използват в механични
димоотвеждащи системи. Те се използват за отве-
ждане на димни газове и за осигуряване на допълни-
телно подаване на въздух към едно или повече про-
тивопожарни помещения.
Димоотвеждащите клапи са изработени от плочи от
калциев силикат, електрическият задвижващ меха-
низъм и незадължителният управляващ модул са
монтирани в корпуса така, че функционалната
надеждност е осигурена дори в случай на пожар.
Изисква се редовно техническо обслужване на
димоотвеждащата клапа, за да се осигури нейната
функционална надеждност Ä  9   „Техническо обс-
лужване“ на страница  34 .

Фиг. 3: EK-EU клапа за управление на дим

① Корпус
② Лопатка на клапата
③ Ограничител на хода
④ Достъп за инспекция (опция)
⑤ Табела с технически данни
⑥ Капак на кожуха на задвижващия механизъм

(страничен изглед)
⑦ Задвижващ механизъм
⑧ Модул за управление AS-EM или AS-EM/SIL2 (по

избор)
⑨ Свързваща подрамка (по избор)

Отвеждане на дим

Фиг. 4: Система за отвеждане на дим

① EK-EU в масивна стена на шахта
② EK-EU в масивна стена и въздуховод
③ EK-EU във вертикална масивна стена на шахта
④ На вертикален димоотводен въздуховод (шахта)
⑤ На хоризонтален въздуховод за отвеждане на

дим
⑥ В хоризонтален въздуховод за отвеждане на дим
⑦ В края на хоризонтален въздуховод за отве-

ждане на дим
⑧ EK-EU като допълнителен входящ отвор за пода-

ване на въздух
⑨ Покриващи решетки
По време на нормален режим на работа димоотвеж-
дащите клапи от тип EK-EU остават затворени. За
отвеждане на дим клапите за управление на дим в
засегнатото пожарно отделение се отварят, така че
димът може да бъде отведен. Всички други клапи за
управление на дим остават затворени.
В случай на пожар клапите за управление на дим,
които се използват като допълнителни входящи
отвори за подаване на въздух в засегнатото пожарно
отделение също се отварят, така че димът може да
бъде отведен. За да се осигури създаването на слой,
който е почти свободен от дим, клапите за упра-
вление на дим, които се използват за допълнително
подаване на въздух, трябва да се монтират близко
до пода.
Управляващият входящ сигнал за задвижващия
механизъм може да дойде от детектора за дим на
въздуховода или от централната система за
пожарна сигнализация. Използването на кабели със
специфична цялост на веригата на захранващото
напрежение осигурява захранване с напрежение на
задвижващия механизъм дори в случай на пожар и
следователно неговото действие и комуникация се
поддържа.

Части и функциониране
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Подаване на въздух и отвеждане на дим във вен-
тилационни системи
Когато са разрешени от строителни органи или упъл-
номощени органи, приложенията за извличане на
дим и подаване на въздух, както и вентилация могат
да бъдат активирани в комбинирани системи с клапи
за контрол на дима. В зависимост от разположе-
нието на системата лопатката на клапата може да
бъде напълно отворена, напълно затворена или в
междинно положение. В зависимост от мястото на
монтиране на клапите може да се прилагат специ-
фични за държавата наредби за приложения за про-
ветряване.

Части и функциониране
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5 Монтаж
5.1 Ситуации при монтажа
Прегледът на всички възможни типове монтаж на
клапа за контрол на дима EK-EU са изброени в
декларацията за експлоатационни показатели, те
могат да бъдат изтеглени от началната страница на
TROX.

5.2 Забележки за безпасност при
монтажа

Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при остри ръбове,
остри ъгли и тънки части от ламарина!
Остри ръбове, остри ъгли и тънки части от лама-
рина могат да причинят порязвания или драско-
тини.
– Бъдете внимателни, когато извършвате как-

вато и да е работа.
– Носете защитни ръкавици, безопасни обувки

и твърда шапка.

5.3 Обща информация за монтаж

 УКАЗАНИЕ!
Бъдете внимателни да не повредите клапата
за управление на дим
– Предпазвайте клапата за управление на дим

от замърсяване и повреда.
– Покривайте отворите на фланците и задвиж-

ващия механизъм (напр. с пластмасово
фолио), за да ги предпазите от строителен
разтвор и капеща вода.

Имайте предвид:
 Клапата за управление на дим и електрическият

задвижващ механизъм (обшивка) трябва да
останат достъпни за техническо обслужване.

 Уверете се, че върху корпуса не са приложени
натоварвания, тъй като това може да наруши
функцията на клапата за контрол на дима.

 Монтирайте клапата за управление на дим без
усукване (хоризонтално/вертикално).

 Монтаж със строителен разтвор: пролуката по
периметъра »s« трябва да бъде достатъчно
широка, така че строителният разтвор да може
да се запълват дори в случай на по-дебели
стени.

5.3.1 Монтажни материали
Строителни разтвори за монтаж със строителен
разтвор
В случай на монтаж със строителен разтвор, отворе-
ните пространства между корпуса на противопожар-
ната клапа и стената или таванната плоча трябва да
се затворят със строителен разтвор. Не бива да се
оставя въздух. Дълбочината на канала за строи-
телен разтвор трябва да бъде равна на дебелината
на стената, но трябва да бъде поне 100 mm.
Приемливи са следните строителни разтвори:
 DIN 1053: Групи II, IIa, III, IIIa; пожарозащитен

строителен разтвор от групи II, III
 EN 998-2: Класове M 2.5 до M 10 или пожароза-

щитен строителен разтвор от класове M 2.5 до
M 10

 Еквивалентни строителни разтвори, които удо-
влетворяват изискванията на горните стандарти,
гипсов разтвор или бетон

5.3.2 Положение на монтаж
Клапата за управление на дим може да бъде монти-
рана така, че валът на лопатката на клапата е хори-
зонтален или вертикален. Положението на задвиж-
ващия механизъм не е съществено, но той трябва да
остава достъпен за техническо обслужване.

Фиг. 5: Хоризонтален или вертикален вал на
лопатката на клапата

Монтаж
Обща информация за монтаж   > Положение на монтаж
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5.3.3 Монтаж на долепена клапа
Един до друг
Корпусите се завинтват към вертикалните H части
(срещу корпуса на задвижващия механизъм) от
двете страни на клапата (монтажната и работната
страна).

Фиг. 6: EK-EU една до друга

1 m× винт за суха стена 6 × 80 мм (от други)
n H - 100 / 200 (закръглете, ако е необходимо)
P1 H - 100 / n (≤200 мм)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
м n + 1 (брой винтове)

Пример за изчисляване:

H = 800 мм
n = 800 - 100 / 200 = 3,5 -> 4
P1 = 800 - 100 / 4 = 175 мм
P2 = 175 + 50 = 225
P3 = 175 × 2 = 350

m = 4 + 1 = 5

Една над друга
Корпусите се завинтват към хоризонталните В части
от двете страни на клапата (монтажната и работната
страна).
Поставете винтове както от горната клапа, така и от
долната клапа; не поставяйте всички винтове на
една линия, а предварително пробийте в офсетов
шаблон.

Фиг. 7: EK-EU една върху друга

1 m× винт за суха стена 6 × 80 мм (от други)
n В - 100 / 200 (закръглете, ако е необходимо)
P1 B - 100 / n (≤200 мм)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
м n + 1 (брой винтове)

Пример за изчисляване:

B = 1500 мм
n = 1500 - 100 / 200 = 7
P1 = 1500 - 100 / 7 = 200 мм
P2 = 200 + 50 = 250
P3 = 200 × 2 = 400

m = 7 + 1 = 8

 Технически съвети

Ако се нуждаете от повече от две клапи, които
са подредени една до друга или са една над
друга, консултирайте се с TROX, за да опреде-
лите дали това е технически осъществимо.

Монтаж
Обща информация за монтаж  > Монтаж на долепена клапа
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5.3.4 Монтажен отвор

Фиг. 8: Идеален монтажен отвор

във
Масивна стена, стена на шахта или масивна таванна плоча
b = [B + 100 мм] + 100 мм

h = [H + 100 мм ] + 100 мм

[номинален размер + корпус на клапата]
Общо за процепа:
100 мм = (50 + 50 мм)

Приспособяване на монтажния отвор в масивни
стени и стени на шахта

Фиг. 9: Монтажен отвор с плочи от бетон или кал-
циев силикат за регулиране на височината

t = W (100 мм мин., 250 мм макс.)
h1 Виж таблицата
За да адаптирате височината на монтажния отвор,
можете да попълните бетон ( Фиг. 9 /1) или калциево
силикатни плоскости ( Фиг. 9 /2) на дъното.
Уверете се, че сте прикрепили плоскостите една към
друга, както и да ги прикрепите към тухлената кон-
струкция. За тази цел използвайте лепило или вин-
тове ( Фиг. 9 /3); винтовете трябва да са на ≤200 мм
един от друг.

Плоскости Дебелина [мм] h1 [мм]

Promatect MT 40 40 - 200

Promatect LS 35 35 - 210

Promatect H 25 25 - 200

Promatect H 10 - 20 10 - 100

Лепило: Promat K84
Допълнителна информация при поискване.

5.3.5 След монтажа
 Извадете устройството за транспортна защита (в

случай на монтаж на базата на строителен раз-
твор, направете това след втвърдяване на строи-
телния разтвор)

 Почистете клапата за управление на дим.
 Направете функционално изпитание. Ä   33
 Свържете въздуховода за отвеждане на дим.
 Направете електрическите свързвания.

Монтаж
Обща информация за монтаж  > След монтажа
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5.4 Поддържаща конструкция - масивни стени
5.4.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 10: Монтаж в масивна стена, индекс на класификация: vew

① EK-EU
② Кожух на задвижващия механизъм
③ Масивна стена
④ Строителен разтвор
⑤ Трегер (ако е необходим)
Ⓐ Монтажна страна

Ⓑ Работна страна
B × H Номинален размер (напречно сечение на

клапата, вътре)
b × h Монтажен отвор
s Пролука по периметъра ≤ 60 мм
W Дебелина на стената ≥ 100 mm

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“   на страница  15

Изисквания:
 Масивни стени, напр. бетон, газбетон, тухли, брутна плътност ≈ 500 кг/м³ и W ≥ 100 мм

 Алтернативи за монтаж извън стената

За да се предотвратят съединенията на втулките между клапата и въздуховода в стената, клапата
може алтернативно да бъде поставена извън стената в потока на одобрения въздуховод за отве-
ждане на дим Ä  5.6   „Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим“ на страница  22 .

1. Създайте монтажен отвор съгласно Фиг. 10 .
Монтажен отвор b x h:
 b = B + 100 + 2s
 h = H + 100 + 2s
s ≤ 60 мм (оставете достатъчно място за замазка със строителен разтвор на пролуката)
Пример: B x H = 1200 x 750 мм, s = 50 и 60 мм
 b = 1200 + 100 + (2 x 50) = 1400 мм
 h = 750 + 100 + (2 x 60) = 970 мм

2. Бутнете клапата за управление на дим в монтажния отвор и я закрепете. Уверете се, че кожухът на
задвижващия механизъм остава на лицето на стената.

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор. Дълбочината на канала за строи-
телния разтвор трябва да бъде поне 100 мм.

Монтаж
Поддържаща конструкция - масивни стени   > Монтаж със строителен разтвор
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Отворените пространства между клапата за управление на дим и стената трябва да се затворят със
строителен разтвор. Заддържан въздух да се избягва.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Поддържаща конструкция - масивни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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5.5 Поддържаща конструкция - масивни таванни плочи
5.5.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 11: Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи, класификационен индекс: how

① EK-EU, задвижващ механизъм над таванната
плоча

② EK-EU, задвижващ механизъм под таванната
плоча

③ Кожух на задвижващия механизъм
④ Масивна таванна плоча
⑤ Строителен разтвор
⑥ Ъглова секция (от други)

Ⓐ Монтажна страна
Ⓑ Работна страна
B × H Номинален размер (напречно сечение на

клапата, вътре)
b × h Монтажен отвор
s Пролука по периметъра ≤ 70 мм
D Дебелина на таванната плоча ≥ 150 mm

 Дължини на корпусите

– Монтаж на корпуса на задвижващия механизъм над таванната плоча ( Фиг. 11 /1) с дължина корпуса
L = 600 мм или 800 мм
– За дебелина на таванната плоча = 150 mm и ако никакъв огнеустойчив въздуховод за отве-

ждане на дим не трябва да бъде свързан под тавана: L = 600 mm.
– За дебелина на таванната плоча > 150 mm, или ако огнеустойчив въздуховод за отвеждане на

дим трябва да бъде свързан под тавана: L = 800 mm.
– Монтаж на корпуса на задвижващия механизъм под таванната плоча ( Фиг. 11 /2) с дължина на кор-

пуса L = 800 мм
– За дебелина на таванната плоча = 150 мм: дължина на корпуса L = 800 мм

Свързването на пожароустойчив въздуховод за отвеждане на дим над тавана е възможно само с
дебелина на сечението на ъгловата секция от d = 35 мм.

Алтернатива за монтаж извън плочата на тавана
За да се предотвратят съединенията на втулките между клапата и въздуховода в таванната плоча,
клапата може алтернативно да бъде поставена извън таванната плоча в потока на одобрения възду-
ховод за отвеждане на дим Ä  5.6   „Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим“
на страница  22 .

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“   на страница  15
 За ъглова секция: ленти от пожароустойчива плоча PROMATECT®-LS d = 35 мм или еквивалентни напр.

Promat тип AD40 или L500 d = 40 мм
 Лепило напр. Promat K84 или еквивалентно
 Винтове за суха стена 4 × 70 мм за ъглова секция d = 35 мм

Монтаж
Поддържаща конструкция - масивни таванни плочи   > Монтаж със строителен разтвор
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 Винтове за суха стена 4 × 80 мм за ъглова секция d = 40 мм

Изисквания:
 Масивни таванни плочи без отворени пространства, изработени от бетон или газобетон, брутна плътност

≈ 600 кг/м³ и D ≥ 150 мм

1. Създайте монтажен отвор съгласно Фиг. 11 .
Монтажен отвор b x h:
 b = B + 100 + 2s
 h = H + 100 + 2s
s ≤ 70 мм (оставете достатъчно място за замазка със строителен разтвор на пролуката)
Пример: B x H = 1200 x 750 мм, s = 60 и 70 мм
 b = 1200 + 100 + (2 x 60) = 1420 мм
 h = 750 + 100 + (2 x 70) = 990 мм

2. Бутнете клапата за управление на дим в монтажния отвор и я закрепете. Уверете се, че кожухът на
задвижващия механизъм остава на лицето на таванната плоча.

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор. Дълбочината на канала за строи-
телния разтвор трябва да бъде поне 150 мм.

4. Приложете лепило към съединенията ( Фиг. 11 /6) между ъгловите секции и между ъгловите секции и
корпуса на клапата, след това закрепете ъгловите секции с винтове за суха стена (прпедварително про-
бити дупки с ∅ 3 мм), ≤ 150 мм разстояние между винтовете.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж, докато изграждате масивната таванна плоча
1. Поставете на място димоотвеждащата клапа и я закрепете. Уверете се, че кожухът на задвижващия

механизъм остава на лицето на таванната плоча.
2. Предпазете вътрешността на клапата/свързващата подрамка/покриващата решетка, напр. с пластма-

сово фолио.
3. Излейте бетон около клапата за управление на дим и оставете бетона да се втърди.
4. Приложете лепило към съединенията ( Фиг. 11 /6) между ъгловите секции и между ъгловите секции и

корпуса на клапата, след това закрепете ъгловите секции с винтове за суха стена (прпедварително про-
бити дупки с ∅ 3 мм), ≤ 150 мм разстояние между винтовете.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Поддържаща конструкция - масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор
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5.6 Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим
5.6.1 В хоризонтални или вертикални въздуховоди за отвеждане на дим

Фиг. 12: Монтаж в огнеустойчив хоризонтален въздуховод за отвеждане на дим,
класификационен индекс: ved

① Масивна таванна плоча
② Огнеустойчив въздуховод за отвеждане на дим
③ Свързване Ä   30

④ EK-EU
⑤ Кожух на задвижващия механизъм
⑥ Система за окачване Ä   29

Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания:
 Въздуховод за отвеждане на дим, огнеустойчив, изпитан съгласно EN 1366-8, брутна плътност ≈ 500 кг/м³,

дебелина на стената ≥ 35 мм, или еквивалентна, напр. Promat тип AD40 или L500, d = 40 mмм
1. Вмъкнете димоотвеждащата клапа в огнеустойчивия въздуховод за отвеждане на дим и я окачете

Ä Глава 5.7   „Окачване на димоотвеждащата клапа“ на страница  29 .
2. Окачете огнеустойчивия въздуховод за отвеждане на дим съгласно указанията на производителя.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим   > В хоризонтални или вертикални въздуховоди за о...
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5.6.2 Водещ от вертикални въздуховоди за отвеждане на дим

Фиг. 13: Водещ от вертикални пожароустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим,
класификационен индекс: ved

① EK-EU
② Кожух на задвижващия механизъм
③ Ъглова секция (от други)
④ Система за окачване Ä   29
⑤ Огнеустойчив вертикален въздуховод за отве-

ждане на дим

⑥ Огнеустойчив хоризонтален въздуховод за отве-
ждане на дим

⑦ Свързване Ä   30
⑧ Масивна таванна плоча
⑨ Стоманени скоби ≥ 63/11,2/1,53 mm

 Масивен димоотвеждащ въздуховод (шахта)

В допълнение към показаната тук употреба във вертикални въздуховоди за отвеждане на дим от кал-
циев силикат, EK-EU е подходящ и за употреба, водеща от вертикални въздуховоди за извличане на
дим с масивна конструкция (шахта). Тук монтажът е в стената, съгласно Ä  5.4   „Поддържаща кон-
струкция - масивни стени“ на страница  18 .

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 За ъглова секция: ленти от пожароустойчива плоча PROMATECT®-LS d = 35 мм или еквивалентни напр.

Promat тип AD40 или L500 d = 40 мм
 Лепило напр. Promat K84 или еквивалентно
 Стоманени скоби 63/11,2/1,53 мм

Изисквания:
 Въздуховод за отвеждане на дим, огнеустойчив, изпитан съгласно EN 1366-8, брутна плътност ≈ 500 кг/м³,

дебелина на стената ≥ 35 мм, или еквивалентна, напр. Promat тип AD40 или L500, d = 40 мм

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > Водещ от вертикални въздуховоди за отвеждане

н...
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1. Окачете димоотвеждащата клапа Ä Глава 5.7   „Окачване на димоотвеждащата клапа“
на страница  29 .

2. Свържете пожароустойчивия въздуховод за отвеждане на дим към клапата за управление на дим, като
поставите ъглова секция ( Фиг. 13 /3) между въздуховода и клапата. Нанесете лепило върху ъгловите
секции при връзките, на димоотводния въздуховод и клапата за отвеждане на дим, след което свържете
секциите със стоманени скоби, разстояние ≤150 мм.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > Водещ от вертикални въздуховоди за отвеждане
н...
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5.6.3 На хоризонтални въздуховоди за отвеждане на дим

Фиг. 14: Монтаж на огнеустойчив хоризонтален въздуховод за отвеждане на дим, класификационен
индекс: ved

① EK-EU
② Кожух на задвижващия механизъм
③ Масивна таванна плоча
④ Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на

дим

⑤ Система за окачване Ä   29
⑥ Ъглова секция (от други)
⑦ Стоманени скоби (от други)

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 За ъглова секция: ленти от пожароустойчива плоча PROMATECT®-LS d = 35 мм или еквивалентни напр.

Promat тип AD40 или L500 d = 40 мм
 Лепило напр. Promat K84 или еквивалентно
 Стоманени скоби 63/11,2/1,53 мм

Изисквания:
 Въздуховод за отвеждане на дим, огнеустойчив, изпитан съгласно EN 1366-8, брутна плътност ≈ 500 кг/м³,

дебелина на стената ≥ 35 мм, или еквивалентна, напр. Promat тип AD40 или L500, d = 40 мм
1. Направете и окачете огнеустойчив въздуховод за отвеждане на дим от клапата за управление на дим

съгласно инструкциите на производителя.

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > На хоризонтални въздуховоди за отвеждане на дим
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2. Окачете димоотвеждащата клапа Ä Глава 5.7   „Окачване на димоотвеждащата клапа“
на страница  29 .

3. Свържете пожароустойчивия въздуховод за отвеждане на дим към клапата за управление на дим, като
поставите ъглова секция ( Фиг. 14 /6) между въздуховода и клапата. Нанесете лепило върху ъгловите
секции при връзките, на димоотводния въздуховод и клапата за отвеждане на дим, след което свържете
секциите със стоманени скоби, разстояние ≤150 мм.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > На хоризонтални въздуховоди за отвеждане на дим
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5.6.4 Отгоре на хоризонтални въздуховоди за отвеждане на дим

Фиг. 15: Монтаж на огнеустойчив хоризонтален въздуховод за отвеждане на дим, класификационен
индекс: hod

① EK-EU
② Кожух на задвижващия механизъм
③ Масивна таванна плоча
④ Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на

дим
⑤ Система за окачване Ä   29

⑥ Укрепващи ленти от огнеустойчива плоча
PROMATECT®-LS d = 35 мм или еквивалентни

⑦ Ъглова секция (от други)
⑧ Винтове за суха стена 4 × 100 мм
⑨ Стоманени скоби (от други)

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 За ъглова секция: ленти от пожароустойчива плоча PROMATECT®-LS d = 35 мм или еквивалентни напр.

Promat тип AD40 или L500 d = 40 мм
 Лепило напр. Promat K84 или еквивалентно
 Винтове за суха стена 4 × 100 мм
 Стоманени скоби 63/11,2/1,53 мм

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > Отгоре на хоризонтални въздуховоди за отвеждан...
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Изисквания:
 Въздуховод за отвеждане на дим, огнеустойчив, изпитан съгласно EN 1366-8, брутна плътност ≈ 500 кг/м³,

дебелина на стената ≥ 35 мм, или еквивалентна, напр. Promat тип AD40 или L500, d = 40 мм
1. Фиксирайте усилващата плоча ( Фиг. 15 /6) към клапата за управелние на дим от двете страни с винтове

за суха стена; (предварително пробити отвори с ∅3 мм), ≤100 мм разстояние между винтовете, използ-
вайте поне 2 винта.

2. Окачете димоотвеждащата клапа Ä Глава 5.7   „Окачване на димоотвеждащата клапа“
на страница  29 .

3. Направете и окачете огнеустойчив въздуховод за отвеждане на дим под димоотвеждащата клапа
съгласно указанията на производителя.

4. Свържете пожароустойчивия въздуховод за отвеждане на дим към клапата за управление на дим, като
поставите ъглова секция ( Фиг. 15 /7) между въздуховода и клапата. Нанесете лепило върху ъгловите
секции при връзките, на димоотводния въздуховод и клапата за отвеждане на дим, след което свържете
секциите със стоманени скоби, разстояние ≤150 мм.

 Свържете въздуховода за отвеждане на дим към EK-EU, Ä   30

Следвайте инструкциите на производителя и тук.

Монтаж
Огнеустойчиви въздуховоди за отвеждане на дим  > Отгоре на хоризонтални въздуховоди за отвеждан...
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5.7 Окачване на димоотвеждащата
клапа

5.7.1 Общи положения
Димоотвеждащите клапи могат да се окачват на
масивни таванни плочи с помощта на пръти с резба
с подходящи размери. Натоварвайте окачващата
система само с теглото на димоотвеждащата клапа.
Въздуховодите трябва да се окачват самостоятелно.
Окачващи системи с дължина повече от > 1,5 m
изискват пожароустойчива изолация.

Размер на пръти с резба

Резба M8 M10 M12 M14 M16 M20
Fmax (N) за
прът с резба

219 348 505 690 942 1470

Максимално
натоварване
[kg] за прът с
резба

22 35 52 70 96 150

5.7.2 Закрепване клапата към тавана

Фиг. 16: Закрепване клапата към тавана

1 Огнеупорна котва (със сертификат за съответс-
твие)

2 Проходен монтаж
Използвайте само огнеупорни стоманени котви със
сертификат за съответствие. Вместо анкери могат
да се използват пръти с резба, и ги осигурете
използвайки гайки и шайби.

5.7.3 Монтаж в окачено положение

Фиг. 17: Окачен монтаж на клапата за управление
на дим (от други)

① Клапа за управление на дим
② Прът с резба M8‑M20
③  Монтажна релса на Hilti MQ 41 × 3 или еквива-

лентна
④ Пробита плоча MQZ-L на Хилти или еквива-

лентна
⑤ Гайка, M8‑M20, галванизирана стомана

Монтаж
Окачване на димоотвеждащата клапа   > Монтаж в окачено положение
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6 Въздуховод за отвеждане
на дим и покриваща
решетка

Конструкция на въздуховода
Клапите за контрол на дим за много отделения могат
да се използват с въздуховоди, които са тествани
съгласно EN 1366-9 (Въздуховоди за отделяне на
дим за едно отделение) и съгласно EN 1366-8 (въз-
духоводи за отвеждане на дим) или от материали
със същата плътност (ρ ≈ 520 кг/м³) като тествания
материал, или от същия материал с по-голяма плът-
ност или дебелина.
Също така могат да се използват и въздуховоди за
отвеждане на дим, изработени от плочи Promatect
AD 40 или Promatect L 500 (ρ ≈ 500 кг/м³).

Димоотвеждащи въздуховоди, с национален
лиценз от общия строителен инспекторат

Димоотвеждащи въздуховоди могат да бъдат
свързани и с национален лиценз от общия
строителен инспекторат или национален сер-
тификат за обща оценка. Ако клапата за упра-
вление на дим не е изложена на механични сили,
функционалната стабилност на клапата за
управление на дим не се влияе (свързване
съгласно ръководството за монтаж и експлоа-
тация на клапата за управление на дим). Ораз-
меряването на използвания въздуховод за отве-
ждане на дим остава отговорност на
инсталатора на системата и собственика на
системата и трябва да бъде одобрено със съо-
тветния национален орган.

6.1 Въздуховоди за отвеждане на
дим

Въздуховод за отвеждане на дим от калциев
силикат

Фиг. 18: Свързване на EK-EU към въздуховод за
отвеждане на дим от калциев силикат

X1 Въздуховод за отвеждане на дим и EK-EU израв-
нени от външната страна

X2 Въздуховод за отвеждане на дим и EK-EU израв-
нени от вътрешната страна

① EK-EU
② Свързване на ленти съгласно указанията на

производителя на въздуховода за отвеждане на
дим

③ Въздуховод за отвеждане на дим от калциев
силикат

④ Укрепваща лента
⑤ Стоманени скоби

Въздуховод за отвеждане на дим и покриваща ...
Въздуховоди за отвеждане на дим  
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Въздуховод за отвеждане на дим от листова сто-
мана

Фиг. 19: Свързване на EK-EU към въздуховод за
отвеждане на дим от листова стомана

① EK-EU
② Свързваща подрамка
③ Гъвкава връзка (от други)
④ Въздуховод за отвеждане на дим от листова сто-

мана (от други)
⑤ Винтова връзка (от други)
Тъй като въздуховодите могат да се разширяват и
стените могат да се деформират в случай на пожар,
ние препоръчваме използването на гъвкави конек-
тори при свързване на клапата към въздуховоди за
отвеждане на дим от листова стомана: гъвкавите
конектори трябва да отговарят на спецификациите
за въздуховод за отвеждане на дим от листова сто-
мана. Уверете се, че следвате указанията на произ-
водителя.

6.2 Покриваща решетка

Фиг. 20: Клапа за управление на дим с покриваща
решетка

① EK-EU
② Покриващи решетки

Ако няма свързан въздуховод за отвеждане на дим
към клапата за управление на дим, в замяна може
да бъде закрепена покриваща решетка (галванизи-
рана стомана, размер на отворите на мрежата ≤ 20
мм), за да предпазва тази страна на клапата.

6.3 Достъп за инспекция
Вътрешността на клапата за управление на дим
трябва да остане достъпна за техническо обслуж-
ване. В зависимост от конфигурацията на монтажа и
ако клапата за управление на дим няма инспек-
ционен панел за достъп, може да се наложи осигуря-
ване на допълнителни инспекционни панели за
достъп в свързващите въздуховоди.

Въздуховод за отвеждане на дим и покриваща ...
Достъп за инспекция  
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7 Електрическо свързване
Общи забележки за безопасността

 ОПАСНОСТ!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение! В електроапаратурата
има опасно електрическо напрежение.
– Само опитни и квалифицирани електротех-

ници могат да работят по електрическата сис-
тема.

– Изключвайте електрозахранването, преди да
работите по каквато и да било електроапара-
тура.

Окабеляване и свързване към централната BMS
Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник

Фиг. 21: Пример за електрически монтаж, BE
задвижващ механизъм

① Превключвател за отваряне и затваряне от други
доставчици

② Сигнална лампа за ЗАТВОРЕНО положение от
други доставчици

③ Сигнална лампа за ОТВОРЕНО положение от
други доставчици

 Димоотвеждащата клапа може да бъде оборуд-
вана със задвижващ механизъм 230 V AC или
24 V AC/DC. Вижте работните характеристики на
табелката с данни.

 Задвижващият механизъм трябва да се свърже
съгласно показания пример за електрически
монтаж. Няколко задвижващи механизма могат
да се свържат успоредно, стига да бъдат съобра-
зени експлоатационните характеристики.

Задвижващи механизми с 24 AC/DC
Трябва се използват безопасни трансформатори.
Свързващите кабели са снабдени с конектори. Това
осигурява бързо и лесно присъединяване към систе-
мата от TROX AS-i шини. За свързване към клемите
скъсете свързващия кабел.

Задвижващи механизми 24 V с AS-i модул
Свързващите кабели на AS-i модула са снабдени с
проводник и втулки.

Електрически кабели и система
За ръчно освобождаване (MA), електрическите
кабели и системата трябва да имат поне 30 минути
цялост на веригата.
За ръчно освобождаване (MA) ние препоръчваме
използването на керамична клема за свързване на
AS-i кабела към кабела на задвижващия механизъм
или кабела на AS-i модула.
Забележка: Захранването на електрическия
свързващ кабел през кожуха на задвижващия меха-
низъм изисква пробит отвор с точен размер. Нео-
бходим е затягащ държач за проводник.
Необходими напречни сечения на кабела:
 Захранващо напрежение: 3 × 1,5 мм²
 Крайни изключватели: 6 × 1,5 мм²

Електрическо свързване
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8 Въвеждане в експлоа-
тация/функционално
изпитание

8.1 Пуск
Преди пуск клапата за управление на дим трябва да
бъде проверена, за да се определи действителното
ѝ състояние. Ä „Мерки за проверка, техническо обс-
лужване и ремонт“   на страница  35 .

8.2 Функционално изпитание
Общи положения
Димоотвеждащите клапи трябва се проверяват
редовно. Функционалното изпитание включва затва-
рянето на димоотвеждащата клапа и отварянето ѝ
отново. Това обикновено се извършва с входящ
сигнал от централната система за пожарна сигнали-
зация.

8.2.1 Ръчно, на клапата за управление
на дим

Отваряне на клапата за управление на дим с
помощта на манивелата

Фиг. 22: Отворен/затворен задвижващ механизъм
(клапата за управление на дим е отворена)

① ЗАТВОРЕНО положение
② Индикатор за положението
③ ОТВОРЕНО положение
④ Гнездо за манивелата
Изисквания
 Клапата за управление на дим е затворена
1. Вмъкнете манивелата в гнездото ( Фиг. 22 /4)

(манивелата е закрепена с пружинна скоба към
свързващия кабел).

2. Завъртете манивелата обратно на часовнико-
вата стрелка, докато индикаторът за положе-
нието ( Фиг. 22 /2) покаже ОТВОРЕНО
( Фиг. 22 /3).

3. Извадете манивелата.

Затваряне на клапата за управление на дим с
помощта на манивелата

Изисквания
 Клапата за управление на дим е отворена
1. Вмъкнете манивелата в гнездото ( Фиг. 22 /4) на

механизма за навиване на пружината (маниве-
лата е закрепена с пружинна скоба към свърз-
ващия кабел).

2. Завъртете манивелата по посока на часовнико-
вата стрелка, докато индикаторът за положе-
нието ( Фиг. 22 /2) покаже ЗАТВОРЕНО
( Фиг. 22 /1).

3. Извадете манивелата.

Въвеждане в експлоатация/функционално изпит...
Функционално изпитание   > Ръчно, на клапата за управление на дим
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9 Техническо обслужване
Общи забележки за безопасността

 ОПАСНОСТ!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение! В електроапаратурата
има опасно електрическо напрежение.
– Само опитни и квалифицирани електротех-

ници могат да работят по електрическата сис-
тема.

– Изключвайте електрозахранването, преди да
работите по каквато и да било електроапара-
тура.

 ВНИМАНИЕ!
Опасност поради задействане на клапата за
управление на дим по невнимание. Неочакваното
задействане на лопатката на клапата или други
части може да предизвика наранявания.
Уверете се, че лопатката на клапата не може да
се освободи по невнимание.

Редовните грижи и техническо обслужване осигу-
ряват експлоатационна готовност, функционална
надеждност и дълъг срок на експлоатация на димоо-
твеждащите клапи.
Собственикът или операторът на системата носи
отговорност за техническото обслужване на димоо-
твеждащата клапа. Операторът носи отговорност за
изготвянето на план за техническо обслужване, за
определяне на целите на техническото обслужване и
за функционалната надеждност на клапата.

Функционално изпитание
Функционалната надеждност на димоотвеждащата
клапа трябва да се изпитва поне на всеки шест
месеца; това трябва да бъде организирано от соб-
ственика. Ако две поредни изпитания 6 месеца едно
след друго са успешни, следващото изпитание може
да се проведе след една година.
Функционалното изпитание трябва да се извърши в
съответствие с основните принципи за техническо
обслужване на следните стандарти:
 EN 12101-8
 EN 13306
 EN 15423
 В зависимост от мястото на монтиране на кла-

пите, може да се прилагат специфични за държа-
вата наредби.

Техническо обслужване
Димоотвеждащата клапа и задвижващият меха-
низъм са без обслужване по отношение на износва-
нето, но димоотвеждащите клапи трябва все пак да
се включат в редовното почистване на системата за
отвеждане на дим.

Проверка
Клапите за управление на дим трябва се инспек-
тират преди пуск. След пуск, функционирането
трябва да бъде изпитвано на редовни интервали.
Местните изисквания и строителни разпоредби
трябва да се спазват.
Мерките за проверка, които трябва да се вземат, са
изброени в Ä    „Мерки за проверка, техническо
обслужване и ремонт“ на страница  35 .
Изпитанието на всяка клапа за управление на дим
трябва да се документира и оцени. Ако изискванията
не са изпълнени изцяло, трябва да се вземат подхо-
дящи коригиращи мерки.

Ремонт
По съображения за безопасност ремонтът трябва да
се извършва само от квалифициран експертен пер-
сонал или от производителя. Трябва да се използват
само оригинални резервни части. Функционално
изпитание се изисква след всякакви ремонтни
работи Ä  8   „Въвеждане в експлоатация/функцио-
нално изпитание“ на страница  33 .
Всеки ремонт трябва да се документира.

Почистване
Трябва да се избърсват със суха или влажна кърпа
всички повърхности на компонентите и системите на
TROX с изключение на електронните части. Не
използвайте почистващи агенти, които съдържат
хлор. Всички повърхности също могат да се почи-
стват с промишлена прахосмукачка. За избягване на
всякакви драскотини трябва да се използва мека
четка на смукателния отвор. Оборудване за остраня-
ване на неподатливо замърсяване, напр. стържещи
гъби или промиваща пяна, могат да повредят
повърхностите и не трябва да се използват.

Техническо обслужване
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Мерки за проверка, техническо обслужване и ремонт

Интервал Работа по поддръжката Персонал
A Достъпност на клапата за управление на дим

 Вътрешна и външна достъпност
– Осигурете достъп

Квалифициран персонал

Монтаж на димоотвеждащата клапа
 Монтаж съгласно ръководството за експлоатация Ä  5  

„Монтаж“ на страница  15
– Монтирайте правилно клапата за управление на дим

Квалифициран персонал

Свързане на въздуховоди за отвеждане на дим/покриваща
решетка/гъвкав конектор Ä  6   „Въздуховод за отвеждане на
дим и покриваща решетка“ на страница  30

 Свързване съгласно това ръководство
– Направете правилно свързване

Квалифициран персонал

Захранващо напрежение за задвижващия механизъм
 Електрозахранване съгласно табелката с номиналните

стойности на задвижващия механизъм
– Захранете с правилно напрежение

Опитен квалифициран електро-
техник

A / B Проверете на клапата за контрол на дима за повреда
 Клапата за управление на дим, лопатката на клапата и

уплътнението трябва са непокътнати
– Ремонтирайте или заменете клапата за управление на

дим

Квалифициран персонал

Функционално изпитание на димоотвеждащата клапа Ä  8.2  
„Функционално изпитание“ на страница  33

 Функционирането на задвижването е ОК
 Лопатката на клапата се затваря
 Лопатката на клапата се отваря

– Определете и отстранете причината за неизправността
– Заменете задвижващия механизъм
– Ремонтирайте или заменете клапата за управление на

дим

Квалифициран персонал

C Почистване на клапата за управление на дим
 Без замърсявания от вътрешната или на външната страна

на клапата за управление на дим
– Отстранете замърсяването

Квалифициран персонал

Интервал

A = Въвеждане в експлоатация
B = Редовно
Функционалната надеждност на клапите за управление на дим трябва да се изпитва поне веднъж на
всеки шест месеца. Ако две поредни изпитания бъдат успешни, следващото изпитание може да се
проведе след една година.
C = Както се изисква, в зависимост от степента на замърсяване

Техническо обслужване
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Работа по техническо обслужване

Елемент за проверка
 Необходимо условие

– Коригиращо действие, ако е необходимо

Техническо обслужване
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10 Изваждане от експлоа-
тация, отстраняване и
изхвърляне

Окончателно изваждане от експлоатация
 Изключете вентилационната система.
 Изключете електрозахранването.

Отстраняване

 ОПАСНОСТ!
Опасност от токов удар! Не докосвайте компо-
ненти под напрежение! В електроапаратурата
има опасно електрическо напрежение.
– Само опитни и квалифицирани електротех-

ници могат да работят по електрическата сис-
тема.

– Изключвайте електрозахранването, преди да
работите по каквато и да било електроапара-
тура.

1. Откачете проводниците.
2. Отстранете въздуховода за отвеждане на дим.
3. Затворете клапата за управление на дим.
4. Премахнете клапата за управление на дим.

Изхвърляне

 ОКОЛНА СРЕДАЕ!
Риск от увреждане на околната среда поради
неправилно изхвърляне на стоката и опаков-
ката.
Неправилното изхвърляне може да причини
вреда на околната среда.
Изхвърлете електронните отпадъци и електрон-
ните компоненти от одобрена специализирана
фирма за изхвърляне.

За изхвърляне клапата за управление на дим трябва
да бъде напълно разглобена.

Изваждане от експлоатация, отстраняване и и...
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