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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.
Ръководството за експлоатация и монтаж е предназ-
начено за използване от монтажните организации,
собствените техници, техническия персонал, подхо-
дящо обучени лица и квалифицирани електротех-
ници или техници по климатизацията.
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.
Ръководството трябва да се предаде на ръководи-
теля на съоръженията, когато се предава системата.
Ръководителят на съоръженията трябва да включи
ръководството към документацията на системата.
Ръководството 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, Рекламационни претенции на
Условията за доставка и плащане на TROX GmbH.
Условията за доставка и плащане на TROX GmbH са
налице на www.troxtechnik.com.

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.

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

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Потенциално опасна ситуация, която ако не се
избегне, може да доведе до смърт или сериозна
телесна повреда.

 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
 Противопожарната клапа се използва като

устройство за автоматично затваряне за предот-
вратяване на разпространяването на огън и дим
по системата въздуховоди.

 Противопожарната клапа е подходяща за сис-
теми с подаване на въздух и изтегляне на въздух
(само за системи кондициониращи въздуха в
помещение).

 Противопожарната клапа може да се използва в
потенциално взривоопасни атмосфери, ако с нея
се използват подходящи специални принадлеж-
ности и ако изделието носи CE маркировка в
съответствие с Директива 94/9/ЕО. Противопо-
жарни клапи за използване в потенциално
експлозивни атмосфери са маркирани за зоните,
за които те са били одобрени.

 Експлоатацията на противопожарните клапи се
разрешава само в съответствие с разпоредбите
за монтаж и техническите данни в това ръковод-
ство за експлоатация и монтаж.

 Не са разрешени модификации в противопожар-
ната клапа и използване на резервни части,
които не са одобрени от TROX.

Неправилно използване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност вследствие на неправилно използ-
ване!
Неправилното използване на противопожарната
клапа може да доведе до опасни ситуации.
Никога не използвайте противопожарната клапа
– без специално одобрени приставки в области

с потенциално взривоопасни атмосфери
– като клапа за контрол на дим
– на открито без достатъчна защита срещу

метеорологичните въздействия
– в атмосфери, където химически реакции,

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

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 опитен квалифициран персонал трябва

да извръшва работата.

Следните степени на квалификация са необходими
за работата, описана в ръководството за експлоа-
тация:
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  
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2 Технически данни
2.1 Общи данни

Номинални размери DN 315 – 800 мм

Дължини на корпусите 495 и 550 мм

Диапазон на дебита до 6000 л/с

до 21600 м³/ч (при 12 м/с)

Диапазон на диференциалното налягане до 2000 Pa

Температурен диапазон 1, 3, 4 -20 °C ... 50 °C

Температура на освобождаване 72 °C или 95 °C (за вентилационни системи с топъл
въздух)

Скорост срещу потока 2, 3 ≤ 8 м/с със стопяема пластина
≤ 12 м/с със задвижващ механизъм с възвратна пружина

Херметичност на затворената лопатка EN 1751, Клас 4

Херметичност на корпуса EN 1751, Клас C

ЕО съответствие  Регламент за строителни продукти (ЕО) № 305/2011
 EN 15650 – Вентилация на сгради – Противопожарни

клапи
 EN 13501-3 – Класификация – Част 3: Устойчиви на

огън въздуховоди и противопожарни клапи
 EN 1366-2 – Изпитвания на устойчивост на огън на

обслужващи инсталации – Част 2: Противопожарни
клапи

 EN 1751 Вентилация на сгради – Вентилационни
решетки

Декларация за експлоатационни показатели DoP / FKR-EU / BG / 003
1) Температурите може да се различават за ППК с приставки Подробности за други приложения са налице при поискване

2) Данните се прилагат за еднородни условия в горната и долната част на потока спрямо противопожарната клапа

3) За взривобезопасни конструкции на FKR-EU, вижте съответното ръководство за експлоатация

4) Кондензацията и приемането на влажен чист въздух трябва да се избягват, тъй като в противен случай операцията ще бъде нару-
шена или невъзможна.

Технически данни
Общи данни  
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Табличка с технически данни

Фиг. 1: Табличка с технически данни (пример)

1 CE маркировка
2 Адрес на производителя
3 Номер и година на публикуване на европейския

стандарт
4 Нотифициран орган
5 Последните две цифри на годината, когато е

поставена CE маркировката

6 Година на производство
7 № на декларацията за експлоатационни показа-

тели
8 Уеб сайт, от който може да бъде изтеглена DoP

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

пожароустойчивост зависи от приложението и
може да се променяÄ Глава 5.1  „Ситуации при
монтажа“ на страница 17

10 Тип

Технически данни
Общи данни  
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2.2 FKR-EU със стопяема пластина
Размери и тегло

Фиг. 2: FKR-EU със стопяема пластина

1 Конструкция със щуцер
2 Конструкция с фланец
3 Поддържайте свободно пространство, за да оси-

гурите достъп за работа

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Размери [мм] / тегло [кг]
Номинален размер DN 315 355 400 450 500 560 630 710 800
∅D 314 354 399 449 499 559 629 709 799

A 31 36

∅D1 352 392 438 488 538 600 670 750 840

α 45 ° 30 ° 22,5 °

Брой на отворите 8 12 16

Тегло на FKR-EU 6,8 7,3 8,5 14,1 16,4 18 21,3 25,7 28,6

Тегло на FKR-EU със щуцер
и комплект за монтаж TQ

19,5 21,8 25 33,1 37,8 42,6 49,7 58,7 67,3

Технически данни
FKR-EU със стопяема пластина  
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Краен изключвател
Дължина/напречно сечение на свързващия кабел 1 м / 3 × 0,34 мм²

Ниво на защита IP 66

Тип контакт 1 превключващ контакт със златно галванично
покритие

Максимален превключващ ток 0,5 A

Максимално превключващо напрежение 30 V–, 250 V~

Съпротивление на контакта прибл. 30 mΩ

Технически данни
FKR-EU със стопяема пластина  
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2.3 FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина
Размери и тегло

Фиг. 3: FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина

1 Конструкция със щуцер
2 Конструкция с фланец
3 Поддържайте свободно пространство, за да оси-

гурите достъп за работа

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Размери [мм] / тегло [кг]
Номинален размер DN 315 355 400 450 500 560 630 710 800
∅D 314 354 399 449 499 559 629 709 799

A 31 36

∅D1 352 392 438 488 538 600 670 750 840

α 45 ° 30 ° 22,5 °

Брой на отворите 8 12 16

Тегло на FKR-EU 8,2 8,7 9,9 16,7 19,0 20,6 23,9 28,3 31,3

Тегло на FKR-EU със щуцер
и комплект за монтаж TQ

21,3 23,6 26,8 36,1 40,8 45,6 52,7 61,7 70,3

Технически данни
FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина  
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Задвижващ механизъм с възвратна пружина BFN...
Вариант на конструкцията 230-T TR 24-T-ST TR
Захранващо напрежение 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Функционален обхват 198 ... 264 V АС 19,2 ... 28,8 V АС
21,6 ... 28.8 V DC

Номинална мощност Свиване на пружината 5 W 4 W

Положение на задържане 2,1 W 1,4 W

Номинал 10 VA 6 VA

Продължителност на
работа

Задвижващ механизъм /
възвратна пружина

< 60 сек / < 20 сек

Краен изключвател Тип контакт 2 контакта за превключване

Превключващо напре-
жение

5 ... 120 V DC / 5 ... 250 V AC

Превключващ ток 1 мA 3 (0.5 индуктивно) A

Съпротивление на кон-
такта

< 1 Ω (когато е нов)

Клас на безопасност по IEC II

Ниво на защита IP 54

Температура на съхранение -40 ... 55 °C

Околна температура -30 ... 55 °C ¹

Околна влажност ≤ 95% относителна влажност, без кондензация

Свързващ кабел Задвижващ механизъм 1 м / 2 × 0.75 мм² (без халогени)

Краен изключвател 1 м / 6 × 0.75 мм² (без халогени)

¹ До 75 °C безопасната позиция несъмнено ще бъде достигната.

Технически данни
FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина  
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Задвижващ механизъм с възвратна пружина BF...
Конструкция 230-T TR 24-T-ST TR
Захранващо напрежение 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Функционален обхват 198 ... 264 V АС 19,2 ... 28,8 V АС
21,6 ... 28.8 V DC

Номинална мощност Свиване на пружината 8,5 W 7 W

Положение на задържане 3 W 2 W

Номинал 11 VA 10 VA

Продължителност на
работа

Задвижващ механизъм /
възвратна пружина

< 120 сек / прибл. 16 сек

Краен изключвател Тип контакт 2 контакта за превключване

Превключващо напре-
жение

5 ... 120 V DC / 5 ... 250 V AC

Превключващ ток 1 мA 6 A

Съпротивление на кон-
такта

< 100 mΩ

Клас на безопасност по IEC II III

Ниво на защита IP 54

Температура на съхранение -40 ... 50 °C

Околна температура -30 ... 50 °C ¹

Околна влажност ≤ 95 % RH, некондензираща

Свързващ кабел Задвижващ механизъм 1 м / 2 × 0.75 мм² (без халогени)

Краен изключвател 1 м / 6 × 0.75 мм² (без халогени)

¹ До 75 °C безопасната позиция несъмнено ще бъде достигната.

Технически данни
FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина  
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3 Транспортиране и съхра-
нение

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.

 Противопожарна клапа
– Приставки/аксесоари, ако има такива

 Ръководство за експлоатация (1 на пратка)

 Цветни отенъци на лопатката на кла-
пата
Лопатките на противопожарните клапи са
третирани със зеленикав импрегниращ агент.
Резултиращите цветни отенъци на лопатката
на клапата са свързани с технически причини и
не съставляват дефект от какъвто и да е вид.

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

Съхранение
Ако устройството трябва да бъде съхранено вре-
менно:
 Свалете всички пластмасови обвивки.
 Защитете устройството от прах и замърсяване.
 Съхранявайте възела на сухо място, далеч от

пряка слънчева светлина.
 Не излагайте устройството на метеорологични

въздействия (дори в опаковката).
 Не съхранявайте устройството под -40 °C или

над 50 °C.

Опаковка
Изхвърляйте по подходящ начин опаковъчните мате-
риали.

Транспортиране и съхранение
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4 Части и функциониране
Противопожарните клапи се използват като компо-
ненти за безопасност във вентилационни системи.
Противопожарната клапа се използва като устрой-
ство за затваряне за предотвратяване на разпро-
страняването на огън и дим по системата въздухо-
води. По време на нормална работа лопатката на
клапата е отворена, за да позволи преминаване на
въздух през вентилационната система.
Ако температурата се повиши в случай на пожар,
лопатката на клапата се затваря. Затварянето се
задейства при 72 °C ( 95 °C във вентилационни сис-
теми с топъл въздух). Ако лопатката на клапата се
затвори поради повишаване на температурата
(напр. в случай на пожар), тя не трябва да се отваря
отново.
За да се осигури правилно функциониране на проти-
вопожарната клапа, трябва да се изпълни изпи-
тване. Ä  66

4.1 FKR-EU със стопяема пластина

Фиг. 4: FKR-EU с фланец и стопяема пластина

1 Корпус
2 Лопатка на клапата с уплътнение
3 Стопяема пластина
4 Освобождаващ механизъм
5 Ръкохватка
6 Ограничител на хода за ЗАТВОРЕНО положение
7 Езиче за освобождаване
8 Фланец

Функционално описание
В противопожарни клапи със стопяема пластина,
затварянето на клапата се задейства от стопяема
пластина. Ако температурата вътре в противопожар-
ната клапа се повиши до 72 °C или 95 °C, стопяе-
мата пластина задейства пружинния механизъм.
След това пружинен механизъм кара противопожар-
ната клапа да се затвори.

Друг вариант е противопожарната клапа да се
достави или впоследствие да бъде оборудвана с
един или два крайни изключвателя. Крайните
изключватели могат да сигнализират положението
на лопатката на клапата на централизираната сис-
тема за управление на сградата или на противопо-
жарната алармена система. По един краен изключ-
вател е необходим за всяко от двете положения на
лопатката на клапата – ОТВОРЕНА и ЗАТВОРЕНА.

4.2 FKR-EU със задвижващ меха-
низъм с възвратна пружина

Фиг. 5: FKR-EU със щуцер и задвижващ механизъм с
възвратна пружина

1 Корпус
2 Лопатка на клапата с уплътнение
3 Датчик за температурата
4 Задвижващ механизъм с възвратна пружина

BFN/ BF...
5 Ограничител на хода за ЗАТВОРЕНО положение
6 Термоелектрически освобождаващ механизъм
7 Маншетно уплътнение

Функционално описание
Задвижващият механизъм с възвратна пружина
позволява моторизираното отваряне и затваряне на
лопатката на клапата; той може да се задейства от
централизираната система за управление на сгра-
дата. Докато се подава захранване към задвиж-
ващия механизъм, лопатката на клапата остава
отворена. В случай на пожар, вътрешният термое-
лектрически освобождаващ механизъм затваря
лопатката на клапата, когато поне едно от следните
условия е изпълнено:
 Температурата в противопожарната клапа

> 72 °C или > 95 °C
 Околната температура извън освобождаващия

механизъм > 72 °C
 Електрозахранването е прекъснато (изключване

за затваряне)

Части и функциониране
FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина  
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Стандартно задвижващият механизъм с възвратна
пружина има крайни изключватели, които могат да
се използват за показване на положението на лопат-
ката на клапата.

Части и функциониране
FKR-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина  
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5 Монтаж
5.1 Ситуации при монтажа

 Забележка

Класовете на експлоатационните показатели на противопожарната клапа и стената или таванната
плоча могат да се различават. По-ниският клас на експлоатационните показатели определя класа на
експлоатационните показатели на цялата система.

Поддържаща кон-
струкция

Местоположение за монтаж Мини-
мална
дебе-
лина
[мм]

Клас на експлоа-
тационните пока-
затели на проти-
вопожарната
клапа EI TT (ve–
ho, i ↔ o) S

Тип на
мон-
тажа

Инфор-
мация за
монтажа
на стр.

Масивни стени във 100 EI 120 S N Ä  20

Масивни таванни
плочи

във 100

(150)2

EI 120 S N Ä  22

във, с бетонна основа 100 EI 120 S N Ä  30

в комбинация с тавани от дървени
греди

100 EI 90 S N Ä  27

в комбинация с модулни тавани 1 100 EI 120 S N Ä  29

Леки преградни
стени

във, с метална рамкова кон-
струкция, облицована от двете
страни

98 EI 90 S N Ä  34

E Ä  39

75 EI 30 S N Ä  34

E Ä  39

във, с дървена стена (също дър-
вена панелна конструкция), обли-
цована от двете страни

130 EI 90 S N Ä  45

130 EI 90 S E Ä  48

105 EI 30 S N Ä  45

105 EI 30 S E Ä  48

в, полудървени конструкции, обли-
цовка от двете страни

140 EI 90 S N Ä  47

140 EI 90 S E Ä  49

115 EI 30 S N Ä  47

115 EI 30 S E Ä  49

Противопожарни
стени

във, с метална рамкова кон-
струкция, облицована от двете
страни

100 EI 90 S N Ä  53

E Ä  54

Стени на шахти във, със Метална рамкова кон-
струкция, облицована от едната
страна

90 EI 90 S N Ä  57

1) Система Cadolto

2) Дебелината е увеличена близо до монтажния отвор

N = Монтаж със строи-
телен разтвор

E = Монтажен комплект

Монтаж
Ситуации при монтажа  
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Поддържаща кон-
струкция

Местоположение за монтаж Мини-
мална
дебе-
лина
[мм]

Клас на експлоа-
тационните пока-
затели на проти-
вопожарната
клапа EI TT (ve–
ho, i ↔ o) S

Тип на
мон-
тажа

Инфор-
мация за
монтажа
на стр.

във, със Метална рамкова кон-
струкция, допълнителна плоча за
безопасност, облицована от едната
страна

90 EI 90 S N Ä  57

във, със Стоманена рамкова кон-
струкция, облицована
от едната страна

90 EI 90 S N Ä  57

във, Без Метална рамкова кон-
струкция, облицована от едната
страна

50 EI 90 S N Ä  60

1) Система Cadolto

2) Дебелината е увеличена близо до монтажния отвор

N = Монтаж със строи-
телен разтвор

E = Монтажен комплект

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!
Риск от повреда на противопожарната клапа
– Пазете противопожарната клапа от замърся-

ване и повреда.
– Покривайте отворите и освобождаващия

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

– Не отстранявайте предпазните материали за
транспорт и монтаж (ако има такива) докато
не завърши монтажа.

Имайте предвид:
 Управляващите елементи, електрическият

задвижващ механизъм и панелът за достъп за
инспекция трябва да останат достъпни за под-
дръжка.

 Приложени върху корпуса натоварвания могат да
влошат работата на противопожарната клапа.
Монтирайте и свържете клапата по такъв начин,
че да не се натоварват монтираните клапи.

 Преди монтаж: извършете функционално изпи-
тание, след това затворете противопожарната
клапа. Ä  66

 Предпазвайте ППК от влага и кондензация, тъй
като те ще повредят ППК.

 Могат да се инсталират максимум две клапи
FKR-EU в общ отвор за монтаж.

Удължителни парчета
За да опростите свързването на въздуховода след
монтажа, противопожарната клапа трябва да бъде
удължена с подходящо удължително парче от стра-
ната, от която се извършва монтажът.

Положение на монтаж
Противопожарната клапа може да се монтира така,
че валът на лопатката на клапата е хоризонтален
или вертикален. Положението на освобождаващия
механизъм не е критично, но механизмът трябва да
остане достъпен за поддръжка (помислете за огра-
ничения, специфични за приложението).

Монтаж
Обща информация за монтаж  
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Фиг. 6: Хоризонтален или вертикален вал на
лопатката на клапата

a Разстояние между две противопожарни клапи.
Разстоянието зависи от ситуацията на монтажа и
е дадено в информацията за монтажа.

Пролука по периметъра »s«
При монтаж с хоросан пролуката по периме-
търа »s« не трябва да надвишава 60 мм (стена) или
90 мм (таван). Пролуката по периметъра »s« трябва
да бъде достатъчно широка, за да може строител-
ният разтвор да бъде залят дори в случай на дебели
стени. Пролуката трябва да бъде достатъчно
широка, така че да може да се запълни с хоросан.
Препоръчваме пролука от поне 20 мм.
Максимални широчини на пролуките са базирани на
EN 15882-2. По-големите пролуки нямат неблаго-
приятен ефект по отношение на противопожарната
защита и според нас не са критични.

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

Минерална вата като запълващ материал
Освен ако е определено друго в съответната инфор-
мация за монтажа, трябва да се използва минерална
вата с брутна плътност ≥ 80 кг/м³ и точка на топене
от 1000 °C.

5.3.1 След монтажа
 Почистете противопожарната клапа.
 Извадете предпазните материали за транспорт и

монтаж, ако има такива. При монтаж със строи-
телен разтвор тези предпазни материали не
трябва да се изваждат, докато строителният раз-
твор не се втвърди.

 Изпитайте работата на противопожарната клапа.
 Свържете системата въздуховоди.
 Направете електрическите свързвания.

Монтаж
Обща информация за монтаж  > След монтажа
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5.4 Масивни стени
5.4.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 7: Монтаж със строителен разтвор в отвор в масивна стена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Масивна стена
4 Масивна таванна плоча
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

До EI 120 S
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Масивни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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Фиг. 8: Монтаж на база хоросан в масивна стена, "фланец до фланец", една под друга (изтеглена) или
една до друга

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Масивна стена
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

* с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 120 S
 Масивни стени или противопожарни стени, изработени например от бетон, газбетон, зидария или масивни

гипсокартонени плоскости съгласно EN 12859 (без отворени пространства), брутна плътност ≥ 350 кг/м³ и
W ≥ 100 мм

 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две ППК ≥ 40 мм, за конструкция с фланец ≥ 80 мм ("фланец до фланец")
1. Направете монтажен отвор през изрязана дупка или отвор, ∅DN + максимум 120 мм. Когато монтирате

две ППК в един и същ отвор, леглото от хоросан между две ППК не трябва да надвишава 120 мм.
2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва

да се съблюдава, виж Фиг. 7 или Фиг. 8.
Ако дебелината на стената е >115 мм, удължете противопожарната клапа с удължително парче или спи-
раловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажът.

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор. Дълбочината на леглото на хоросана
не се позволява да бъде по малко от 100 мм (затворете по-големи монтажни отвори според структурата
на стената, например зидария).

Монтаж
Масивни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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 Монтаж в стена в процес на изграждане

Ако противопожарната клапа се монтира, докато се изгражда стената, междината по
периметъра »s« не е необходима. Отворените пространства между противопожарната клапа и сте-
ната трябва да се затворят със строителен разтвор. Не бива да се оставя въздух. Дълбочината на
канала за строителен разтвор трябва да бъде равна на дебелината на стената.

5.5 Масивни таванни плочи
5.5.1 Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи

Фиг. 9: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, изправена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи
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Фиг. 10: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, изправена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Фиг. 11: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, изправена, "фланец до фланец"

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

* с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи
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Фиг. 12: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, изправена, "фланец до фланец"

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

* с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Фиг. 13: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, окачена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи
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Фиг. 14: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, окачена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Фиг. 15: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, окачена, "фланец до фланец"

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

* с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи
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Фиг. 16: Монтаж със строителен разтвор в масивна таванна плоча, окачена, "фланец до фланец"

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Удължително парче
4 Масивна таванна плоча
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм

* с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 120 S
 Масивни таванни плочи без отворени пространства, направени от бетон или газобетон, брутна плътност

≥ 600 кг/м³ и D ≥ 100 мм (дебелина увеличена до D ≥ 150 мм където е необходимо).
 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две ППК ≥ 40 мм, за конструкция с фланец ≥ 80 мм ("фланец до фланец"). Когато мон-

тирате две ППК една до друга в един и същ отвор, леглото от строителен разтвор между тези две ППК не
трябва да надвишава 120 мм (подсилване съгласно структурните изисквания).

1. Създайте отвор за монтаж в съответствие с местните структурни изисквания. ∅D = ∅DN + максимално
180 мм.

2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва
да се съблюдава, виж Фиг. 9 или Фиг. 16.
Удължете противопожарната клапа с удължително парче или спираловиден въздуховод от страната, от
която се извършва монтажът.

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

 Монтаж по време на изграждането на таванната плоча

Ако противопожарната клапа се монтира, докато се изгражда таванната плоча, междината по
периметъра »s« не е необходима.

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в масивни таванни плочи
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5.5.2 Монтаж със строителен разтвор в тавани от дървени греди

Фиг. 17: Монтаж с хоросан в таван от дървени греди до EI 90 S, вертикален монтаж (показана, други кон-
струкции при поискване)

1 FKR-EU
2 Стоманобетон
3 Дървени подови дъски / плочи за под
4 Дървени греди (разстоянията между гредите

трябва да бъдат намалени, за да съответстват на
размера на отвора за монтаж)

5 Дървени греди
6 Кофраж
7 Пожароустойчива облицовка (според местните

структурни условия)
8 Декоративни плоскости

9 Удължително парче или въздуховод
10 Бетон (опция)
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
* Може да се увеличи, за сметка на дебелината

на облицовъчните панели
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Бетон

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Таван от дървени греди с огнеупорна облицовка
 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две ППК ≥ 40 мм, 80 мм за конструкция с фланец („фланец до фланец“) Когато монти-

рате две ППК една до друга в един и същ отвор, леглото от хоросан между двете ППК не трябва да над-
вишава 120 мм.

1. Направете монтажен отвор, ∅DN + 120 мм макс. Професионално свържете тримерите.

2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва
да се съблюдава, виж Фиг. 17 .
Удължете противопожарната клапа с удължително парче или спираловиден въздуховод от страната, от
която се извършва монтажът.

3. Създайте частичен бетонен таван около ППК, със ≥ 150 мм подсилване, ≥ 150 мм дебелина; или по-
късно монтирайте клапата в бетонен таван, като запълните периметъра с хоросан.

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в тавани от дървени греди
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4. Структурните и противопожарните свойства на таванната конструкция, включително прикрепването към
бетона, трябва да бъдат оценени и осигурени от други.

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в тавани от дървени греди
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5.5.3 Монтаж със строителен разтвор в леки тавани

Фиг. 18: Монтаж с хоросан в лек таван до EI 120 S, вертикален монтаж

1 FKR-EU
2 Хоросан или бетон
3 Лек таван (модулна таванна система Cadolto),

монтаж според инструкциите на производителя и
общ сертификат за оценка

4 Частичен бетонен таван с подсилване
5 Стоманени секции

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Хоросан или бетонÄ „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 120 S
 Модулен таван (Cadolto)
 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две ППК ≥ 40 мм, 80 мм за конструкция с фланец („фланец до фланец“) Когато монти-

рате две ППК една до друга в един и същ отвор, леглото от бетон между двете ППК не трябва да надви-
шава 120 мм.

1. Създайте монтажен отвор, ∅DN + 180 мм макс. Осигурете и професионално свържете стоманените
секции около отвора в лекия таван.

2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва
да се съблюдава, виж Фиг. 18 .
Удължете противопожарната клапа с удължително парче или спираловиден въздуховод от страната, от
която се извършва монтажът.

3. Създайте частичен бетонен таван около ППК, със ≥ 150 мм подсилване, ≥ 150 мм дебелина; или по-
късно монтирайте клапата в бетонен таван, като запълните периметъра с хоросан.

4. Структурните и противопожарните свойства на таванната конструкция, включително прикрепването към
бетона, трябва да бъдат оценени и осигурени от други.

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в леки тавани
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5.5.4 Монтаж със строителен разтвор в бетонна основа

Фиг. 19: Монтаж със строителен разтвор с бетонна основа в масивна таванна плоча до EI 120 S

1 FKR-EU
2 Стоманобетонна основа
3 Бетонната основа съгласно плана за подсилване,

вижте Фиг. 20
4 Масивна таванна плоча
5 Въздуховод

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм
До EI 120 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 120 S
 Масивни таванни плочи без отворени пространства, изработени от бетон или газбетон, брутна плътност

≥ 600 кг/м³ и D ≥ 100 мм
 Разстояние до носещи структурни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 40 мм, 80 мм за конструкция с фланец
1. Закрепете новата ППК към старата ППК клапа или към системата въздуховоди.

Забележка: Ако ППК трябва да бъде прикрепена към съществуваща, но неработоспособна ППК, всички
вътрешни части на неработоспособната ППК, напр. лопатката на клапата, ограничителя на хода и еле-
ментите на управлението, трябва да бъдат отстранени.

2. Създайте бетонна основа, за план за подсилване (или подобен, например със стоманена тъкан) вижте 
Фиг. 20. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва да се съблюдава, виж Фиг. 19 .
Не се изисква подсилване за основи с височина ≤ 100 мм.
Ако разстоянието до съседни масивни стени е < 150 мм и ако бетонната основа е била прикрепена пра-
вилно, не се изисква подсилване върху страната на стената.

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в бетонна основа
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Фиг. 20: План за подсилване на бетонни основи с височина от 100 мм до 750 мм

* или еквивалент, напр. стоманена котва или резбови пръти

Монтаж
Масивни таванни плочи  > Монтаж със строителен разтвор в бетонна основа
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5.6 Леки преградни стени

Фиг. 21: Лека преградна стена с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни

A Лека преградна стена
B Лека преградна стена, монтаж близо до пода
C Лека преградна стена, монтаж близо до тавана
1 UW профил

6 Винт за гипсокартон
7 Подредени панели (закрепени с винт към

металната опорна конструкция), съгласно под-
робностите за монтажа

Монтаж
Леки преградни стени  
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2 CW профил
3 Винт или стоманен нит
4 Двуслойна облицовка с плочи от двете страни на

системата метални стойки
5 Минерална вата (в зависимост от конструкцията

на стената)

8 Сгънете езичето навътре или го срежете
9 UW профил, само за монтаж със строителен

разтвор, номинални размери ∅DN 450 - 800
10 Вложка от стоманена ламарина (според сер-

тификат за използваемост, например за пред-
пазна преградна стена)

☐A Монтажен отвор Ä Таблица на страница 33
☐A1 Отвор в металната рамкова конструкция

(без декоративни плоскости: ☐A =☐A1)
Ä Таблица на страница 33

* Затвореният край трябва да покрива мон-
тажния отвор

Изисквания
 Лека преградна стена, безопасна преградна стена да осигури защита срещу радиация, с метална рам-

кова конструкция или стоманена подструктура и облицовка от двете страни, с европейска класификация
според EN 13501-2 или еквивалентна национална класификация

 Облицовка с плочи от двете страни, изработени от гипсов или циментов панелен материал от гипс,
армиран с нишки, или калциево силикатни плочи с класификация за за пожароустойчивост, дебелина на
стената W ≥ 98 мм

 Разстояние между металните стойки ≤ 625 мм
 Допълнителни слоеве облицовки (до два слоя ако е посочено в сертификата за ползване на стената) и

двойни сглобяеми конструкции са одобрени.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
 Декоративните панели трябва да бъдат закрепени с винт към опорната конструкция
Изграждане на стената и създаване на монтажен отвор
 Изградете леката преградна стена по указанията на производителя.
 Направете монтажен отвор, вижте :

– Осигурете с поддържащи профили монтажния отвор в металната рамкова конструкция.
– В случай на монтаж със строителен разтвор на противопожарни клапи с номинален размер от ∅450,

монтирайте четири допълнителни профила ⑨ под ъгъл 45°, за да усилите металната рамкова кон-
струкция.

Монтажен отвор ☐A [мм]

Тип на монтажа Номинален размер ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Монтаж със строителен разтвор 1 ☐A = ∅DN + макс. 120 мм

☐A1 = ☐A + (2 × декоративен панел)

Сух монтаж без строителен разтвор с
монтажен комплект TQ 1, 2, 3

435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Допълнителни декоративни плоскости

2) Толеранс на монтажния отвор + 2 мм

3) Монтажният кит TQ може да се използва само при FKR-EU със щуцер

Монтаж
Леки преградни стени  
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5.6.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 22: Монтаж със строителен разтвор в лека преградна стена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Лека преградна стена
4 Декоративни панели (закрепени с винт към

металната рамкова конструкция)
5 Минерална вата в зависимост от конструкцията

на стената
6 Подсилващ панел (закрепен с винт към метал-

ната рамкова конструкция навсякъде)
7 Изолационна лента (в зависимост от конструк-

цията на стената)
8 Удължително парче или въздуховод
9 Масивна таванна плоча / масивен под

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм

* Може да се увеличи за сметка на дебели-
ната на декоративните панели

# допълнително
 – До EI 90 S
 – До EI 30 S
 – До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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Фиг. 23: Монтаж на база хоросан в лека преградна стена, "фланец до фланец", една под друга (изтеглена)
или една до друга

1 FKR-EU (до ∅DN = 400 мм)
2 Строителен разтвор
3 Метална рамкова конструкция, защитна пре-

градна стена или стена да осигури защита от
радиация

4 Декоративни панели (закрепени с винт към
металната опорна конструкция), вижте подробно-
стите за монтаж Фиг. 22

5 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм

* Може да се увеличи, за сметка на дебелината
на облицовъчните панели

# с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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Фиг. 24: Монтаж на база хоросан в лека преградна стена, "фланец до фланец", една под друга (изтеглена)
или една до друга

1 FKR-EU (от ∅DN = 450 мм)
2 Строителен разтвор
3 Лека преградна стена
4 Декоративни панели (закрепени с винт към

металната опорна конструкция), вижте подробно-
стите за монтаж Фиг. 22

5 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм

* Може да се увеличи, за сметка на дебелината
на облицовъчните панели

# с фланцева конструкция 80...120 мм
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Лека преградна стена, защитна преградна стена или стена да осигури защита от радиация с метална

рамкова конструкция или стоманена подструктура и облицовка от двете страни, W ≥ 98 мм, допълнителни
спецификации Ä   на страница 32.

 ≥ 40 мм разстояние до носещ конструктивен елемент(75 мм с F30 леки преградни стени).
 ≥ 200 мм разстояние между две ППК (отделен монтажен отвор) Разстояние между две ППК ако са монти-

рани "фланец до фланец" 40...120 мм или 80...120 мм във фланцева конструкция (един монтажен отвор).
"Фланец до фланец" монтаж е възможен само за ППК с един и същ размер. ≥ 200 мм разстояние между
две ППК монтирани в F30 леки преградни стени.

 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 32.
2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва

да се съблюдава, виж Фиг. 22 или Фиг. 24.
Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажа (приставка или осигурена от
други).

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Леки преградни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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5.6.2 Монтаж със строителен разтвор под гъвкава таванна връзка

~

Фиг. 25: Монтаж със строителен разтвор в лека преградна стена с гъвкава таванна връзка (чертежа
показва гъвкава таванна връзка съгласно DIN 4102).

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Метална профилна стена
4 Метална рамкова конструкция (трябва ди има

отвор в площ ⑩ при детайл "Y")
5 Декоративни панели (закрепени с винт към

металната опорна конструкция), опция, вижте
подробностите за монтаж Фиг. 22

6 Масивна таванна плоча
7 Минерална вата (в зависимост от конструкцията

на стената)
8 Ленти за таванна връзка, например 4 × ≥ 10 мм

9 Ленти от минерални влакна, A1, алтернативен
материал за пълнеж (в зависимост от стената
конструкция)

10 Винт за гипсокартон
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
* Може да се увеличи, за сметка на дебелината

на облицовъчните панели
До EI 90 S
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Леки преградни стени с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни, W ≥ 98 мм;

подробна спецификация Ä   на страница 32.
 ≥ 200 мм разстояние между две ППК (отделен монтажен отвор) Ако две равни по размер ППК са монти-

рани в един монтажен отвор, разстоянието между тях трябва да бъде 40...120 мм или 80...120 мм (флан-
цева връзка).

 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 32.
2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва

да се съблюдава, виж Фиг. 25 .

Монтаж
Леки преградни стени  > Монтаж със строителен разтвор под гъвкава таванна връзка
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Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажа (приставка или осигурена от
други).

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Леки преградни стени  > Монтаж със строителен разтвор под гъвкава таванна връзка
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5.6.3 Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ

Фиг. 26: Сух монтаж без хоросан в лека преградна стена с квадратен монтажен комплект TQ

1 FKR-EU
2 Монтажен комплект TQ (заводски сглобен)
3 Лека преградна стена
4 Декоративни панели (закрепени с винт към

металната рамкова конструкция)
5 Минерална вата в зависимост от конструкцията

на стената
6 Минерална вата, ≥ 1000 ° C, ≥ 50 кг/м³, алтерна-

тивно гипсов разтвор
7 Подсилваща плоча, изработена от стенни

панели (аподсилваща плоча или алтернативно
облицовка на стената отзад, до корпуса на ППК)

8 Укрепваща плоскост

11 Минерална вата, ≥ 1000 ° C, ≥ 80 кг/м³,
алтернативно гипсов разтвор

12 Стоманена опорна конструкция
13 Покриваща плоча, скъсена от други
* Може да се увеличи, за сметка на дебели-

ната на облицовъчните панели
# допълнително

 – До EI 90 S
 – EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени  > Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ
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9 Изолационна лента (в зависимост от конструк-
цията на стената)

10 Удължително парче
Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Леки преградни стени с метална рамкова конструкция или стоманена рамкова конструкция и облицовка от

двете страни, W ≥ 98 мм, подробна спецификация Ä   на страница 32.
 Разстояние от ППК до носещите структурни елементи 40 мм (поради дизайна ≥ 60 мм във връзка със скъ-

сенета покриваща плоча)
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 32

2. Разположете противопожарната клапа с квадратния монтажен комплект в центъра на монтажния отвор
и го вкарайте до покриващата плоча.
Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажът.

3. Фиксирайте покриващата плоча с винтове за суха стена (∅ ≥ 4.2 мм) до метална поддържаща структура;
номинален размер NW до 400 мм: 4 винта; номинален размер NW от 450 мм: 12 винта.

4. Ако дебелината на стената е ≥ 125 мм, запълнете задния процеп с минерална вата или гипсов разтвор
и го запечатайте с подсилващи ленти направени от същия материал като стената Фиг. 26.

Монтаж
Леки преградни стени  > Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ
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5.6.4 Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект и гъвкава
таванна връзка

Фиг. 27: Сух монтаж без строителен разтвор в лека преградна стена с квадратен монтажен комплект
TQ и гъвкава таванна връзка (чертежа показва гъвкава таванна връзка съгласно DIN 4102)

1 FKR-EU
2 Монтажен комплект TQ (заводски сглобен)
3 Метална профилна стена
4 Метална рамкова конструкция (трябва ди има

отвор в площ ⑩ при детайл "Y")
5 Декоративни панели (закрепени с винт към

металната опорна конструкция), опция, вижте
подробностите за монтаж Фиг. 26

6 Масивна таванна плоча
7 Минерална вата (в зависимост от конструкцията

на стената)
8 Ленти за таванна връзка, (например 4 × ≥ 10 мм)

9 Ленти от минерални влакна, A1, алтернативен
материал за пълнеж (в зависимост от стената
конструкция)

10 Винт за гипсокартон
* Може да се увеличи, за сметка на дебелината

на облицовъчните панели
До EI 90 S
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Леки преградни стени с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни, W ≥ 98 мм;

подробна спецификация Ä   на страница 32.
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 32

2. Разположете противопожарната клапа с квадратния монтажен комплект в центъра на монтажния отвор
и го вкарайте до покриващата плоча.
Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажа (приставка или осигурена от
други).

3. Фиксирайте покриващата плоча с винтове за суха стена (∅ ≥ 4.2 мм) до метална поддържаща структура;
номинален размер NW до 400 мм: 4 винта; номинален размер NW от 450 мм: 12 винта.

Монтаж
Леки преградни стени  > Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект и гъвкава

та...
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4. Ако дебелината на стената е ≥ 125 мм, запълнете задния процеп с минерална вата или гипсов разтвор
и го запечатайте с подсилващи ленти направени от същия материал като стената, вижте Фиг. 26

5.7 Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция

Фиг. 28: Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция и облицовка от едната страна

1 Дървен щифт, най-малко 60 × 80 мм
2 Хоризонтална дървена секция, най-малко 60 × 80

мм
3 Завинтване или щифт
4 Двуслойна облицовка от двете страни на носе-

щата дървена конструкция
5 Минерална вата (в зависимост от конструкцията

на стената)

6 Винт
7 Оформени панели, двоен слой, шарнирни

връзки
☐A Свободен монтажен отвор
☐A1 Отвор в дървена рамкова контсрукция,

☐A1 = ☐A + (4 оформени панела)

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  
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Фиг. 29: Лека преградна стена, конструкция половината от дърво с облицовка от двете страни

1 Конструкция половината от дърво
2 Двуслойна облицовка, от двете страни на кон-

струкция половината от дърво
3 Запълване *
6 Винт

7 Оформени панели, двоен слой, шарнирни
връзки

* Кухини изцяло запълнени с минерална вата
≥ 50 кг/м³, тухли, газобетон, лек бетон, стома-
нобетон или глина

☐A Свободен монтажен отвор
☐A1 Отвор в конструкцията наполовина от дърво,

☐A1 = ☐A + (4 оформени панела)

Изисквания
 Леки преградни стени, или дървени стени или полудървени конструкции, с облицовка от двете страни, с

европейска класификация съгласно EN 13501-2 или еквивалентна национална класификация
 Облицовка от двете страни, изработена от гипсов или циментов панелен материал, от гипс армиран с

нишки или от калциево силикатни плочи с класификация за пожароустойчивост, с дебелина на стената
W ≥ 130 мм; за полудървени конструкции: дебелина на стената W ≥ 140 мм

 ≤ 625 мм разстояние между дървените болтове; полудървена конструкция след като стената е била издиг-
ната

 Допълнителни слоеве облицовки (до два слоя ако е посочено в сертификата за ползване на стената) и
двойни сглобяеми конструкции (детайли при поискване) са одобрени.

 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
 Оформените плочи и подсилващите плочи трябва да бъдат направени от материал за облицовка и

трябва да бъдат закрепени към рамката.

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  
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Изграждане на стената и създаване на монтажен отвор
 Изградете дървената стена по указанията на производителя.
 Направете монтажен отвор в дървената поддържаща структура с дървени щифтове ①, хоризонтални

дървени секции ② и оформени панели ⑦; или направете монтажен отвор в полудървенета конструкция
① с оформени панели ⑦, вижте Фиг. 28 или Фиг. 29.

Монтажен отвор ☐A [мм]

Тип на монтажа Номинален размер ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800
Монтаж със строителен разтвор ☐A = ∅DN + макс. 120 мм

☐A1 = ☐A + (4 × оформен панел)

Сух монтаж без строителен разтвор с
монтажен комплект TQ1, 2

435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Толеранс на монтажния отвор + 2 мм

2) Монтажният кит TQ може да се използва само при FKR-EU със щуцер

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  
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5.7.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 30: Монтаж със строителен разтвор в лека преградна стена с дървена рамкова конструкция

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Дървена стена
4 Декоративни плоскости
4,1 Оформени панели, дървен лист,

най-малко 600 кг/м3

4,2 Оформени панели (пожароустойчиви)
5 Стенна облицовка
5,1 Стенна облицовка, дървен лист,

най малко 600 кг/м3

5,2 Стенна облицовка (пожароустойчива)

6 Хоризонтална дървена секция / греда, най-
малко 60 × 80 мм

7 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

8 Укрепваща плоскост
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
До EI 90 S
EI 30 S (дървена панелна конструкция и дър-
вени рамки)
EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор
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Фиг. 31: Монтаж на база хоросан в лека преградна стена с дървена рамкова конструкция, "фланец до
фланец", една под друга (изтеглена) или една до друга

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Дървена стена
4 Декоративни плоскости
4,1 Оформени панели, дървен лист,

най-малко 600 кг/м3

4,2 Оформени панели (пожароустойчиви)
5 Стенна облицовка
5,1 Стенна облицовка, дървен лист,

най малко 600 кг/м3

5,2 Стенна облицовка (пожароустойчива)
6 Хоризонтална дървена секция / греда, най-

малко 60 × 80 мм

7 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

8 Укрепваща плоскост
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
* с фланцева конструкция 80...120 мм

До EI 90 S
EI 30 S (дървена панелна конструкция и дър-
вени рамки)
EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор
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Фиг. 32: Монтаж със строителен разтвор в лека преградна стена, полудървена конструкция

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Стена половината от дърво
4,2 Декоративни плоскости
5,2 Стенна облицовка
6 Конструкция половината от дърво
7 Запълване *

8 Укрепваща плоскост
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
* Кухини изцяло запълнени с минерална вата

≥ 50 кг/м³, тухли, газобетон, лек бетон, стомано-
бетон или глина
До EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Леки преградни стени с дървени рамкови конструкции и облицовка от двете страни, W ≥ 130 мм; полудър-

вена конструкция W ≥ 140 мм; други спецификации Ä   на страница 42.
 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 ≥ 200 мм разстояние между две ППК (отделен монтажен отвор) Разстояние между две ППК ако са монти-

рани "фланец до фланец" 40...120 мм или 80...120 мм във фланцева конструкция (един монтажен отвор).
 Само монтажа на две еднакви по размер FKR-EU ППК в един монтажен отвор (отклонения при поискване)
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 42.
2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва

да се съблюдава, виж Фиг. 30 или Фиг. 32.
Удължете противопожарната клапа с удължително парче или спираловиден въздуховод от страната, от
която се извършва монтажът.

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор
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5.7.2 Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ

Фиг. 33: Сух монтаж без хоросан в лека преградна стена с дървена рамкова конструкция и квадратен
монтажен комплект TQ

1 FKR-EU
2 Монтажен комплект TQ (заводски сглобен)
3 Дървена стена
4 Декоративни плоскости
4,1 Оформени панели, дървен лист,

най-малко 600 кг/м3

4,2 Оформени панели (пожароустойчиви)
5 Стенна облицовка
5,1 Стенна облицовка, дървен лист,

най малко 600 кг/м3

5,2 Стенна облицовка (пожароустойчива)

6 Хоризонтална дървена секция / греда, най-
малко 60 × 80 мм

7 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

8 Укрепваща плоскост
До EI 90 S
EI 30 S (дървена панелна конструкция и дър-
вени рамки)
EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  > Сух монтаж без строителен разтвор с ква-
дратен монт...

 Противопожарна клапа Тип FKR-EU48



Фиг. 34: Сух монтаж без хоросан в лека преградна стена с полудървена конструкция и квадратен мон-
тажен комплект TQ

1 FKR-EU
2 Монтажен комплект TQ (заводски сглобен)
3 Стена половината от дърво
4,2 Декоративни плоскости
5,2 Стенна облицовка
6 Конструкция половината от дърво
7 Запълване *

8 Укрепваща плоскост
* Кухини изцяло запълнени с минерална вата

≥ 50 кг/м³, тухли, газобетон, лек бетон, стомано-
бетон или глина
До EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Леки преградни стени с дървени рамкови конструкции и облицовка от двете страни, W ≥ 130 мм; полудър-

вена конструкция W ≥ 140 мм; други спецификации Ä   на страница 42.
 Разстояние от ППК до носещи конструктивни елементи ≥ 75 мм (от съображения за дизайн ≥ 100 мм)
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 42.
2. Разположете противопожарната клапа с квадратния монтажен комплект в центъра на монтажния отвор

и го вкарайте до покриващата плоча.
3. Фиксирайте покриващата плоча с винтове за суха стена (∅ ≥ 4.2 мм) към дървената рамкова кон-

струкция навсякъде; номинален размер NW до 400 мм: 4 винта; номинален размер NW от 450 мм: 12
винта.

Монтаж
Леки преградни стени с дървена рамкова конструкция  > Сух монтаж без строителен разтвор с ква-

дратен монт...
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5.8 Противопожарни стени

Фиг. 35: Противопожарна стена

1 Двуслойна облицовка с плочи от двете страни на
системата метални стойки

2 Подложка от листова стомана
3 Минерална вата (в зависимост от конструкцията

на стената)
4 UA профил
5 Винт за гипсокартон
6 Допълнителни декоративни панели

7 UW профил
8 UW профил, за номинални размери ∅DN 450 -

 800
☐A Монтажен отвор Ä Таблица на страница 51
☐A1 Отвор в металната рамкова конструкция

(без декоративни плоскости: ☐A =☐A1)
Ä Таблица на страница 51

* Затвореният край трябва да покрива мон-
тажния отвор

Изисквания
 Противопожарни стени с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни, с евро-

пейска класификация по EN 13501-2 или еквивалентна национална класификация
 Облицовка с плочи от двете страни, изработени от гипсов или циментов панелен материал от гипс,

армиран с нишки, или калциево силикатни плочи с класификация за за пожароустойчивост, дебелина на
стената W ≥ 100 мм

 Допълнителни стоманени вложки, допълнителни слоеве облицовки (до два слоя ако е посочено в серти-
фиката за ползване на стената) и двойни сглобяеми конструкции са одобрени.

 Разстояние между металните стойки ≤ 312,5 мм
 Конструкция на стената съгласно инструкциите на производителя
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
 Декоративните панели трябва да бъдат закрепени с винт към опорната конструкция
Изграждане на стената и създаване на монтажен отвор
 Изградете леката преградна стена по указанията на производителя.
 Направете монтажен отвор, вижте Фиг. 35:
 – Осигурете с поддържащи профили монтажния отвор в металната рамкова конструкция.

– В случай на монтаж със строителен разтвор на противопожарни клапи с номинален размер от ∅450,
монтирайте четири допълнителни профила ⑧ под ъгъл 45°, за да усилите металната рамкова кон-
струкция.

Монтаж
Противопожарни стени  
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Монтажен отвор ☐A [мм]

Тип на монтажа Номинален размер ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Монтаж със строителен разтвор 1 ☐A = ∅DN + макс. 120 мм

☐A1 = ☐A + (2 × декоративен панел)

Сух монтаж без строителен разтвор с
монтажен комплект TQ1, 2

435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Допълнителни декоративни плоскости 2) Толеранс на монтажния отвор + 2 мм

Система от метални стойки

Фиг. 36: Система от единични пръти

1 UW профил
2 CW профил
3 UA профил
4 Винт за гипсокартон TB
5 Коларски болт, L ≤ 50 мм, с гайка и шайба
6 Скоба

7 Стоманен нит Ø 4 мм
8 2 × винта, Ø 6 мм, с дюбел или закрепване с

дюбел гвоздей
9 Винт за гипсокартон Ø 3,9 × 35 мм
10 UA съединителна конзола; конструктивни еле-

менти съгласно указанията на производителя
11 Монтажният отвор зависи от типа на монтажа

Ä   на страница 50

Монтаж
Противопожарни стени  
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Фиг. 37: Система от двойни пръти

1 UW профил
2 CW профил
3 UA профил
4 Винт за гипсокартон TB
5 Коларски болт, L ≤ 50 мм, с гайка и шайба
6 Скоба

7 Стоманен нит Ø 4 мм
8 2 × винта, Ø 6 мм, с дюбел или закрепване с

дюбел гвоздей
9 Винт за гипсокартон Ø 3,9 × 35 мм
10 UA съединителна конзола; конструктивни еле-

менти съгласно указанията на производителя
11 Монтажният отвор зависи от типа на монтажа

Ä   на страница 50

Монтаж
Противопожарни стени  
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5.8.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 38: Монтаж със строителен разтвор в пожарна или безопасна преградна стена

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Пожарна или безопасна преградна стена
4 Допълнителни декоративни панели
5 Облицовка с плочи
6 Вложка от листова стомана (в зависимост от кон-

струкцията на стената)

7 Минерална вата (в зависимост от конструкцията
на стената)

z Конструкция със щуцер 370 мм,
конструкция с фланец 342 мм

* Може да се увеличи, за сметка на дебелината
на облицовъчните панели
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Противопожарни стени с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни, W ≥ 100 мм;

подробна спецификация Ä   на страница 50.
 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 ≥ 200 мм разстояние между две ППК (отделен монтажен отвор) Разстояние между две ППК ако са монти-

рани "фланец до фланец" 40...120 мм или 80...120 мм във фланцева конструкция (един монтажен отвор).
"Фланец до фланец" монтаж е възможен само за ППК с един и същ размер.

 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете противопожарната стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 50.
2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва

да се съблюдава, виж Фиг. 38 .
Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажа (приставка или осигурена от
други).

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Противопожарни стени  > Монтаж със строителен разтвор
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5.8.2 Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ

Фиг. 39: Сух монтаж без хоросан в пожарна или безопасна преградна стена с квадратен монтажен
комплект TQ

1 FKR-EU
2 Монтажен комплект TQ (заводски сглобен)
3 Пожарна или безопасна преградна стена
4 Допълнителни декоративни панели
5 Облицовка с плочи
6 Вложка от листова стомана в зависимост от

производителя на стената

7 Минерална вата в зависимост от конструкцията
на стената

* Може да се увеличи, за сметка на дебелината
на облицовъчните панели
До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Противопожарни стени с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от двете страни, W ≥ 100 мм;

подробна спецификация Ä   на страница 50.
 Разстояние от ППК до носещи конструктивни елементи ≥ 75 мм (поради дизайна 100 мм отвсякъде)
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете противопожарната стена съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор

Ä   на страница 50.
2. Разположете противопожарната клапа с квадратния монтажен комплект в центъра на монтажния отвор

и го вкарайте до покриващата плоча.
Ако дебелината на стената е >115 мм, удължете противопожарната клапа с удължително парче или спи-
раловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажът.

3. Фиксирайте покриващата плоча с винтове за суха стена (∅ ≥ 4.2 мм, а ≥ 10 мм) до метална поддържаща
структура; номинален размер NW до 400 мм: 4 винта; номинален размер NW от 450 мм: 12 винта.

Монтаж
Противопожарни стени  > Сух монтаж без строителен разтвор с квадратен монтажен комплект TQ
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5.9 Стени на шахти с метална рамкова конструкция

Фиг. 40: Стени на шахти с метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от едната страна

A Стена на шахта
B Стена на шахта, монтаж близо до пода
C Стена на шахта, монтаж близо до тавана
1 UW профил

6 Винт за гипсокартон
7 Допълнителни декоративни панели
8 Сгънете езичето навътре или го срежете

Монтаж
Стени на шахти с метална рамкова конструкция  
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2 CW профил
3 Винт или стоманен нит
4 Двуслойна облицовка с плочи от едната страна

на системата метални стойки
5 Укрепваща плоскост

9 UW секция, номинални размери
∅DN 450 - 800

☐A Монтажен отвор Ä Таблица на страница 56
☐A1 Отвор в металната рамкова конструкция

(без декоративни плоскости: ☐A =☐A1)
Ä Таблица на страница 56

* Затвореният край трябва да покрива мон-
тажния отвор

Изисквания
 Стени на шахта със метална рамкова конструкция или стоманена подструктура и облицовка от едната

страна, с европейска класификация в съответствие с EN 13501-2 или еквивалентна национална класифи-
кация

 Облицовка от едната страна, изработени от гипсов или циментов панелен материал, от гипс армиран с
нишки, или калциево силикатни плочи с класификация за за пожароустойчивост, дебелина на стената
W ≥ 90 мм

 Допълнителна укрепваща плоча близо до ППК, 20 мм дебела
 Разстояние между металните стойки ≤ 625 мм
 Конструкция на стената съгласно инструкциите на производителя
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
Изграждане на стената и създаване на монтажен отвор
 Изградете стената на шахтата съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор, вижте 

Фиг. 40
– Осигурете с поддържащи профили монтажния отвор в металната рамкова конструкция.
– В случай на монтаж със строителен разтвор на ППК с номинален размер ∅DN 450, монтирайте

четири допълнителни профила ⑨ под ъгъл 45°, за да усилите металната рамкова конструкция.

Монтажен отвор ☐A [мм]

Тип на монтажа Номинален размер ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Монтаж със строителен разтвор 1 ☐A = ∅DN + макс. 120 мм

☐A1 = ☐A + (2 × декоративен панел)
1) Допълнителни декоративни плоскости

Монтаж
Стени на шахти с метална рамкова конструкция  

 Противопожарна клапа Тип FKR-EU56



5.9.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 41: Монтаж със строителен разтвор в стена на шахта с метална поддържаща конструкция

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Стена на шахта с метална поддържаща кон-

струкция
4 Метален профил
5 Укрепваща плоскост
6 Допълнителни декоративни панели
7 Стена без адекватна класификация за пожароу-

стойчивост
8 Удължително парче
9 Стоманена опорна конструкция

10 Масивна таванна плоча / масивен под
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
* Може да се увеличи, за сметка на дебели-

ната на облицовъчните панели
До EI 90 S

 – EI 30 S

 – До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Стени на шахта със метална рамкова конструкция или стоманена подструктура и облицовка от едната

страна, с европейска класификация в съответствие с EN 13501-2 или еквивалентна национална класифи-
кация Ä   на страница 55

 Разстояние до носещи структурни елементи ≥ 40 мм В допълнителни предпазни плочи  и  разстоя-
нието от носещите структурни е ≥ 75 мм.

 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и направете монтажен отвор

с подсилваща плоча Ä   на страница 55

2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва
да се съблюдава, виж Фиг. 41 .

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Стени на шахти с метална рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор

 Противопожарна клапа Тип FKR-EU 57



4. Ако дебелината на стената е >115 мм , удължете противопожарната клапа с удължително парче или
спираловиден въздуховод от страната, от която се извършва монтажа (приставка или осигурена от
други).

Монтаж
Стени на шахти с метална рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор
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5.10 Стени на шахти без метална рамкова конструкция

Фиг. 42: Стена на шахта без метална рамкова конструкция и облицовка с плочи от едната страна

A Конструкция на стената за номинални размери
∅315 – 400 мм

B Конструкция на стената за номинални размери
∅450 – 800 мм

1 Укрепваща плоскост
2 Винт за гипсокартон
3 Двуслойна облицовка с плочи от едната страна

на системата метални стойки

4 UW профил
5 UW профил, за номинални размери ∅DN 450 -

 800
☐A Монтажен отвор Ä Таблица на страница 60
* Затвореният край трябва да покрива мон-

тажния отвор

Изисквания
 Стени на шахти без метална рамкова конструкция и облицовка от едната страна, с европейска класифи-

кация съгласно EN 13501-2 или еквивалентна национална класификация
 Облицовка от едната страна, изработена от гипсов или циментов панелен материал, от гипс армиран с

нишки, или калциево силикатни плочи с класификация за за пожароустойчивост, дебелина на стената W ≥
50 мм

 Допълнителна укрепваща плоча близо до противопожарната клапа, поне 20 mm или 50 mm дебелина (в
зависимост от номиналния размер на противопожарната клапа)

 Конструкция на стената съгласно инструкциите на производителя
 Ширина на стената ≤ 2 000 мм
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
Изграждане на стената и създаване на монтажен отвор
 Изградете стената на шахтата съгласно указанията на производителя и създайте монтажен отвор с под-

силващи ленти, вижте Фиг. 42
 – Опция А: Създайте отвор в облицовката и го усилете по периметъра.

– Опция В: Осигурете отвора за монтаж в металната рамкова конструкция с подпорни секции. Монти-
райте допълнителни профили под ъгъл 45°, за да усилите металната рамкова конструкция.
Закрепете облицовката с плочи и усилете монтажния отвор по периметъра.

Монтаж
Стени на шахти без метална рамкова конструкция  
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Монтажен отвор ☐A [мм]

Тип на монтажа Номинален размер ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800
Монтаж със строителен разтвор ☐A = ∅DN + макс. 120 мм

5.10.1 Монтаж със строителен разтвор

Фиг. 43: Монтаж със строителен разтвор в стена на шахта без метална поддържаща конструкция

1 FKR-EU
2 Строителен разтвор
3 Стена на шахта
4 Укрепваща секция от DN 450 мм
5 Укрепваща плоча

до ∅ DN 400 мм 2 × 25 мм GFRP,
от ∅DN 450 мм 1 × 20 мм GFRP

6 Масивна таванна плоча / масивен под
z Конструкция със щуцер 370 мм,

конструкция с фланец 342 мм
 – До EI 90 S

Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна

Персонал:
 Квалифициран персонал
Материали:
 Строителен разтвор Ä „Строителни разтвори за монтаж със строителен разтвор“  на страница 19

Изисквания
 Клас на експлоатационните показатели до EI 90 S
 Стени на шахта без метална рамкова конструкция, но с облицовка с плочи от едната страна, с европейска

класификация в съответствие с EN 13501-2 или еквивалентна национална класификация
Ä   на страница 59

 Разстояние до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм
 Разстояние между две противопожарни клапи ≥ 200 мм.
 Свързване на въздуховод с гъвкава връзка (препоръчително)
1. Изградете леката преградна стена съгласно указанията на производителя и направете монтажен отвор

с подсилваща плоча Ä   на страница 59

2. Вкарайте ППК в монтажния отвор и я закрепете. Когато правите това, размерът на интервала [z] трябва
да се съблюдава, виж Фиг. 43 .

3. Затворете междината по периметъра »s« със строителен разтвор.

Монтаж
Стени на шахти без метална рамкова конструкция  > Монтаж със строителен разтвор
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6 Свързване на система
въздуховоди

6.1 Въздуховоди
Въздуховоди от възпламеними или невъзпламеними
материали могат да бъдат свързани към противопо-
жарните клапи.

6.2 Изваждане на предпазните мате-
риали за транспорт/монтаж

Противопожарните клапи се доставят със защита за
транспорт/монтаж. При монтаж със строителен раз-
твор тези предпазни материали не трябва да се
изваждат, докато строителният разтвор не се
втвърди. За да извадите предпазните материали за
транспорт/монтаж, издърпайте ги от противопожар-
ната клапа от страната, от която става управле-
нието.

6.3 Гранично разширение на възду-
ховода

Фиг. 44: Гранични натоварвания

Системата въздуховоди трябва да бъде монтирана
така, че да не упражнява никакви значими натовар-
вания върху противопожарната клапа в случай на
пожар.
Разширението на въздуховодите в случай на пожар
може да бъде компенсирано чрез конзоли и колена, 
Фиг. 44.

 Забележка

За допълнителна информация, моля отнесете
се към директивата относно изискванията за
противопожарна защита на вентилационни сис-
теми (Lüftungsanlagen-Richtlinie, LüAR).

Понеже в случай на пожар въздуховодите могат да
се разширяват и стените могат да се деформират,
препоръчваме за следните приложения да използ-
вате гъвкави връзки, когато свързвате противопо-
жарната клапа към твърди въздуховоди:
 в леки преградни стени
 в леки стени на шахти

Свързване на система въздуховоди
Гранично разширение на въздуховода  
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6.4 Принадлежности за противопо-
жарна клапа

Удължителни парчета
Когато има покриващи решетки, меки връзки, колена
за кръгъл въздуховод и т.н., може да се наложи
използване на удължително парче за някои номи-
нални размери. Вижте таблиците за необходимите
дължини.

Подреждане на удължителни парчета, когато се
използва покриваща решетка

Удължително парче [мм]
Номи-
нален
размер

Работна страна Страна, от която
се извършва мон-

тажът
FKR-EU

със
щуцер

FKR-EU
с

фланец

FKR-EU
със

щуцер

FKR-EU
с

фланец
315 175 – 175 175

355 175 – 175 175

400 175 – 175 175

450 175 – 370 175

500 175 – 370 370

560 175 – 370 370

630 175 – 370 370

710 175 – 370 370

800 175 175 370 370

Положение на удължително парче, когато се
използват гъвкави връзки

Удължително парче [мм]
Номи-
нален
размер

Работна страна Страна, от която
се извършва

монтажът
FKR-EU

със
щуцер

FKR-EU с
фланец

FKR-EU
със

щуцер

FKR-EU
с

фланец
315 – – 175 175

355 – – 175 175

400 – – 175 175

450 – – 370 175

500 – – 370 370

560 – – 370 370

630 – – 370 370

710 – 175 370 370

Удължително парче [мм]
Номи-
нален
размер

Работна страна Страна, от която
се извършва

монтажът
FKR-EU

със
щуцер

FKR-EU с
фланец

FKR-EU
със

щуцер

FKR-EU
с

фланец
800 175 175 370 370

 Забележка

Движението на лопатката на клапата не
трябва да бъде възпрепятствано от каквато и
да е приставка. Разстоянието между края на
отворената лопатка на клапата и която и да е
приставка трябва да бъде поне 50 мм.

Покриваща решетка

Фиг. 45: FKR-EU с покриваща решетка

1 FKR-EU
2 Покриваща решетка, опционално на монтажната

страна или на работната страна
3 Удължително парче
Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна
Ако само единият край ще бъде свързан с възду-
ховод на обекта, на другия край трябва да има
покриваща решетка (галванизирана стомана, апер-
тура на мрежата ≤ 20 мм).

Свързване на система въздуховоди
Принадлежности за противопожарна клапа  
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Гъвкави връзки

Фиг. 46: FKR-EU с гъвкави връзки

1 FKR-EU
2 Гъвкава връзка
3 Удължително парче
Ⓐ Страна, от която се извършва монтажът
Ⓑ Работна страна
Гъвкавите връзки трябва да бъдат монтирани по
такъв начин, че да могат да компенсират както опън,
така и натиск. Като алтернатива могат да бъдат
използвани гъвкави въздуховоди. Ако се използва
гъвкава връзка, трябва да бъде осигурено еквипо-
тенциално съединение.Ä Глава 7.3  „Еквипотен-
циално свързване“ на страница 65

6.5 Ревизионен отвор
FKR-EU противопожарни клапи нямат ревизионен
отвор. Вътрешната част на ППК трябва да бъде
достъпна за вътрешна визуална инспекция и почи-
стване. В зависимост от конфигурацията на мон-
тажа, може да се наложи поставяне на ревизионни
отвори в свързващите въздуховоди.

Свързване на система въздуховоди
Ревизионен отвор  
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7 Създаване на електриче-
ските свързвания

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.

7.1 Свързване на крайните изключ-
ватели (противопожарни клапи
със стопяема пластина)

Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник

Фиг. 47: Окабеляване на крайни изключватели,
пример

1 Сигнална лампа или реле от други доставчици
 Крайните изключватели трябва да се свържат

съгласно примера за електрически монтаж 
Фиг. 47

 Сигнални лампи или релета могат да се свържат,
стига да бъдат съобразени с експлоатационните
спецификации.

 Кутиите за свързване трябва да бъдат закрепени
към съседната конструкция (стена или таванна
плоча). Те не трябва да бъдат фиксирани на ППК

Тип на
връзката

Краен
изключ-
вател

Лопатка на
клапата

Електри-
ческа
верига

Ⓐ НЗ кон-
такт

не е задей-
стван

не е
достигнато
ЗАТВО-
РЕНО или
ОТВО-
РЕНО
положение

затворено

Ⓑ НО кон-
такт

задействан достигнато
е ЗАТВО-
РЕНО или
ОТВО-
РЕНО
положение

затворено

Заб.:За окабеляването на взривозащитени крайни
изключватели, вижте "Допълнително ръководство за
експлоатация FKR-EU-Ex"

Създаване на електрическите свързвания
Свързване на крайните изключватели (противопожарни клапи със стопяема пластина)  
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7.2 Свързване на задвижващия меха-
низъм с възвратна пружина

Персонал:
 Опитен квалифициран електротехник

Фиг. 48: Свързване на задвижващия механизъм,
пример

1 Превключвател за отваряне и затваряне от други
доставчици

2 Допълнителен освобождаващ механизъм, напр.
канален детектор за дим на TROX, тип RM-O-3-D
или RM-O-VS-D

3 Сигнална лампа за ЗАТВОРЕНО положение от
други доставчици

4 Сигнална лампа за ОТВОРЕНО положение от
други доставчици

 Противопожарната клапа може да бъде оборуд-
вана със задвижващ механизъм с възвратна пру-
жина за захранващо напрежение 230 V АС или
24 V АС/DC. Вижте работните характеристики на
табелката с данни Ä   на страница 12.

 Задвижващият механизъм с възвратна пружина
трябва да се свърже съгласно показания пример
за електрически монтаж. Няколко задвижващи
механизма могат да се свържат успоредно, стига
да бъдат съобразени експлоатационните харак-
теристики.

 Кутиите за свързване трябва да бъдат закрепени
към съседната конструкция (стена или таванна
плоча). Те не трябва да бъдат фиксирани на ППК

Заб.:За окабеляването на взривозащитени задвиж-
вания, вижте "Допълнително ръководство за
експлоатация FKR-EU-Ex"

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.

7.3 Еквипотенциално свързване
Ако е необходимо еквипотенциално свързване,
трябва да има връзка за електрическо заземяване
от противопожарната клапа до въздуховода. В
случай на пожар механичните натоварвания от екви-
потенциалното свързване не трябва да се отразяват
на противопожарната клапа.
 ППК с фланец: Фланецът на ППК се използва за

еквипотенциално свързване; в кутията на кла-
пата не са необходими пробити отвори.

 ППК без фланец (кръгли): Подходящи скоби или
подобни части могат да се използват за еквипо-
тенциално свързване. Възможно е да се пробият
отвори близо да щуцера.

Създаване на електрическите свързвания
Еквипотенциално свързване  
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8 Функционално изпитание
Общи положения
По време на работа при нормални температури,
лопатката на клапата е отворена. Функционалното
изпитание включва затваряне и отваряне на лопат-
ката на клапата.

8.1 ППК със стопяема пластина
Затваряне на лопатката на клапата

Фиг. 49: Затваряне на лопатката на клапата

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при бъркане в противо-
пожарната клапа, докато лопатката на клапата се
движи. Не бъркайте в противопожарната клапа,
докато задействате освобождаващия механизъм.

Изисквания
 Лопатката на клапата е ОТВОРЕНА
1. Хванете освобождаващия механизъм ①, както

е показано, с палеца и средния пръст.
2. Дръпнете освобождаващия механизъм към

себе си с двата пръста.

ð Лопатката на клапата затваря и ръкохват-
ката ② се заключва в ЗАТВОРЕНО поло-
жение.

Отваряне на лопатката на клапата

Фиг. 50: Отваряне на лопатката на клапата

Изисквания
 Лопатката на клапата е ЗАТВОРЕНА
1. С дясната си ръка издърпайте ръкохватката ②,

както е показано и натиснете надолу езичето за
освобождаване ① с палеца си. Издърпайте
ръкохватката към себе си и я задръжте

2. Завъртете ръкохватката в посока, обратна на
часовниковата стрелка, до ограничителя на
хода.

ð Ръкохватката се заключва в ОТВОРЕНО
положение.

Индикатор за положението на лопатката на кла-
пата
Положението на лопатката на клапата е показано
чрез положението на ръкохватката.

Фиг. 51: Индикатор за положението на лопатката
на клапата

1 Лопатката на клапата е затворена
2 Лопатката на клапата е отворена

Функционално изпитание
ППК със стопяема пластина  
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8.2 Противопожарна клапа със
задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина

8.2.1 Задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина BFN...

Индикатор на състоянието

Фиг. 52: Термоелектрически освобождаващ меха-
низъм ВАТ

1 Двупозиционен лостов превключвател за функ-
ционално изпитание

2 Светодиод
Сигналната лампа ② за термоелектрическия осво-
бождаващ механизъм свети, когато са приложени
всичките следващи условия:
 Има подадено захранване.
 Термоелектрическият освобождаващ механизъм

е в изправност.
 Двупозиционният лостов превключвател не е бил

натиснат.

Индикатор за положението на лопатката на кла-
пата
Положението на клапата е показано чрез стрелката
на задвижващия механизъм.

Фиг. 53: Индикатор за положението на лопатката
на клапата

1 Лопатката на клапата е затворена
2 Лопатката на клапата е отворена

Затваряне/отваряне на лопатката на клапата със
задвижващ механизъм с възвратна пружина

Фиг. 54: Функционално изпитание

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при бъркане в противо-
пожарната клапа, докато лопатката на клапата се
движи. Не бъркайте в противопожарната клапа,
докато задействате освобождаващия механизъм.

Изисквания
 Електрозахранване се подава
1. Натиснете двупозиционния лостов превключ-

вател ① и го задръжте натиснат.

ð Това прекъсва електрозахранването и
лопатката на клапата се затваря.

2. Проверете дали лопатката на клапата е
ЗАТВОРЕНА, проверете продължителността на
работа.

3. Освободете двупозиционния лостов превключ-
вател ①.

ð Напрежението се подава отново и лопат-
ката на клапата се отваря.

4. Проверете дали лопатката на клапата е ОТВО-
РЕНА, проверете продължителността на
работа.

Функционално изпитание
Противопожарна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина  > Задвижващ механизъм с въз-

вратна пружина BFN...
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Отваряне на лопатката на клапата с помощта на
ръкохватката

Фиг. 55: Функционален тест (без захранване)

 ОПАСНОСТ!
Опасност поради повреда на противопожарната
клапа.
Ако лопатката на клапата е била отворена с
ръкохватката (без електрозахранване), тя вече
няма да се задейства при повишаване на темпе-
ратурата, т.е. в случай на пожар. С други думи,
лопатката на клапата няма да се затвори.
За да възстановите нейната функция, включете
електрозахранването.

Изисквания
 Лопатката на клапата е ЗАТВОРЕНА
1. Вкарайте манивелата ① в отвора на меха-

низма за навиване на пружината.
2. Завъртете манивелата по посоката на стрел-

ката ② почти до ограничителя на хода и я
задръжте.

3. Задайте блокировка ③ до 

ð Лопатката на клапата остава в ОТВОРЕНО
положение.

4. Извадете манивелата.

Затваряне на лопатката на клапата

Фиг. 56: Функционален тест (без захранване)

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при бъркане в противо-
пожарната клапа, докато лопатката на клапата се
движи. Не бъркайте в противопожарната клапа,
докато задействате освобождаващия механизъм.

Изисквания
 Лопатката на клапата е ОТВОРЕНА

Задайте блокировка ③ до 

ð Лопатката на клапата се освобождава и
затваря.

Функционално изпитание
Противопожарна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина  > Задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина BFN...
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8.2.2 Задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина BF...

Индикатор на състоянието

Фиг. 57: Термоелектрически освобождаващ меха-
низъм ВАЕ

1 Двупозиционен лостов превключвател за функ-
ционално изпитание

2 Светодиод
Сигналната лампа ② за термоелектрическия осво-
бождаващ механизъм свети, когато са приложени
всичките следващи условия:
 Има подадено захранване.
 Термоелектрическият освобождаващ механизъм

е в изправност.
 Двупозиционният лостов превключвател не е бил

натиснат.

Индикатор за положението на лопатката на кла-
пата
Положението на клапата е показано чрез стрелката
на задвижващия механизъм.

Фиг. 58: Индикатор за положението на лопатката
на клапата

1 Лопатката на клапата е затворена
2 Лопатката на клапата е отворена

Затваряне/отваряне на лопатката на клапата със
задвижващ механизъм с възвратна пружина

Фиг. 59: Функционално изпитание

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при бъркане в противо-
пожарната клапа, докато лопатката на клапата се
движи. Не бъркайте в противопожарната клапа,
докато задействате освобождаващия механизъм.

Изисквания
 Електрозахранването да се подава
1. Натиснете двупозиционния лостов превключ-

вател ① и го задръжте натиснат.

ð Това прекъсва електрозахранването и
лопатката на клапата се затваря.

2. Проверете дали лопатката на клапата е
ЗАТВОРЕНА, проверете продължителността на
работа.

3. Освободете двупозиционния лостов превключ-
вател ①.

ð Напрежението се подава отново и лопат-
ката на клапата се отваря.

4. Проверете дали лопатката на клапата е ОТВО-
РЕНА, проверете продължителността на
работа.

Функционално изпитание
Противопожарна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина  > Задвижващ механизъм с въз-

вратна пружина BF...
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Отваряне на лопатката на клапата с помощта на
ръкохватката

Фиг. 60: Функционален тест (без захранване)

 ОПАСНОСТ!
Опасност поради повреда на противопожарната
клапа.
Ако лопатката на клапата е била отворена с
ръкохватката (без електрозахранване), тя вече
няма да се задейства при повишаване на темпе-
ратурата, т.е. в случай на пожар. С други думи,
лопатката на клапата няма да се затвори.
За да възстановите нейната функция, включете
електрозахранването.

Изисквания
 Лопатката на клапата е ЗАТВОРЕНА
1. Вкарайте манивелата ① в отвора на меха-

низма за навиване на пружината. (Ръкохват-
ката е закрепена със скоба за свързващия
кабел.)

2. Завъртете манивелата по посоката на стрел-
ката ② почти до ограничителя на хода.

3. След това бързо завъртете манивелата на
около 90° към положение „заключване“  .

ð Лопатката на клапата остава в ОТВОРЕНО
положение.

4. Извадете манивелата.

Затваряне на лопатката на клапата с помощта на
ръкохватката

Фиг. 61: Функционален тест (без захранване)

 ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване при бъркане в противо-
пожарната клапа, докато лопатката на клапата се
движи. Не бъркайте в противопожарната клапа,
докато задействате освобождаващия механизъм.

Изисквания
 Лопатката на клапата е ОТВОРЕНА
1. Вкарайте манивелата ① в отвора на меха-

низма за навиване на пружината. (Ръкохват-
ката е закрепена със скоба за свързващия
кабел.)

2. Завъртете манивелата на около 90° към поло-
жение „отключване“  , докато чуете щракване.

ð Лопатката на клапата се освобождава и
затваря.

3. Извадете манивелата.

Функционално изпитание
Противопожарна клапа със задвижващ механизъм с възвратна пружина  > Задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина BF...
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8.3 Функционално изпитание с авто-
матично устройство за упра-
вление

Функционално изпитание с автоматично устрой-
ство за управление
Функционирането на противопожарните клапи със
задвижващ механизъм с възвратна пружина може
също да се изпита с автоматично устройство за
управление. Устройството за управление трябва да
има следните функции:
 Отваряне и затваряне на противопожарните

клапи на регулярни интервали (интервалите
трябва да бъдат зададени от собственика или
оператора)

 Постоянно следене на продължителността на
работа на задвижващия механизъм

 Подаване на аларма, когато продължително-
стите на работа са надвишени и когато противо-
пожарните клапи се затварят

 Записване на резултатите от изпитванията
Системи TROXNETCOM като напр. TNC-
EASYCONTROL или AS-interface отговарят на тези
изисквания. За подробности за тези продукти, моля,
обърнете се към каталога на TROX за пожарна и
димна защита.
Системите TROXNETCOM позволяват автоматични
функционални тестове; те не заменят поддръжката и
почистването, които трябва да се извършват на
редовни интервали или в зависимост от състоянието
на продукта. Документацията на резултатите от
тестовете прави тенденциите видими, напр. работ-
ното време на задвижките. Те могат също така да
посочат необходимостта от допълнителни мерки,
които да спомогнат за поддържане функционирането
на системата, напр. почистване на тежко замърся-
ване (прах в системите за отвеждане на въздуха).

Функционално изпитание
Функционално изпитание с автоматично устройство за управление  

 Противопожарна клапа Тип FKR-EU 71



9 Пуск
Преди пуск
Преди пуск всяка противопожарна клапа трябва да
бъде проверена, за да се определи и прецени ней-
ното действително състояние. Мерките за проверка,
които трябва да се вземат, са изброени в таблицата
на Ä   на страница 77.

Експлоатация
По време на нормална работа лопатката на клапата
е отворена, за да позволи преминаване на въздух
през вентилационната система.
Ако температурата във въздуховода или околната
температура се повиши в случай на пожар
((≥ 72 C°/≥ 95 C°), термичният освобождаващ меха-
низъм се задейства и затваря лопатката на клапата.

 ЗАТВОРЕНИ противопожарни клапи

Противопожарни клапи, които затварят,
докато вентилационната система и систе-
мата за кондициониране на въздуха в помеще-
нието работят, трябва да бъдат инспекти-
рани преди да бъдат отворени отново, за да се
осигури тяхното правилно функциониране
Ä „Проверка“  на страница 73.

Пуск
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10 Техническо обслужване
10.1 Общи положения
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 неочаквано задействане на про-
тивопожарната клапа. Неочакваното задействане
на лопатката на клапата или други части може да
предизвика наранявания.
Уверете се, че лопатката на клапата не може да
се освободи неочаквано.

Редовните грижи и техническо обслужване осигу-
ряват експлоатационната готовност, функционалната
надеждност и дълготрайността на противопожарната
клапа.
Собственикът или операторът на системата носи
отговорност за техническото обслужване на противо-
пожарната клапа. Операторът носи отговорност за
изготвянето на план за техническо обслужване,
определянето на целите на техническото обслуж-
ване и функционалната надеждност на противопо-
жарната клапа.

Функционално изпитание
Функционалната надеждност на противопожарната
клапа трябва да се изпитва на всеки шест месеца;
това трябва да бъде организирано от собственика
или оператора. Ако две поредни изпитвания 6
месеца едно след друго са успешни, следващото
изпитване може да се проведе след една година.
Функционалното изпитване трябва да се извърши в
съответствие с основните принципи за поддръжка на
следните стандарти:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423

Функционирането на противопожарните клапи със
задвижващ механизъм с възвратна пружина може
също да се изпита с автоматично устройство за
управление Ä „Функционално изпитание с автома-
тично устройство за управление“  на страница 71.

Техническо обслужване
Противопожарната клапа и задвижващият меха-
низъм с възвратна пружина не изискват обслужване
по отношение на износването, но противопожарните
клапи трябва все пак да се включат в редовното
почистване на вентилационната система.

Почистване
Противопожарната клапа може да бъде почистена
със суха или влажна кърпа. Лепкава нечистотия или
замърсяване може да бъде отстранено с търговски
неагресивен почистващ агент. Неизползвайте абра-
зивни очистители или инструменти (напр. четки).

Проверка
Противопожарната клапа трябва да се провери
преди пуск. След въвеждане в експлоатация, функ-
ционирането трябва да бъде изпитвано на редовни
интервали. Местните изисквания и строителни пред-
писания трябва да се спазват. Мерките за проверка,
които трябва да се вземат, са изброени под
Ä   на страница 77. Изпитването на всяка противо-
пожарна клапа трябва да бъде документирано и оце-
нено. Ако изискванията не са изпълнени изцяло,
трябва да се вземат подходящи 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
изпитване Ä  66 е необходимо след всяка ремонтна
дейност.

Техническо обслужване
Общи положения  
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10.2 Точки на смазване
Смазвайте точките за смазване само ако лопатката
на клапата не може да бъде отворена или затворена
лесно. Използвайте само масло или грес без смоли
и киселини.

Фиг. 62: Точки на смазване

1 Лагери на натискащия прът
2 Лагери на лопатката на клапата (двете страни)

10.3 Смяна на стопяемата пластина

Фиг. 63: Сваляне на капака

1. Затворете лопатката на клапата.
2. Охлабете винта ① на капака ②.

Фиг. 64: Сваляне на капака

Техническо обслужване
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3. Натиснете бутона ③ на капака ② и завъртете
капака по посока на стрелката. Свалете капака
чрез дърпането му към вас.

Фиг. 65: Сваляне на индикаторния диск

4. Охлабете винта ④ и свалете индикаторния
диск ⑤ отгоре

Фиг. 66: Разглобяване на освобождаващия меха-
низъм

5. Охлабете и свалете винтовете ⑥ на освобож-
даващия механизъм ⑦; дърпайте освобожда-
ващия механизъм към себе си, докато в
същото време го завъртате на 90°.

Фиг. 67: Смяна на стопяемата пластина

6. Хванете освобождаващия механизъм, както е
показано. Придвижете средните си пръсти по
посока на стрелката.

7. Извадете старата стопяема пластина .
8. Вкарайте новата стопяема пластина.
9. Пъхнете обратно освобождаващия механизъм

в противопожарната клапа и го закрепете с
винтовете ⑥.

Фиг. 68: Монтиране на индикаторния диск

Техническо обслужване
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10. Изтеглете освобождаващия механизъм ⑦ към
себе си и го задръжте. Плъзнете индикаторния
диск ⑤ отгоре върху лоста ⑧ . Уверете се, че
индикаторният диск е зацепен в езичето ⑨.
Закрепете индикаторния диск с винта ④.

Фиг. 69: Монтиране на капака

11. Закачете капака ② на място и го завъртете по
посоката на стрелката. Капакът се фиксира на
мястото си. Закрепете капака с винта ①.

12. Направете функционално изпитание.

Техническо обслужване
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10.4 Техническо обслужване

Интервал Мярка Персонал
A Достъп до противопожарната клапа

 Вътрешна и външна достъпност
– Осигурете достъп.

Квалифициран
персонал

Монтаж на противопожарната клапа
 Монтаж съгласно ръководството за експлоатация Ä  18

– Монтирайте противопожарната клапа правилно.

Квалифициран
персонал

Предпазни материали при транспорт и монтаж, ако има такива
 Предпазните материали за транспорт/монтаж са премахнати

– Извадете предпазните материали за транспорт/монтаж.

Квалифициран
персонал

Свързване на система въздуховоди/покриваща решетка/гъвкава връзка
Ä  61

 Свързване съгласно това ръководство
– Направете правилно свързване

Квалифициран
персонал

Електрозахранване към задвижващия механизъм с възвратна пружина
 Електрозахранване съгласно табелката с номиналните стойности на

задвижващия механизъм с възвратна пружина
– Осигурете правилно електрозахранване

Опитен квали-
фициран елек-

тротехник

A / B Проверете противопожарната клапа за повреда
 Противопожарната клапа, лопатката на клапата и уплътнението

трябва бъдат непокътнати
– Сменете лопатката на клапата
– Ремонтирайте или сменете противопожарната клапа.

Квалифициран
персонал

Работа на освобождаващия механизъм
 Изправна работа
 Непокътна стопяема пластина/няма корозия

– Сменете стопяемата пластина
– Сменете освобождаващия механизъм

Квалифициран
персонал

Функционално изпитание на противопожарната клапа (със стопяема пла-
стина) Ä  66

 Противопожарната клапа трябва да бъде отворена ръчно
 Ръкохватката може да бъде заключена в ОТВОРЕНО положение
 Лопатката на клапата затваря когато се задейства ръчно

– Определете и отстранете причината за неизправността
– Ремонтирайте или сменете противопожарната клапа.
– Сменете освобождаващия механизъм

Квалифициран
персонал

Функционално изпитание на противопожарната клапа (със задвижващ
механизъм с възвратна пружина) Ä  67

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

– Определете и отстранете причината за неизправността
– Сменете задвижващия механизъм с възвратна пружина
– Ремонтирайте или сменете противопожарната клапа.

Квалифициран
персонал

Техническо обслужване
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Интервал Мярка Персонал
Работа на външен детектор за дим
 Изправна работа
 Противопожарната клапа затваря, когато е задействана ръчно или

когато е открит дим
 Противопожарната клапа отваря след връщане в изходно положение

– Определете и отстранете причината за неизправността
– Ремонтирайте или заменете детектора за дим

Квалифициран
персонал

C Почистване на противопожарната клапа
 Няма замърсяване във вътрешността или на външността на противо-

пожарната клапа
 Без корозия

– Отстранете замърсяването с влажна кърпа
– Отстранете корозията или заменете частта

Квалифициран
персонал

Работа на крайните изключватели
 Изправна работа

– Сменете крайните изключватели

Квалифициран
персонал

Работа на външната сигнализация (индикатор за положението на лопатка
на клапата)
 Изправна работа

– Определете и отстранете причината за неизправността

Квалифициран
персонал

Интервал

A = Въвеждане в експлоатация
B = Редовно
Функционалната надеждност на противопожарните клапи 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. Функционирането на противопожарните клапи със задвижващ механизъм с въз-
вратна пружина може също да се изпита с автоматично устройство за управление (дистанционно
управление). След това собственикът на системата може да настрои интервали за локални тестове.
C = Както се изисква, в зависимост от степента на замърсяване
Елемент за проверка
 Необходимо условие

– Коригиращо действие, ако е необходимо

Техническо обслужване
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11 Изваждане от експлоа-
тация, демонтаж и
изхвърляне

Окончателно изваждане от експлоатация
 Изключете вентилационната система.
 Изключете електрозахранването.

Демонтаж

 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. Свалете въздуховодите.
3. Затворете лопатката на клапата.
4. Извадете противопожарната клапа.

Изхвърляне
За изхвърляне противопожарната клапа трябва да
се разглоби.

 ОКОЛНА СРЕДАЕ!
Изхвърляйте електронните компоненти съгласно
местните разпоредби за отпадъци от електронна
апаратура.

Изваждане от експлоатация, демонтаж и изхвъ...
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