
Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код за типа на 
продукт

Противопожарна клапа
FKA2-EU

2. Предназначение Във връзка със стени и тавани за поддържане на 
пожарни отделения в отоплителни, вентилационни и 
климатични инсталации

3. Производители TROX GmbH   Heinrich-Trox-Platz • 47504 Neukirchen‑Vluyn • 
Germany
Phone +49 (0) 2845 2020 • Fax +49 (0) 2845 202265
Ел. поща trox-de@troxgroup.com • Интернет 
www.troxtechnik.com      

TROX HESCO Schweiz AG
Walderstrasse 125 • 8630 Rüti ZH • Switzerland
Тел. +41 (0)55250 7111 • Fax +41 (0)55250 7310
E‑поща info@troxhesco.ch • Интернет www.troxhesco.ch

5. Система за оценка и проверка на 
постоянството на експлоатационните 
показатели

Система 1

6. Хармонизиран стандарт EN 15650:2010

Нотифициран орган/и Нотифицираният орган 1322 - IBS изпълни 
първоначалната инспекция на завода производител и 
на фабричния производствен контрол, както и 
непрекъснато наблюдение, преценка и оценка на 
фабричния производствен контрол съгласно Система 1 
на Регламента за строителните продукти и издаде 
Сертификатът за постоянство на експлоатационните 
показатели: 
1322-CPR-74135/11
1322-CPR-61977/05

7 Декларирани експлоатационни показатели

DoP/FKA2-EU/DE/002

Поддържаща 
конструкция Конструкция Местоположение 

за монтаж
Тип на 

монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

Масивни стени

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 80 мм, Гипсови стенни плоскости, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S
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d ≥ 100 мм, комбинирано сглобяване до 1,2 м² 
обща площ на противопожарни клапи, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм, 
Разстояние до FKRS-EU ≥ 50 мм, Разстояние 
до FKRS-EU ≥ 70 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Многократен монтаж до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, 4-кратна подредба до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, общ 
въздуховод, с изолация от минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, 4-кратна подредба до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, общ 
въздуховод, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи прибл. 50 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената

Монтаж със 
строителен 
разтвор 
(частично с 
минерална 
вата)

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Монтажен кит WA, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 150 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 300 мм

на лицето на 
стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Монтажен кит WE, Връзка към 
стена, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 155 мм, Разстояние между корпуси 
≥ 310 мм

отдалечен от 
стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Монтажен кит WE, Проникване в 
стена, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 110 мм, Разстояние между корпуси 
≥ 300 мм

отдалечен от 
стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Връзка към стена, Монтажен кит 
WE 120, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 180 мм, Разстояние между клапи ≥ 
360 мм

отдалечен от 
стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в стената Пожарна 

батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Многократен монтаж до 2,4 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S
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Метална 
профилна стена

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 80 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 75 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S
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Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, комбинирано сглобяване до 
1,2 м² обща площ на противопожарни клапи, d ≥ 
94 мм, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 
60 мм, Разстояние до FKRS-EU ≥ 50 мм, 
Разстояние до FKRS-EU ≥ 70 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Многократен 
монтаж до 4,8 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (стоманена 
поддържаща конструкция също), Със или без 
минерална вата, Гипсово свързани или 
циментови панелни материали, подсилени с 
влакна гипсови плоскости или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, d ≥ 94 мм, 4-
кратна подредба до 4,8 м² обща площ на 
противопожарни клапи, общ въздуховод, с 
изолация от минерална вата, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (стоманена 
поддържаща конструкция също), Със или без 
минерална вата, Гипсово свързани или 
циментови панелни материали, подсилени с 
влакна гипсови плоскости или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, d ≥ 94 мм, 4-
кратна подредба до 4,8 м² обща площ на 
противопожарни клапи, общ въздуховод, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S
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Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 80 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 75 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Сух монтаж без 
строителен разтвор с минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 80 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S
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Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 80 мм, Сух монтаж без 
строителен разтвор със GKF/GKB ленти, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 80 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Монтажен кит WE, 
Проникване в стена, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 270 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 350 мм

отдалечен от 
стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 80 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 60 (vₑ i↔o) S
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Декларация за експлоатационни показатели

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 75 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и със 
стоманена ламарина като стена на отделение, 
предпазна стена или да осигури защита от 
радиация), Със или без минерална вата, 
Гипсово свързани или циментови панелни 
материали, подсилени с влакна гипсови 
плоскости или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 94 мм, Многократен 
монтаж до 2,4 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървена 
профилна стена

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 110 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 105 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S
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Декларация за експлоатационни показатели

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Гипсово свързани или 
циментови панелни материали, подсилени с 
влакна гипсови плоскости или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, комбинирано 
сглобяване до 1,2 м² обща площ на 
противопожарни клапи, d ≥ 130 мм, Разстояние 
до носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм, Разстояние 
до FKRS-EU противопожарна клапа ≥ 50 мм, 
Разстояние до FKRS-EU ≥ 70 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 110 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Гипсово 
свързани или циментови панелни материали, 
подсилени с влакна гипсови плоскости или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
комбинирано сглобяване до 1,2 м² обща площ 
на противопожарни клапи, d ≥ 140 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм, 
Разстояние до FKRS-EU противопожарна клапа 
≥ 50 мм, Разстояние до FKRS-EU ≥ 70 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Гипсово свързани или 
циментови панелни материали, подсилени с 
влакна гипсови плоскости или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, d ≥ 130 мм, 
Многократен монтаж до 4,8 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S
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Декларация за експлоатационни показатели

Конструкция половината от дърво, Гипсово 
свързани или циментови панелни материали, 
подсилени с влакна гипсови плоскости или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Многократен монтаж до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, 4-кратна подредба 
до 4,8 м² обща площ на противопожарни клапи, 
общ въздуховод, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, 4-кратна подредба до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, общ 
въздуховод, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 110 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S
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Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 105 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна, d ≥ 140 мм, 
Със или без минерална вата, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Гипсово 
свързани или циментови панелни материали, 
подсилени с влакна гипсови плоскости или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 110 мм, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 110 мм, Сух монтаж без 
строителен разтвор с минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 80 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Сух монтаж без строителен разтвор 
с минерална вата, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 80 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с гипс 
или цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна, d ≥ 130 мм, 
Със или без минерална вата, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 120 (vₑ i↔o) S
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Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 130 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 110 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 60 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , Подсилени с влакна 
гипсокартон или противопожарни плоскости от 
калциев силикат, d ≥ 105 мм, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 110 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени щифтове (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), Със или без 
минерална вата, Свързани с гипс или цимент 
панелни материали , d ≥ 130 мм, Подсилени с 
влакна гипсокартон или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, Многократен 
монтаж до 2,4 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S
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Конструкция половината от дърво, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
d ≥ 140 мм, Многократен монтаж до 2,4 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивни 
дървени стени

Масивно дърво / напречно ламинирана 
дървена стена (също с допълнителна пожаро-
класифицирана дъска от гипсокартон) , d ≥ 95 
мм, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивно дърво / напречно ламинирана 
дървена стена (също с допълнителна пожаро-
класифицирана дъска от гипсокартон) , d ≥ 95 
мм, Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивно дърво / напречно ламинирана 
дървена стена (също с допълнителна пожаро-
класифицирана дъска от гипсокартон) , d ≥ 100 
мм, Сух монтаж без строителен разтвор с 
минерална вата, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 80 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (vₑ i↔o) S

Масивно дърво / напречно ламинирана 
дървена стена (също с допълнителна пожаро-
класифицирана дъска от гипсокартон) , d ≥ 95 
мм, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна 
батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Стени на шахти

Метална носеща конструкция (също стоманена 
опорна конструкция и облицовки), Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
Облицовка от една страна, d ≥ 90 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална рамкова конструкция, Свързани с гипс 
или цимент панелни материали , Подсилени с 
влакна гипсокартон или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, Облицовка от 
едната страна (конструкция с регулирана 
облицовка), d ≥ 80 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също със 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), Гипсово свързани или циментови 
панелни материали, подсилени с влакна 
гипсови плоскости или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, Облицовка от 
една страна, d ≥ 75 мм, ≥ 2 × 12,5 мм, с 
подсилваща плоскост, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S
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Метална носеща конструкция (също стоманена 
опорна конструкция и облицовки), Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
Облицовка от една страна, d ≥ 90 мм, 
комбинирано сглобяване до 1,2 м² обща площ 
на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние до FKRS-EU ≥ 50 мм, Разстояние 
до FKRS-EU ≥ 70 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална носеща конструкция (също стоманена 
опорна конструкция и облицовки), Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
Облицовка от една страна, d ≥ 90 мм, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална рамкова конструкция, Свързани с гипс 
или цимент панелни материали , Подсилени с 
влакна гипсокартон или противопожарни 
плоскости от калциев силикат, Облицовка от 
едната страна (конструкция с регулирана 
облицовка), d ≥ 80 мм, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална носеща конструкция (също стоманена 
опорна конструкция и облицовки), Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
Облицовка от една страна, d ≥ 75 мм, ≥ 2 × 12,5 
мм, с подсилваща плоскост, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Без метална носеща конструкция, Свързани с 
гипс или цимент панелни материали , 
Подсилени с влакна гипсокартон или 
противопожарни плоскости от калциев силикат, 
Облицовка от една страна, d ≥ 40 мм, ≥ 2 × 20 
мм, с подсилваща плоскост, Монтажен кит ES, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивни 
таванни плочи

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S
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d ≥ 150 мм, комбинирано сглобяване до 1,2 м² 
обща площ на противопожарни клапи, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм, 
Разстояние до FKRS-EU противопожарна клапа 
≥ 50 мм, Разстояние до FKRS-EU ≥ 70 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

D ≥ 125 мм, Многократен монтаж до 4,8 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Бетонна основа ≤ 750 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Бетонна основа ≤ 750 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Бетонна основа, комбинирано 
сглобяване до 1,2 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм, Разстояние до FKRS-
EU ≥ 50 мм, Разстояние до FKRS-EU ≥ 70 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Бетонна основа ≤ 750 мм, 
Многократен монтаж до 4,8 м² обща площ на 
противопожарни клапи, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

Комбинация с тавани от дървени греди 
(залепен ламиниран дървен материал също), 
частичен бетонен таван, D ≥ 125 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

Комбинация с тавани от масивно дърво, 
частичен бетонен таван, D ≥ 125 мм, 
Разстояние до носещи конструктивни елементи 
≥ 40 мм, Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

D ≥ 125 мм, на лицето на тавана с монтажен кит 
WA, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 150 мм, Разстояние между корпуси 
≥ 300 мм

on the ceiling

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

D ≥ 125 мм, под тавана, с хоризонтален 
въздуховод, Монтажен кит WE, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 155 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 310 мм

отдалечен от 
таванната плоча

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

D ≥ 125 мм, над тавана, с хоризонтален 
въздуховод, Монтажен кит WE, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 155 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 310 мм

отдалечен от 
таванната плоча

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 150 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в тавана Пожарна 

батерия EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в тавана Пожарна 

батерия EI 90 (hₒ i↔o) S
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d ≥ 150 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, Разстояние 
между корпуси ≥ 60 мм

в тавана Пожарна 
батерия EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 150 мм, Многократен монтаж до 2,4 м² обща 
площ на противопожарни клапи, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпуси ≥ 60 мм

в тавана Пожарна 
батерия EI 90 (hₒ i↔o) S

Тавани от 
масивно дърво

d ≥ 140 мм в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 112,5 мм, Допълнителна облицовка в тавана
Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 140 мм, Монтажен кит ES в тавана

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 112,5 мм, Допълнителна облицовка, 
Монтажен кит ES в тавана

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

Тавани от 
дървени греди

d ≥ 167,5 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в тавана

Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 155 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в тавана

Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 60 (hₒ i↔o) S

d ≥ 142,5 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в тавана

Монтаж със 
строителен 
разтвор

EI 30 (hₒ i↔o) S

d ≥ 167,5 мм, Монтажен кит ES в тавана

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 155 мм, Монтажен кит ES в тавана

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 60 (hₒ i↔o) S

d ≥ 142,5 мм, Монтажен кит ES в тавана

Сух монтаж 
без 
строителен 
разтвор

EI 30 (hₒ i↔o) S
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Таблица 2

Класификацията на ППК не трябва да бъде по-висок от класификацията на стената или таванната плоча в 
която тя е монтирана. В този случай експлоатационните показатели на стената или таванната плоча се 
прилагат също към противопожарната клапа.

Подписан за и от името на TROX GmbH:

Neukirchen-Vluyn, 1 July 2022

Jan Heymann • Упълномощен представител • CE-маркирани продукти

Съществени характеристики Техническа спецификация Експлоатационни показатели

Номинални условия на задействане/
чувствителност
Носеща способност на чувствителния елемент
Температура на сработване на чувствителния 
елемент 72 °C, 95 °C

ISO 10294-4:2001 Преминава

Задръжка на задействането/време на 
задействането 
Време на затваряне

EN 1366-2:2015 Преминава

Оперативна надеждност
Цикъл на отваряне и затваряне, 50 цикъла

EN 15650:2010
EN 1366-2:2015 Преминава

Стабилност на задръжката на 
задействането
Сработване на чувствителния елемент на 
температура и носеща способност

ISO 10294-4:2001 Преминава

Стабилност на оперативната надеждност
Изпитване на цикъла на отваряне и затваряне, 
10 000 цикъла
B(L)F 24-T(N)-(ST) TR, B(L)F230-T(N)-(ST) TR
BFL24-T-ST TR
BFN24-T-ST TR
BF 24TL-T(N)-(ST) TR
ExMax-15-BF-TR
RedMax-15-BF-TR
GGA126.1E/T../GGA326.1E/T…
GRA126.1E/T../GRA326.1E/T…
GNA126.1E/T../GNA326.1E/T…
SFR 1.90 T SLC
SFR 2.90 T

EN 15650:2010 Преминава

Защита от корозия EN 15650:2010 Преминава

Херметичност на лопатката на клапата EN 1751:2014 Поне клас 2

Херметичност на корпуса на клапата
EN 1751:2014

L = 305 мм, Клас C
L = 500 мм, Клас C, (B+H) ≤ 700, Клас 
B
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