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Általános információk
A kézikönyvről
Ez a kezelési és beszerelési útmutató lehetővé teszi,
hogy a kezelő vagy szerviz személyzet megfelelően
telepítse a későbbiekben leírt TROX terméket és bemu-
tatja annak biztonságos és hatékony használatát.
Ez a kezelési és beszerelési útmutató a beszerelést
végző vállalatok, a helyi szerelők, a műszaki sze-
mélyzet, a megfelelően képzett személyek, valamint a
képzett villanyszerelők vagy légkondicionáló szerelők
számára készült.
Fontos, hogy az illetők végigolvassák és teljesen meg-
értsék az útmutatót, mielőtt bármilyen munkálatot meg-
kezdenek. A biztonságos munkavégzés előfeltétele,
hogy betartsa a kézikönyv minden biztonsági figyelmez-
tetését és útmutatását.
A helyi foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi,
valamint általános biztonsági előírások szintén kötelező
érvényűek.
Ezt a kézikönyvet a rendszer átadása során az épület
üzemeltetőjének át kell adni. Javasoljuk, hogy kiadvány-
unkat a rendszer dokumentumai között őrizze meg.
Tartsa ezt a kézikönyvet olyan helyen, ahol bármikor
hozzáférhető.
A kézikönyvben szereplő illusztrációk általában tájékoz-
tató jellegűek, és eltérhetnek a tényleges kiviteltől.

Szerzői jogok
A dokumentum, beleértve annak illusztrációit is, a
szerzői jog védelme alatt áll, és kizárólag az adott ter-
mékre vonatkozik.
Ha beleegyezésünk nélkül bármilyen módon felhasz-
nálják, az sértheti a szerzői jogi törvényeket, az ilyen
módon okozott károkért a törvényszegő felelősségre
vonható.
Ez különösen érvényes az alábbiakra:
 Tartalom közzététele
 Tartalom lemásolása
 Tartalom lefordítása
 Mikrofilm kópia készítése a tartalomról
 Tartalom mentése elektronikus rendszerekre és

ilyen módon történő szerkesztése

TROX Műszaki Szolgáltatás
Annak biztosítására, hogy bármely kérése a lehető leg-
hamarabb feldolgozásra kerülhessen, mindig tartsa
kéznél az alábbi információkat:
 Terméknév
 A TROX megrendelés száma
 A leszállítás dátuma
 A hiba rövid leírása

Online www.troxtechnik.com

Telefonszám +49 2845 202-400

Korlátozott felelősség
A jelen kézikönyvben található információk megfelelnek
a vonatkozó szabványoknak és irányelveknek, korsze-
rűek, és több éves szakértelmünkre és tapasztalatunkra
épülnek.
A gyártó nem vállal felelősséget a következőkből eredő
károkért:
 A jelen kézikönyv figyelmen kívül hagyása
 Nem megfelelő használat
 Képzetlen személyek általi üzemeltetés vagy

kezelés
 Engedély nélküli átalakítások
 Műszaki módosítások
 Nem jóváhagyott cserealkatrészek használata
A szállítmány tényleges tartalma eltérhet a kézikönyv
információitól az egyedi méretre készült szerkezetek, a
megrendelt kiegészítő alkatrészek, valamint a műszaki
változások miatt.
A megrendelésben megállapított kötelezettségek, az
általános szerződési feltételek, a gyártó szállítási felté-
telei, valamint a szerződés aláírásakor hatályos jogi kör-
nyezet mérvadó.
Fenntartjuk a műszaki változások jogát.

A hibákkal kapcsolatos felelősség
A hibákkal kapcsolatos felelősségről olvassa el a TROX
GmbH Szállítási és Fizetési feltételeinek VI. Garanciális
igények fejezetét.
A TROX GmbH Szállítási és Fizetési feltételeit a
www.troxtechnik.com oldalon találja.

Általános információk
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Biztonsági figyelmeztetések
A kézikönyv szimbólumainak célja, hogy felhívja az
olvasó figyelmét az esetleges veszélyekre. A megneve-
zések kifejezik a veszély mértékét.

 VESZÉLY!
Közvetlen veszélyhelyzet, mely halált vagy súlyos
sérülést okoz, ha nem kerüli el.

 FIGYELMEZTETÉS!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely halált vagy súlyos
sérülést okozhat, ha nem kerüli el.

 VIGYÁZAT!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely enyhe vagy kisebb
sérülést okozhat, ha nem kerüli el.

 UTALÁS!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely anyagi károkat
okozhat, ha nem kerüli el.

 KÖRNYEZET!
Környezetszennyezés veszélye.

Tanácsok és javaslatok

Hasznos tanácsok és javaslatok, valamint a haté-
kony és zavartalan üzemeltetésre vonatkozó infor-
mációk.

Az útmutatóban szereplő biztonsági figyelmezte-
tések
Egy biztonsági figyelmeztetés vonatkozhat az útmuta-
tások egy adott lépésére. Ebben az esetben a bizton-
sági figyelmeztetés az adott lépés része, és segít az
útmutatások betartásában. A fent felsorolt kifejezéseket
alkalmaztuk.
Példa:
1. Lazítsa meg a csavart.
2.

 VIGYÁZAT!
A fedél becsukásakor fennáll az ujjak becsí-
pődésének veszélye.

Óvatosan csukja be a fedelet.
3. Szorítsa meg a csavart.

Egyedi biztonsági figyelmeztetések
Az alábbi szimbólumokat alkalmaztuk az egyedi veszé-
lyeket jelző biztonsági figyelmeztetésekben:

Figyelmeztető jelzés A veszély jellege

Figyelem! Veszélyes hely.

Általános információk
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1 Biztonság
1.1 Általános biztonsági figyelmezte-

tések
Éles peremek, éles sarkok és vékony fémlemezből
készült alkatrészek

 VIGYÁZAT!
Az éles peremek, éles sarkok és vékony fémle-
mezből készült alkatrészek sérülésveszélyesek!
Az éles peremek, éles sarkok és vékony fémle-
mezből készült alkatrészek vágási vagy horzsolásos
sérüléseket okozhatnak.
– Munkavégzés közben legyen óvatos.
– Viseljen védőkesztyűt, munkavédelmi cipőt és

kemény sisakot.

Elektromos feszültség

 VESZÉLY!
Áramütés veszély! Ne érintse meg a feszültség alatt
álló vezetékeket! Az elektromos komponensek ára-
mütést okozhatnak.
– Csak szakképzett szakember végezheti az elekt-

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

1.2 Megfelelő alkalmazás
 A tűzvédelmi csappantyú a légtechnikai rendszer

tűzszakaszainak lezárására szolgál. Megakadá-
lyozza a tűz illetve füst terjedését a légcsatornában.

 A tűzvédelmi csappantyú alkalmas befúvó vagy
elszívó légcsatornába történő elhelyezésre (csak
helyiség szellőztető rendszerek).

 Megfelelő, speciális tartozékok használata esetén,
illetve, ha a termék rendelkezik CE megfelelőségi
jelzéssel, a 94/9/EK irányelvnek megfelelően, a tűz-
védelmi csappantyú használható potenciálisan rob-
banásveszélyes környezetben. A potenciálisan rob-
banásveszélyes környezetben használható
tűzvédelmi csappantyúkon jelzés található azon
zónákkal kapcsolatban, melyekben használata jóvá-
hagyott.

 Tűzvédelmi csappantyúk alkalmazása csak a beépí-
tési előírásoknak és a beépítési és kezelési utasí-
tásban található műszaki adatoknak megfelelően
történhet.

 Tilos a csappantyún vagy az alkatrészeken a TROX
engedélye nélkül változtatásokat végrehajtani.

Nem megfelelő használat

 FIGYELMEZTETÉS!
Nem megfelelő használatból eredő veszély!
A tűzvédelmi csappantyú nem megfelelő használata
veszélyhelyzeteket teremthet.
Soha ne használja a tűzvédelmi csappantyút
– külön speciális minősített tartozékokkal potenciá-

lisan robbanásveszélyes közeget tartalmazó
területre

– mint füstgázvezérlő csappantyú
– szabadtéren, megfelelő időjárás elleni védelem

nélkül
– olyan közegben, ahol (tervezett vagy nem terve-

zett) kémiai reakciók a tűzvédelmi csappantyú
sérülését vagy korrózióját okozhatják

1.3 Képzett személyzet

 FIGYELMEZTETÉS!
A nem megfelelően képzett személyzetből eredő
sérülésveszély!
A helytelen használat súlyos sérülést vagy anyagi
kárt okozhat.
– Csak a megfelelő ismeretekkel rendelkező, kép-

zett személyzet végezheti el a munkát.

A kezelési útmutatóban leírt munkák elvégzéséhez az
alábbi szintű képzettségre van szükség:
Szakképzett személyzet
A szakképzett személyzet olyan betanított személyeket
jelent, akik rendelkeznek a kellő szaktudással és
tapasztalattal, tisztában vannak a vonatkozó irányel-
vekkel, és képesek elvégezni a kijelölt feladatokat, elke-
rülni a lehetséges veszélyeket.

Szakképzett villanyszerelő
A szakképzett villanyszerelő olyan betanított szemé-
lyeket jelent, akik rendelkeznek a kellő szaktudással és
tapasztalattal, tisztában vannak a vonatkozó szabvá-
nyokkal és irányelvekkel, és képesek az elektromos
rendszerekkel való munkavégzésre, illetve elkerülni a
lehetséges veszélyeket.

Biztonság
Képzett személyzet  
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2 Műszaki adatok
2.1 Általános adatok

Névleges méretek NA 315 – 800 mm

Házhosszok 495 és 550 mm

Térfogatáram-tartomány legfeljebb 6000 l/s

21600 m³/h -ig ( 12 m/s-nál)

Nyomáskülönbség-tartomány legfeljebb 2000 Pa

Hőmérséklet tartomány 1, 3, 4 -20 °C ... 50 °C

Kioldási hőmérséklet 72 °C vagy 95 °C (meleg levegős szellőztető rendszereknél)

Rááramlási sebesség 2, 3 ≤ 8 m/s olvadóbetéttel
≤ 12 m/s rugóvisszatérítésű motorral

Zárt lamellák esetén fennálló tömítetlenség EN 1751, 4. osztály

Készülékház tömítetlensége EN 1751, C. osztály

EC megfelelőség  Építési termékekre vonatkozó 305/2011. sz. EU rendelet
 EN 15650 – Szellőzéstechnika épületek számára – Tűz-

védelmi csappantyúk
 EN 13501-3 – Osztályozás – 3. rész: Tűzálló légcsa-

tornák és tűzvédelmi csappantyúk
 EN 1366-2 – Épületgépészeti berendezések tűzállósági

vizsgálata – 2. rész: Tűzvédelmi csappantyúk
 EN 1751 Szellőzéstechnika épületek számára – Szellőz-

tető elemek

Teljesítmény-nyilatkozat DoP / FKR-EU / DE / 003
1)A hőmérsékleti adatok eltérhetnek a kiegészítőkkel felszerelt egységeknél Egyéb alkalmazások részletei lehetségesek egyedi elbírálás alapján

2) Az adatok állandó beömlő és kiömlő oldali körülményekre vonatkoznak a tűzvédelmi csappantyúnál

3) Az FKR-EU robbanásbiztos kiviteleivel kapcsolatban tekintse meg a vonatkozó használati utasítást

4) A páralecsapódást és a párás friss levegő bevitelét el kell kerülni, mert az egyébként a működési hibát vagy károsodást okozhat

Típustábla

 1. ábra: Típustábla (példa)

1 CE jelölés
2 Gyártó címe
3 Az európai szabvány száma és kiadásának éve
4 Tanúsító szervezet
5 A CE jelölés kiadási évének utolsó két számjegye

6 A gyártás éve
7 A teljesítmény-nyilatkozat száma
8 Weboldal, amelyről a teljesítmény-nyilatkozat

letölthető
9 Szabályozás alá eső tulajdonságok. A tűzvédelmi

besorolás az alkalmazástól függően eltérő
lehetÄ fejezet 5.1  „Beépítési helyzetek”
a(z) 16. oldalon

10 Típus

Műszaki adatok
Általános adatok  
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Műszaki adatok
Általános adatok  

 Tűzvédelmi csappantyú Típus: FKR - EU8



2.2 FKR-EU termikus kioldással
Méretek és tömeg

 2. ábra: FKR-EU termikus kioldással

1 Csőcsatlakozás kialakítás
2 Karimás kialakítás
3 Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető

maradjon

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Méretek (mm) / Tömeg (kg)
NA névleges méret 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 °

Furatok száma 8 12 16

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

FKR-EU tömege, csonkkal és
TQ beépítő készlettel

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

Műszaki adatok
FKR-EU termikus kioldással  
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Végálláskapcsoló
Csatlakozókábel hossza / keresztmetszete 1 m / 3 × 0,34 mm²

Védettségi osztály IP 66

Kapcsolat típusa 1 váltókapcsoló, aranyozott

Maximális kapcsolási áramerősség 0,5 A

Maximális kapcsolási feszültség 30 V DC, 250 V AC

Kapcsolati ellenállás kb. 30 mΩ

Műszaki adatok
FKR-EU termikus kioldással  
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2.3 FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral
Méretek és tömeg

 3. ábra: FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral

1 Csőcsatlakozás kialakítás
2 Karimás kialakítás
3 Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáférhető

maradjon

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Méretek (mm) / Tömeg (kg)
NA névleges méret 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 °

Furatok száma 8 12 16

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

FKR-EU tömege, csonkkal és
TQ beépítő készlettel

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

Műszaki adatok
FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Rugóvisszatérítésű motor BFN...
Kialakítási variációk 230-T TR 24-T-ST TR
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Működési tartomány 198 ... 264 V AC 19,2 ... 28,8 V AC
21,6 ... 28,8 V DC

Teljesítményadatok Rugó felhúzás 5 W 4 W

Tartó pozíció 2,1 W 1,4 W

Méretezés 10 VA 6 VA

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés < 60 s / < 20 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 Átváltó kapcsolat

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

Kapcsolási áramerősség 1 mA ... 3 (0.5 induktív) A

Kapcsolati ellenállás < 1 Ω (ha új)

IEC védettségi osztály II

Védettségi osztály IP 54

Tárolási hőmérséklet -40 ... 55°C

Környezeti hőmérséklet -30 ... 55 °C

Levegő megengedett páratartalma ≤ 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Állítómotor 1 m / 2 × 0.75 mm² (halogénmentes)

Végálláskapcsoló 1 m / 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

¹ 75 °C-ig a biztonságos helyzet biztosan elérésre kerül.

Műszaki adatok
FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Rugóvisszatérítésű motor BF...
Kialakítás 230-T TR 24-T-ST TR
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Működési tartomány 198 ... 264 V AC 19,2 ... 28,8 V AC
21,6 ... 28,8 V DC

Teljesítményadatok Rugó felhúzás 8,5 W 7 W

Tartó pozíció 3 W 2 W

Méretezés 11 VA 10 VA

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés < 120 s / kb. 16 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 Átváltó kapcsolat

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

Kapcsolási áramerősség 1 mA ... 6 A

Kapcsolati ellenállás < 100 mΩ

IEC védettségi osztály II III

Védettségi osztály IP 54

Tárolási hőmérséklet -40 ... 50°C

Környezeti hőmérséklet -30 ... 50 °C

Levegő megengedett páratartalma ≤ 95 % RH, nem kondenzálódó

Csatlakozó kábel Állítómotor 1 m / 2 × 0.75 mm² (halogénmentes)

Végálláskapcsoló 1 m / 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

¹ 75 °C-ig a biztonságos helyzet biztosan elérésre kerül.

Műszaki adatok
FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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3 Tárolás és raktározás
Szállítási ellenőrzés
A leszállított termékeket átvételt követően azonnal
ellenőrizze, hogy nem sérültek-e illetve, hogy minden
alkatrészük megvan. Amennyiben a termék sérült vagy
hiányos kérjük azonnal értesítse a szállítmányozót és a
gyártó képviselőjét.

 Tűzvédelmi csappantyú
– Tartozékok / kiegészítők, ha van

 Használati utasítás (1 db szállítmányonként)

 Különböző színárnyalatok a lamellán

A tűzvédelmi csappantyúk lamelláit zöldes impreg-
náló anyaggal kezeltük. A lamellák technológiai
okokból lehetnek eltérő színárnyalatúak, ez azonban
nem tekinthető hibának.

Szállítás a beépítés helyszínére
Ha lehetséges a gyári csomagolásában szállítsa a tűz-
védelmi csappantyút a beépítés helyéig.

Tárolás
Ha az egységet átmenetileg tárolni kell:
 Távolítson el minden műanyag csomagolást.
 Óvja a készüléket a portól és szennyeződésektől.
 Tárolja a készüléket száraz, közvetlen napsugár-

zástól védett helyen.
 Ne tegye ki a készüléket (még a csomagolásában

sem) az időjárás hatásainak.
 Ne tárolja a készüléket -40 °C alatti vagy 50 °C fel-

etti hőmérsékleten.

Csomagolás
A már nem használandó csomagolás elhelyezéséről
kérjük körültekintően gondoskodjon.

Tárolás és raktározás
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4 Alkatrészek és azok műkö-
dése

A tűzvédelmi csappantyúk a légtechnikai rendszerekben
biztonsági feladatot látnak el. A tűzvédelmi csappantyú
egy elzáró berendezés, melynek feladata megakadá-
lyozni, hogy tűz esetén a tűz és a füst tovább terjedjen a
légcsatornákban. Normál esetben a lezáró lap nyitott
állapotban van ezzel lehetővé téve a levegő áramlását a
légcsatorna hálózatban.
Ha tűz esetén a hőmérséklet emelkedik, a csappantyú
lezár. A zárás 72 °C hőmérsékletnél történik (meleg
levegős szellőztető rendszerekben 95 °C). Ha hőmér-
séklet-növekedés miatt zárt le a tűzvédelmi csappantyú
(vagyis tűz ütött ki), nem szabad újra kinyitni.
A tűzvédelmi csappantyúk megfelelő működésének
ellenőrzésére próbát végezhet. Ä  60

4.1 FKR-EU termikus kioldással

 4. ábra: FKR-EU karimával és termikus kioldással

1 Ház
2 Lezárólap tömítéssel
3 Olvadóbetét
4 Kioldószerkezet
5 Kezelőkar
6 Ütköző a ZÁRT álláshoz
7 Kioldófül
8 Csatlakozó karima

Működési leírás
Az olvadóbetétes tűzvédelmi csappantyúknál a zárást
az olvadóbetét indítja el. Ha a tűzvédelmi csappantyú
belsejében 72 °C vagy 95 °C fölé emelkedik a hőmér-
séklet, az olvadóbetét beindít egy tekercsrugós szerke-
zetet. Egy tekercsrugós szerkezet ezután lezárja a tűz-
védelmi csappantyút.

Opcionálisan a tűzvédelmi csappantyú ellátható egy
vagy két végálláskapcsolóval. A végálláskapcsoló segít-
ségével információt közölhetünk a csappantyú állapo-
táról a tűzközpont vagy az épületfelügyelet felé. Egy-
egy végálláskapcsoló szükséges a NYITOTT és ZÁRT
állapot jelzésére.

4.2 FKR-EU rugóvisszatérítésű
motorral

 5. ábra: FKR-EU csonkkal és rugóvisszatérítésű
motorral

1 Ház
2 Lezárólap tömítéssel
3 Hőmérséklet-érzékelő
4 Rugóvisszatérítésű motor BFN / BF
5 Ütköző a ZÁRT álláshoz
6 Termoelektromos kioldószerkezet
7 Ajakos tömítés

Működési leírás
A rugóvisszatérítésű motor lehetővé teszi a tűzvédelmi
csappantyú lezáró lapjának nyitását és zárását távolról
vagy az épületfelügyeleti rendszerről. Mindaddig míg a
motor feszültség alatt áll a csappantyú lezáró lapja nyi-
tott állapotban van. Tűz esetén a termoelektromos kiol-
dószerkezet zárja a lezárólapot, ha az alábbiak közül
legalább az egyik fennáll:
 A levegő hőmérséklete a tűzvédelmi csappantyúban

> 72 °C vagy > 95 °C
 A termoelektromos kioldó környezetében a levegő

hőmérséklete > 72 °C
 Feszültségellátás megszűnt (feszültségmentes álla-

potban zár)
A rugóvisszatérítésű motorok integrált végálláskapcso-
lókkal rendelkeznek, melyek segítségével a csappan-
tyúlap állása kijelezhető.

Alkatrészek és azok működése
FKR-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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5 Beépítés
5.1 Beépítési helyzetek

 Megjegyzés

A tűzvédelmi csappantyúk és a fal vagy mennyezet elemeinek teljesítményosztálya eltérő lehet. A legalacso-
nyabb teljesítményosztály határozza meg a teljes rendszer teljesítményosztályát.

Tartószerkezet Beépítési hely Mini-
mális
vas-
tagság
[mm]

A tűzvédelmi csap-
pantyú teljesítmé-
nyosztálya EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

A beé-
pítés
típusa

Beépítési
részletek
a követ-
kező
oldalon:

Teherviselő falak falban 100 EI 120 S N Ä  19

Szilárd födémek falban 100

(150)2

EI 120 S N Ä  21

belül, beton alappal 100 EI 120 S N Ä  28

belül, fa álmennyezettel kombinálva 100 EI 90 S N Ä  26

belül, modulos álmennyezettel kom-
binálva 1

100 EI 120 S N Ä  27

Könnyű válaszfalak belül, fémtartós szerkezettel, mindkét
oldali lapborítással

98 EI 90 S N Ä  32

E Ä  36

75 EI 30 S N Ä  32

E Ä  36

belül, fából készült falszerkezettel (fa
paneles szerkezet is), burkolat
mindkét oldalon

130 EI 90 S N Ä  41

130 EI 90 S E Ä  44

105 EI 30 S N Ä  41

105 EI 30 S E Ä  44

belül, félig fa szerkezetes kialakítás,
borítás mindkét oldalon

140 EI 90 S N Ä  43

140 EI 90 S E Ä  45

115 EI 30 S N Ä  43

115 EI 30 S E Ä  45

Tűzfalak belül, fémtartós szerkezettel, mindkét
oldali lapborítással

100 EI 90 S N Ä  49

E Ä  50

Aknafalak belül, fémtartós szerkezettel,
mindkét oldali borítással

90 EI 90 S N Ä  53

belül, együtt Fém tartós szerke-
zettel, további biztonsági lap, borítás
az egyik oldalon

90 EI 90 S N Ä  53

1) Cadolto rendszer

2) Vastagság növekszik a beépítési nyílás közelében

N = Habarcs alapú beé-
pítés

E = Beépítő készlet

Beépítés
Beépítési helyzetek  
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Tartószerkezet Beépítési hely Mini-
mális
vas-
tagság
[mm]

A tűzvédelmi csap-
pantyú teljesítmé-
nyosztálya EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

A beé-
pítés
típusa

Beépítési
részletek
a követ-
kező
oldalon:

belül, együtt acél megerősítő szer-
kezettel, borítás az egyik oldalon

90 EI 90 S N Ä  53

belül, Nincs Fém megerősítő szer-
kezet, egyoldali borítással

50 EI 90 S N Ä  55

1) Cadolto rendszer

2) Vastagság növekszik a beépítési nyílás közelében

N = Habarcs alapú beé-
pítés

E = Beépítő készlet

5.2 Beépítéssel kapcsolatos biztonsági
figyelmeztetések

Éles peremek, éles sarkok és vékony fémlemezből
készült alkatrészek

 VIGYÁZAT!
Az éles peremek, éles sarkok és vékony fémle-
mezből készült alkatrészek sérülésveszélyesek!
Az éles peremek, éles sarkok és vékony fémle-
mezből készült alkatrészek vágási vagy horzsolásos
sérüléseket okozhatnak.
– Munkavégzés közben legyen óvatos.
– Viseljen védőkesztyűt, munkavédelmi cipőt és

kemény sisakot.

5.3 Általános beépítési információ

 UTALÁS!
Tűzvédelmi csappantyú sérülésének veszélye
– Óvja a tűzvédelmi csappantyút szennyeződé-

sektől vagy sérüléstől.
– Takarja le a nyílásokat és a kioldó mechanizmust

(pl. műanyag fóliával), hogy ne rakódhasson
rájuk habarcs, és ne folyhasson beléjük víz.

– Ne távolítsa el a szállítási/beépítési védelmet (ha
van), amíg a beszerelés nem kész.

Kérem jegyezze meg:
 Vezérlő elemek, elektromos motor és kémlelőnyílás

hozzáférhető kell maradjanak karbantartás céljából.
 A készülékházra ható terhelések befolyásolhatják a

tűzvédelmi csappantyú működését. Szerelje fel és
csatlakoztassa a csappantyút oly módon, hogy a ne
érje beépítési feszültség.

 Beszerelés előtt: végezzen próbaüzemet, majd zárja
le a tűzvédelmi csappantyút. Ä  60

 Védje a tűzcsappantyút a nedvességtől és a párale-
csapódástól, mivel károsodást okozhat.

 Maximum két darab FKR-EU csappantyú építhető
egy beépítési nyílásba.

Hosszabbítócsonkok
Hogy egyszerűbb legyen a légcsatorna csatlakoztatása
a beépítést követően, a tűzvédelmi csappanytút meg
kell hosszabítani egy megfelelő hosszabbítócsonkkal a
beépítési oldalon.

Beépítési helyzet
A tűzvédelmi csappantyú a lezárólap tengely vízszintes
és függőleges helyzetével is beépíthető. A kioldó
mechanizmus helyzete nem létfontosságú, de karban-
tartási céllal hozzáférhetőnek kell maradnia (vegye
figyelembe a használat-specifikus korlátozásokat).

 6. ábra: Lezárólap tengely vízszintesen vagy függőle-
gesen

a Távolság két tűzvédelmi csappantyú között. A
távolság az adott szituációtól függ, és a beszerelési
adatok között van megadva.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Körbefutó rés »s«
Habarcs alapú beépítés esetén a körbefutó rés »s« nem
haladhatja meg 60 mm (fal) vagy 90 mm (födém).
Habarcs alapú beépítés: hagyjon körben kellő „s”
hézagot, hogy azt még vastag fal esetén is egyenle-
tesen ki lehessen tölteni habarccsal. A résnek elég szé-
lesnek kell lennie ahhoz, hogy habarccsal ki lehessen
önteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20 mm.
A rés maximális szélessége az EN 15882-2 szerint. A
nagyobb hézagok nincsenek káros hatással a tűzvéde-
lemre, és véleményünk szerint nem kritikusak.

A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok
Habarcs alapú beépítéskor a tűzvédelmi csappantyú
burkolata és a fal vagy födém közötti hézagot habarcs-
csal ki kell tölteni. Ügyelni kell arra, hogy légbuborék
mentes legyen a kiöntés. A habarcságy mélysége
egyezzen meg a fal vastagságával, de legyen legalább
100 mm vastag.
A következő típusú habarcsok használhatóak:
 DIN 1053: II, IIa, III, IIIa csoportok; tűzgátló habarcs

II, III csoportok
 EN 998-2: M 2.5 – M 10 osztály vagy tűzgátló

habarcs M 2.5 – M 10 osztály
 A fenti szabványok követelményeinek megfelelő

habarcsok, gipszhabarcs vagy beton

Ásványgyapot, mint töltőanyag
Amennyiben a beépítési dokumentáció erről máshogy
nem rendelkezik, ≥ 80 kg/m³ bruttó sűrűségű és
1000 °C olvadáspontú ásványgapotot kell használni.

5.3.1 Beépítés után
 Tisztítsa meg a tűzvédelmi csappantyút.
 Távolítsa el a szállítási/beépítési védelmet, ha van.

Habarcs alapú beépítés esetén ezeket a védőele-
meket a habarcs megszilárdulásáig nem szabad
eltávolítani.

 Ellenőrizze a tűzvédelmi csappantyú működését.
 Csatlakoztassa a légcsatorna hálózathoz.
 Végezze el az elektromos bekötést.

Beépítés
Általános beépítési információ  > Beépítés után
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5.4 Teherviselő falak
5.4.1 Habarcs alapú beépítés

 7. ábra: Habarcs alapú beépítés betonfalba

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Szilárd fal
4 Szilárd födém
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

EI 120 S -ig
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

 8. ábra: Habarcs-alapú telepítés szilárd falakba, "karima a karimához", egymásra építve vagy egymás mellett.

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Szilárd fal
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* karimás kialakítással 80...120 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs alapú beépítés
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 120 S -ig
 Betonfalak vagy tűzfalak, például betonból, gázbetonból vagy tömör gipsz építőlemezekből az EN 12859 szab-

ványnak megfelelően (nyílt terek nélkül); bruttó sűrűség ≥ 350 kg/m³ és W ≥ 100 mm
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 40 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, 80 mm csatlakozó karimás kialakítás esetén („karima a

karimához” beépítés)
1. Vágjon ki vagy alakítson ki nyílást, ∅NA + maximum 120 mm. Ha két tűzvédelmi csappantyút épít be egyazon

nyílásba, akkor a két tűzvédelmi csappantyú közötti habarcs vastagsága ne lépje túl 120 mm-t.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 

7. ábra vagy 8. ábra.
Ha a falvastagság >115 mm, hosszabbítsa meg a tűzvédelmi csappantyút a beépítési oldalon egy hosszabbí-
tócsonkkkal vagy spirálkorcolt légcsatornával.

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal. A habarcs mélysége nem lehet kevesebb, mint 100 mm (közelítse
meg a falszerkezetnek megfelelő nagyobb nyílásokat, pl. kőműves munka).

 Beépítés építés alatt álló falba

Ha a tűzvédelmi csappantyút a falszerkezet építésekor helyezik be körbefutó "s" rés nem szükséges. A tűzvé-
delmi csappantyú és a fal illetve födém közötti hézagot habarccsal ki kell tölteni. Ügyelni kell arra, hogy légbu-
borék mentes legyen a kiöntés. A habarcságy mélysége egyezzen meg a fal vastagságával.

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs alapú beépítés
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5.5 Szilárd födémek
5.5.1 Habarcs alapú beépítés födémbe

 9. ábra: Habarcsos beépítés beton födémbe, függőlegesen

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

 10. ábra: Habarcsos beépítés beton födémbe, függőlegesen

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe

 Tűzvédelmi csappantyú Típus: FKR - EU 21



 11. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe, függőleges, „karima a karimához”

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* karimás kialakítással 80...120 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

 12. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe, függőleges, „karima a karimához”

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* karimás kialakítással 80...120 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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 13. ábra: Habarcsos beépítés beton födémbe, függesztve

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

 14. ábra: Habarcsos beépítés beton födémbe, függesztve

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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 15. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe, függesztett, „karima a karimához”

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* karimás kialakítással 80...120 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

 16. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe, függesztett, „karima a karimához”

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Hosszabbítócsonk
4 Szilárd födém
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* karimás kialakítással 80...120 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 120 S -ig
 Hézagok nélküli beton födémek betonból vagy gázbetonból; bruttó sűrűség ≥ 600 kg/m³ és D ≥ 100 mm (vas-

tagság megnövelve D ≥ 150 mm ahol szükséges).
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 40 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, 80 mm csatlakozó karimás kialakítás esetén („karima a

karimához” beépítés) Ha két tűzvédelmi csappantyút épít egymás mellé egyazon nyílásba, akkor a két tűzvé-
delmi csappantyú közötti habarcs nem haladhatja meg a 120 mm (megerősítés a szerkezeti igényeknek megfe-
lelően).

1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a helyi szerkezeti követelményeknek megfelelően. ∅D = ∅NA + maximum
180 mm.

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 
9. ábra -tol 16. ábra.
Használjon hosszabbítócsonkot vagy kör keresztmetszetű légcsatornát a beépítési oldalon.

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal. A habarcságy mélysége legyen legalább 100 mm.

 Beépítés a födém kialakításával egy időben

Ha a tűzvédelmi csappantyút a födém kialakításával egy időben építik be körbefutó "s" rés kialakítása nem szük-
séges.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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5.5.2 Habarcs alapú beépítés fa gerendás álmennyezetbe

 17. ábra: Habarcs alapú beépítés fa gerendás födémbe EI 90 S-ig, függőleges beépítés (lásd ábra, egyéb szerke-
zetek egyedi igény szerint)

1 FKR-EU
2 Vasbeton
3 Fa padlóburkolat / padlólap
4 Fa gerendák (a gerendák közti távolságot csökken-

teni kell a beépítési nyílás méretéig)
5 Fa szerkezetes gerenda
6 Zsalu
7 Tűzálló burkolat (a helyi szerkezeti tulajdonsá-

goknak megfelelően)
8 Takarólapok

9 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
10 Beton (opcionális)
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Beton

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Fa gerendás álmennyezet tűzálló burkolattal
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 40 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, 80 mm csatlakozó karimás kialakítás esetén („karima a

karimához” beépítés) Ha két tűzvédelmi csappantyút épít be egyazon nyílásba, akkor a két tűzvédelmi csap-
pantyú közötti habarcs vastagsága ne lépje túl 120 mm-t.

1. Készítsen egy, ∅NA + 120 mm max. méretű beépítési nyílást. Illessze tőkéletesen a vágóéleket

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 
17. ábra
Használjon hosszabbítócsonkot vagy kör keresztmetszetű légcsatornát a beépítési oldalon.

3. Hozzon létre egy részleges beton felületet a tűzvédelmi csappantyú körül ≥ 150 mm megerősítéssel,
≥ 150 mm ; vagy építse a csappantyút később a beton álmennyezetbe körbefutó rés kitöltéssel habarccsal.

4. A födém szerkezeti és tűzállósági tulajdonságait, beleértve a betonhoz való rögzítést is, mások által értékelni
és biztosítani kell.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés fa gerendás álmennyezetbe
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5.5.3 Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes födémbe

 18. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes födémbe EI 120 S -ig, függőleges beépítés

1 FKR-EU
2 Beton vagy habarcs
3 Könnyűszerkezetes födém (Cadolto elemes födém

rendszer), beépítés a gyártó utasítása és az álta-
lános értékelési tanúsítvány szerint

4 Részben beton födém megerősítéssel
5 Acél részek

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Beton vagy habarcs Ä „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 120 S -ig
 Elemes födém (Cadolto)
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 40 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, 80 mm csatlakozó karimás kialakítás esetén („karima a

karimához” beépítés) Ha két tűzvédelmi csappantyút épít be egyazon nyílásba, akkor a két tűzvédelmi csap-
pantyú közötti habarcs vastagsága ne lépje túl 120 mm-t.

1. Alakítsa ki a beépítési nyílást, ∅NA + 180 mm max. méretre. Illessze az acél konstrukciót pontosan a könnyű-
szerkezetes födémben kialakított nyílás köré.

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 
18. ábra
Használjon hosszabbítócsonkot vagy kör keresztmetszetű légcsatornát a beépítési oldalon.

3. Hozzon létre egy részleges beton felületet a tűzvédelmi csappantyú körül ≥ 150 mm megerősítéssel,
≥ 150 mm ; vagy építse a csappantyút később a beton álmennyezetbe körbefutó rés kitöltéssel habarccsal.

4. A födém szerkezeti és tűzállósági tulajdonságait, beleértve a betonhoz való rögzítést is, mások által értékelni
és biztosítani kell.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes födémbe
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5.5.4 Habarcs alapú beépítés beton alapba

 19. ábra: Habarcs alapú beépítés beton alappal beton födémbe, függőlegesen EI 120 S -ig

1 FKR-EU
2 Vasbeton alap
3 Beton alap a megerősítési tervnek megfelelően,

lásd 20. ábra
4 Szilárd födém
5 Légcsatorna

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm
EI 120 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 120 S -ig
 Hézagok nélküli beton födémek betonból vagy gázbetonból; bruttó sűrűség ≥ 600 kg/m³ és D ≥ 100 mm
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 40 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, 80 mm csatlakozó karimás kialakítás esetén
1. Csatlakoztassa az új tűzvédelmi csappantyút a régi tűzvédelmi csappantyúhoz vagy a légcsatornához.

Megjegyzés: Ha tűzvédelmi csappantyút egy meglévő, de nem működő tűzvédelmi csappantyú karimájához
építik a nem működő tűzvédelmi csappantyú minden belső alkatrészét pl. lezárólap, ütköző és mozgó alkatré-
szek el kell távolítani.

2. Készítse el a beton alapot, a támaszték tervéhez lásd (vagy hasonlót pl.: acél gyártmánnyal) lásd 20. ábra.
Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 19. ábra
Nincs szükség támasztékra, ha az alap magassága ≤ 100 mm.
Ha a távolság teherviselő faltól < 150 mm és a beton alap megfelelően lett csatlakoztatva, nincs szükség meg-
erősítésre a fal oldalán.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés beton alapba
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 20. ábra: Támaszték tervrajz 100 - 750 mm magas beton alapokhoz

* vagy egyenértékű, pl. acél dűbel vagy menetes szár

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés beton alapba
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5.6 Könnyű válaszfalak

 21. ábra: Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerkezettel és mindkét oldali borítással

A Könnyű válaszfal
B Könnyűszerkezetes válaszfal, beépítés a padló köz-

elében

6 Gipszkarton csavar
7 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartó-

szerkezethez) a szerelési tervnek megfelelően
8 Hajtsa befelé a fület, vagy vágja le

Beépítés
Könnyű válaszfalak  
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C Könnyűszerkezetes válaszfalakba, beépítés a
mennyezet közelében

1 UW szelvény
2 CW szelvény
3 Csavar vagy acél szegecs
4 Kétrétegű lapborítás a fém oszloprendszer mindkét

oldalán
5 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)

9 UW szelvény, csak habarcs alapú beépítéshez,
∅NA 450 - 800

10 Acéllemez betét (használhatósági tanúsítvány
szerint, pl.: egy biztonsági elválasztó falhoz)

☐A Beépítési nyílás Ä táblázat a(z) 31. oldalon
☐A1 Nyílás a fém tartószerkezetben

(kárpitpanel nélkül: ☐A =☐A1)
Ä táblázat a(z) 31. oldalon

* A zárt vég nézzen a beépítési nyílás felé
Előfeltételek
 Könnyűszerkezetes válaszfalak, biztonsági válaszfalak vagy sugárzásvédő falak fém tartószerkezettel vagy fém

alszerkezettel és kétoldali lapborítással, Európai tanúsítvánnyal az EN 13501-2 szerint vagy azzal egyenértékű
nemzeti tanúsítvánnyal

 Kétoldali lapborítás gipsz vagy cement alapú lapokkal vagy üvegszál erősítésű gipszkartonból vagy tűzálló kál-
cium-szilikát lapokból, falvastagság W ≥ 98 mm

 ≤ 625 mm távolság a fém oszlopok közt
 További burkolási rétegek (legfeljebb két réteg, ha a fal felhasználhatósági tanúsítványban szerepelnek) és a

kettős sartószerkezetek jóváhagyásra kerültek.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
 Kárpitpaneleket csavarral kell fixen a tartószerkezethez rögzíteni
Fal felépítése és beépítési nyílás kialakítása
 Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó előírásai szerint.
 Alakítsa ki a beépítési nyílást., lásd :

– Alakítsa ki a beépítési nyílást a fémtartós szerkezetben a tartószelvények segítségével.
– ∅450 névleges mérettől, tűzvédelmi csappantyúk habarcs alapú beépítése esetén, építsen be négy további

szelvényt ⑨, 45°-os szögben a fém tartószerkezet megerősítéséhez.

Kivágási méret ☐A [mm]

A beépítés típusa ∅NA névleges méret

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Habarcs alapú beépítés 1 ☐A = ∅NA + max. 120 mm

☐A1 = ☐A + (2 × vágott panel)

Habarcs nélküli (száraz) beépítés TQ
beépítő készlettel 1, 2, 3

435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Opcionális takaró lapok

2) Kivágási mérettűrés + 2 mm

3) Beépítő készlet TQ csak légcsatorna csatlakozós FKR-EU csappantyúhoz

Beépítés
Könnyű válaszfalak  
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5.6.1 Habarcs alapú beépítés

 22. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Könnyű válaszfal
4 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartószer-

kezethez)
5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6 Megerősítő lap (csavarral rögzítve körben a fém

tarószerkezethez)
7 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
8 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
9 Szilárd födém / szilárd padló

z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,
peremes kialakítás: 342 mm

* Lehet növelni a kárpitpanelek vastagságának
megfelelően

# opcionális
 – EI 90 S -ig
 – EI 30 S -ig
 – EI 90 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs alapú beépítés
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 23. ábra: Habarcs-alapú telepítés könnyűszerkezetes válaszfalakba, "karima a karimához", egymásra építve vagy
egymás mellett.

1 FKR-EU ( ∅NA = 400 mm-ig)
2 Habarcs
3 Fém tartószerkezet biztonsági válaszfal vagy sugár-

zásvédő feladatra
4 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartószer-

kezethez) a szerelési tervnek megfelelően22. ábra
5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig
# karimás kialakítással 80...120 mm

EI 90 S -ig
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs alapú beépítés
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 24. ábra: Habarcs-alapú telepítés könnyűszerkezetes válaszfalakba, "karima a karimához", egymásra építve vagy
egymás mellett.

1 FKR-EU ( ∅NA = 450 mm-től)
2 Habarcs
3 Könnyű válaszfal
4 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartószer-

kezethez) a szerelési tervnek megfelelően22. ábra
5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm

* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig
# karimás kialakítással 80...120 mm

EI 90 S -ig
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyű válaszfal, biztonsági válaszfal vagy sugárzást védő fal fém tartószerkezettel vagy acél merevítéssel és

mindkét oldali borítással, W ≥ 98 mm, további előírások Ä   a(z) 30. oldalon.
 ≥ 40 mm ≥ 40 mm távolság a teherhordó szerkezeti elemektől (75 mm F30 könnyűszerkezetes válaszfalakkal).
 ≥ 200 mm távolság 2 tűzvédelmi csappantyú között (külön beépítési nyílás) Távolság 2 tűzvédelmi csappantyú

között "karima a karimához" beépítéssel 40...120 mm vagy 80...120 mm karimás kialakítással (egy beépítési
nyílás). A "karima a karimához" beépítés csak azonos méretű tűzcsappantyúk esetén lehetséges. ≥ 200 mm a
két tűzvédelmi csappantyú közötti távolság F30 könnyűszerkezetes válaszfalba történő beépítés esetén

 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyűszerkezetes válaszfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást,

lásd Ä   a(z) 30. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 

22. ábra -tol 24. ábra.
Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy
spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani (rendelhető tartozék vagy a megrendelő feladata a beszerzése)

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs alapú beépítés
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5.6.2 Beépítés habarccsal, elasztikus mennyezeti csatlakozó alál

 25. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba elasztikus mennyezeti csatlakozó estén (lásd
ábra - flexibilis mennyezeti csatlakozás a DIN 4102 szabványnak megfelelően)

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Fémtartós fal
4 Fém tartószerkezet (nyitott felülettel kell rendel-

keznie ⑩ lásd "Y" részlet)
5 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartószer-

kezethez) opcionális, lásd beépítési részlet 22. ábra
6 Szilárd födém
7 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)
8 Mennyezeti csatlakozó szalagok, ca. 4 × ≥ 10 mm

9 Ásványgyapot csíkok, A1, alternatívaként kitöltőa-
nyag (a fal szerkezetétől függően)

10 Gipszkarton csavar
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
EI 90 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyűszerkezetes válaszfalak fém tartószerkezettel és mindkét oldali borítással, W ≥ 98 mm; részletes

műszaki adatok: Ä   a(z) 30. oldalon.
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között (külön beépítési nyílás) Ha két megegyező méretű csap-

pantyú kerül egy beépítési nyílásba, a köztük lévő távolság 40...120 mm vagy 80...120 mm kell legyen (karimás
kialakítás).

 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyűszerkezetes válaszfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást,

lásd Ä   a(z) 30. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 

25. ábra
Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy
spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani (rendelhető tartozék vagy a megrendelő feladata a beszerzése)

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Beépítés habarccsal, elasztikus mennyezeti csatlakozó alál
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5.6.3 Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel

 26. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba négyszög alakú beépítési nyílásba TQ
beépítőkészlettel

1 FKR-EU
2 TQ beépítő készlet (gyárilag felszerelve)
3 Könnyű válaszfal
4 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartó-

szerkezethez)
5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6 Ásványgyapot, ≥ 1000 ° C, ≥ 50 kg/m³, alternatíva-

ként gipszhabarcs
7 Felületmegerősítés, fali panelekből (megerősítő lap

vagy alternatívaként fal borítás a hátsó oldalon, a
tűzvédelmi csappantyú készülékházáig)

8 Merevítőlap
9 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)

11 Ásványgyapot, ≥ 1000 ° C, ≥ 80 kg/m³, alter-
natívaként gipszhabarcs

12 Acél tartószerkezet
13 Burkolólap, helyszínen vágva
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig
# opcionális

 – EI 90 S -ig
 – EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel
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10 Hosszabbítócsonk
Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyűszerkezetes válaszfalak fém vagy acél tartószerkezettel és mindkét oldali borítással, W ≥ 98 mm; rész-

letes műszaki adatok: Ä   a(z) 30. oldalon.
 Megengedett legkisebb távolság a tűzcsappantyú és a teherhordó szerkezeti elemek között 40 mm (tervezés

szerint ≥ 60 mm a rövidebb burkolólap esetén)
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó utasítása szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást

Ä   a(z) 30. oldalon

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a négyszög alakú beépítőblokkal együtt a nyílásba a takarólapig.
Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy
spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani.

3. Rögzítse a fedőlapot csavarokkal (∅ ≥ 4.2 mm) a fém tartószerkezethez; névleges méret NA 400 mm-ig: 4
csavarral; névleges méret NA 450 mm: 12 csavarral.

4. Ha a fal vastagsága ≥ 125 mm, töltse meg a hátsó rést ásványgyapottal vagy gipszhabarcssal, majd tömítse
be a fal anyagával megegyező megerősítő csíkkokkal 26. ábra.

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel
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5.6.4 Habarcs nélküli (száraz) beépítés négyszög alakú beépítő készlettel és flexibilis
mennyezeti csatlakozóval

 27. ábra: Száraz beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba TQ négyszög alakú beépítőblokkal és flexibilis mennye-
zeti csatlakozóval (lásd ábra a flexibilis mennyezeti csatlakozó a DIN 4102 szerint)

1 FKR-EU
2 TQ beépítő készlet (gyárilag felszerelve)
3 Fémtartós fal
4 Fém tartószerkezet (nyitott felülettel kell rendel-

keznie ⑩ lásd "Y" részlet)
5 Kárpitpanelek (csavaros rögzítéssel a fém tartószer-

kezethez) opcionális, lásd beépítési részlet 26. ábra
6 Szilárd födém
7 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)
8 Mennyezeti csatlakozó szalagok (pl. 4 × ≥ 10 mm)

9 Ásványgyapot csíkok, A1, alternatívaként kitöltőa-
nyag (a fal szerkezetétől függően)

10 Gipszkarton csavar
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
EI 90 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyűszerkezetes válaszfalak fém tartószerkezettel és mindkét oldali borítással, W ≥ 98 mm; részletes

műszaki adatok: Ä   a(z) 30. oldalon.
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó utasítása szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást

Ä   a(z) 30. oldalon

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a négyszög alakú beépítőblokkal együtt a nyílásba a takarólapig.
Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy
spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani (rendelhető tartozék vagy a megrendelő feladata a beszerzése)

3. Rögzítse a fedőlapot csavarokkal (∅ ≥ 4.2 mm) a fém tartószerkezethez; névleges méret NA 400 mm-ig: 4
csavarral; névleges méret NA 450 mm: 12 csavarral.

4. Ha a fal vastagsága ≥ 125 mm, töltse meg a hátsó rést ásványgyapottal vagy gipszhabarcssal, majd tömítse
be a fal anyagával megegyező megerősítő csíkkokkal, lásd 26. ábra

Beépítés
Könnyű válaszfalak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés négyszög alakú beépítő készlettel és flexibi...
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5.7 Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel

 28. ábra: Könnyűszerkezetes válaszfal fa tartószerkezettel és egyoldali borítással.

1 Fa tartó elem minimum 60 × 80 mm
2 Vízszintes fa tartó elem minimum 60 × 80 mm
3 Csavar vagy szög
4 Dupla rétegű borítás a fa tartószerkezet mindkét

oldalán
5 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)

6 Csavar
7 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlakozások
☐A Tiszta beépítési nyílás
☐A1 Nyílás a fa tartószerkezetben,

☐A1 = ☐A + (4 vágólap)

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  
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 29. ábra: Könnyűszerkezetes válaszfal részben fa tartószerkezettel és mindkét oldali borítással

1 Részben fa konstrukció
2 Kétrétegű lapborítás a részben fa szerkezet mindkét

oldalán
3 Kitöltés*
6 Csavar

7 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlakozások
* Üregek teljesen kitöltve ásványgyapottal

≥ 50 kg/m³, tégla, gázbeton, könnyűszerkezetű
habarcs, megerősítő habarcs vagy agyag

☐A Tiszta beépítési nyílás
☐A1 Nyílás a részben fa konstrukcióban,

☐A1 = ☐A + (4 vágólap)

Előfeltételek
 Könnyűszerkezetes válaszfalak, vagy fa tartós falak vagy részben fa tartószerkezetes falak, mindkét oldali borí-

tással, az Europai osztályozás szerint EN 13501-2 vagy ezzel megegyező nemzeti osztályozással
 Kétoldali lapborítás gipsz vagy cement alapú lapokkal vagy szálerősítésű gipszkartonból vagy tűzálló kálcium-

szilikát lapokból, falvastagság W ≥ 130 mm; részben fa szerkezetes kialakítás esetén : falvastagság
W ≥ 140 mm

 ≤ 625 mm távolság 2 fa tartó között; részben fa konstrukció miután a falat felhúzták
 További burkolási rétegek (legfeljebb két réteg, ha a fal felhasználhatósági tanúsítványban szerepelnek) és a

kettős tartószerkezetek (részletek igény szerint) jóváhagyásra kerültek.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
 A szegélylemezeket és az erősítőlemezeket a burkolóanyagból kell elkészíteni, és rögzíteni kell a kerethez.
Fal felépítése és beépítési nyílás kialakítása
 Építse fel a fa tartószerkezetes falat a gyártó előírásai szerint.
 Hozzon létre egy nyílást a fa tartószerkezetbe fa lécekkel ①, vízszintes fa elemek ② és vágólapok ⑦; vagy

hozzon létre egy nyílást a részben fa szerkezetben ① vágólapokkal ⑦, lásd 28. ábra vagy 29. ábra.

Kivágási méret ☐A [mm]

A beépítés típusa ∅NA névleges méret

315 355 400 450 500 560 630 710 800
Habarcs alapú beépítés ☐A = ∅NA + max. 120 mm

☐A1 = ☐A + (4 × vágólap)

Habarcs nélküli (száraz) beépítés TQ 1,

2 beépítő készlettel
435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Kivágási mérettűrés + 2 mm

2) Beépítő készlet TQ csak légcsatorna csatlakozós FKR-EU csappantyúhoz

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  
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5.7.1 Habarcs alapú beépítés

 30. ábra: Habarcs alapú beépítés fa tartószerkezetes könnyűszerkezetes válaszfalba

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Fa tartós fal
4 Takarólapok
4,1 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m3

4,2 Vágólapok (tűzálló)
5 Fal borítás
5,1 Fal borítás, fa lap, minimum 600 kg/m3

5,2 Fal borítás (tűzálló)

6 Vízszintes fa tartó elem/léc minimum 60 × 80 mm
7 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
8 Merevítőlap
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
EI 90 S -ig
EI 30 S ( fa panel szerkezetek és fa tartószerkezet)
EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 31. ábra: Habarcs-alapú telepítés könnyűszerkezetes válaszfalakba, fa tartószerkezettel, "karima a karimához",
egymásra építve vagy egymás mellett.

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Fa tartós fal
4 Takarólapok
4,1 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m3

4,2 Vágólapok (tűzálló)
5 Fal borítás
5,1 Fal borítás, fa lap, minimum 600 kg/m3

5,2 Fal borítás (tűzálló)
6 Vízszintes fa tartó elem/léc minimum 60 × 80 mm

7 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
8 Merevítőlap
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* karimás kialakítással 80...120 mm

EI 90 S -ig
EI 30 S ( fa panel szerkezetek és fa tartószerkezet)
EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 32. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba, részben fa kialakítás

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Részben fa fal
4,2 Takarólapok
5,2 Fal borítás
6 Részben fa konstrukció
7 Kitöltés*

8 Merevítőlap
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* Üregek teljesen kitöltve ásványgyapottal

≥ 50 kg/m³, tégla, gázbeton, könnyűszerkezetű
habarcs, megerősítő habarcs vagy agyag
EI 90 S -ig
EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyűszerkezetes válaszfal fa tartószerkezettel és mindkét oldali borítással, W ≥ 130 mm; részben fa kon-

strukció W ≥ 140 mm; egyéb specifikáció Ä   a(z) 39. oldalon.
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 200 mm távolság 2 tűzvédelmi csappantyú között (külön beépítési nyílás) Távolság 2 tűzvédelmi csappantyú

között "karima a karimához" beépítéssel 40...120 mm vagy 80...120 mm karimás kialakítással (egy beépítési
nyílás).

 Csak két ugyanolyan méretű FKR-EU csappantyú szerelhető egyazon szerelési nyílásba (eltérések kérésre)
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyűszerkezetes válaszfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást,

lásd Ä   a(z) 39. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 

30. ábra -tol 32. ábra.
Használjon hosszabbítócsonkot vagy kör keresztmetszetű légcsatornát a beépítési oldalon.

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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5.7.2 Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel

 33. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés fa tartószerkezetes könnyűszerkezetes válaszfalba négyszög alakú beé-
pítési nyílásba TQ beépítőkészlettel

1 FKR-EU
2 TQ beépítő készlet (gyárilag felszerelve)
3 Fa tartós fal
4 Takarólapok
4,1 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m3

4,2 Vágólapok (tűzálló)
5 Fal borítás
5,1 Fal borítás, fa lap, minimum 600 kg/m3

5,2 Fal borítás (tűzálló)

6 Vízszintes fa tartó elem/léc minimum 60 × 80 mm
7 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
8 Merevítőlap

EI 90 S -ig
EI 30 S ( fa panel szerkezetek és fa tartószerkezet)
EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel
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 34. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés részben fa tartós könnyűszerkezetes válaszfalba négyszög alakú beépí-
tési nyílásba TQ beépítőkészlettel

1 FKR-EU
2 TQ beépítő készlet (gyárilag felszerelve)
3 Részben fa fal
4,2 Takarólapok
5,2 Fal borítás
6 Részben fa konstrukció
7 Kitöltés*

8 Merevítőlap
* Üregek teljesen kitöltve ásványgyapottal

≥ 50 kg/m³, tégla, gázbeton, könnyűszerkezetű
habarcs, megerősítő habarcs vagy agyag
EI 90 S -ig
EI 30 S

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Könnyűszerkezetes válaszfal fa tartószerkezettel és mindkét oldali borítással, W ≥ 130 mm; részben fa kon-

strukció W ≥ 140 mm; egyéb specifikáció Ä   a(z) 39. oldalon.
 A tűzvédelmi csappantyú minimális távolsága teherviselő elemektől ≥ 75 mm (dizájn okokból ≥ 100 mm)
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyűszerkezetes válaszfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást,

lásd Ä   a(z) 39. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a négyszög alakú beépítőblokkal együtt a nyílásba a takarólapig.
3. Rögzítse a fedőlapot csavarokkal (∅ ≥ 4.2 mm) a fa tartószerkezethez; névleges méret NA 400 mm-ig: 4 csa-

varral; névleges méret NA 450 mm: 12 csavarral.

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel
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5.8 Tűzfalak

 35. ábra: Tűzfal

1 Kétrétegű lapborítás a fém oszloprendszer mindkét
oldalán

2 Acéllemez betét
3 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)
4 UA szelvény
5 Gipszkarton csavar
6 Opcionális takaró lapok

7 UW szelvény
8 UW szelvény, ∅NA 450 - 800 névleges mére-

tekhez
☐A Beépítési nyílás Ä táblázat a(z) 47. oldalon
☐A1 Nyílás a fém tartószerkezetben

(kárpitpanel nélkül: ☐A =☐A1)
Ä táblázat a(z) 47. oldalon

* A zárt vég nézzen a beépítési nyílás felé
Előfeltételek
 Tűzfalak fém tartószerkezettel és kétoldali lapborítással, EN 13501-2 európai tanúsítvánnyal vagy azzal egyen-

értékű nemzeti tanúsítvánnyal
 Kétoldali lapborítás gipsz vagy cement alapú lapokkal vagy szálerősítésű gipszkartonból vagy tűzálló kálcium-

szilikát lapokból, falvastagság W ≥ 100 mm
 További acél betétek további burkolási réteghez (legfeljebb két réteg, ha a fal felhasználhatósági tanúsítványban

szerepelnek) és a kettős tartószerkezetek jóváhagyásra kerültek.
 ≤ 312,5 mm távolság a fém oszlopok közt
 Fal kialakítás a gyártó utasítása szerint
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
 Kárpitpaneleket csavarral kell fixen a tartószerkezethez rögzíteni
Fal felépítése és beépítési nyílás kialakítása
 Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó előírásai szerint.
 Alakítsa ki a beépítési nyílást., lásd 35. ábra:
 – Alakítsa ki a beépítési nyílást a fémtartós szerkezetben a tartószelvények segítségével.

– Habarcs alapú beépíts esetén, ∅450 névleges mérettől, építsen be négy további szelvényt ⑧, 45°-os
szögben a fém tartószerkezet megerősítéséhez.

Beépítés
Tűzfalak  
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Kivágási méret ☐A [mm]

A beépítés típusa ∅NA névleges méret

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Habarcs alapú beépítés 1 ☐A = ∅NA + max. 120 mm

☐A1 = ☐A + (2 × vágott panel)

Habarcs nélküli (száraz) beépítés TQ 1,

2 beépítő készlettel
435 475 520 570 620 680 750 830 920

1) Opcionális takaró lapok 2) Kivágási mérettűrés + 2 mm

Fém falrendszer

 36. ábra: Egyrétegű falrendszer

1 UW szelvény
2 CW szelvény
3 UA szelvény
4 TB gipszkarton csavar
5 Szállítási rögzítő, L ≤ 50 mm, anyacsavarral és alá-

téttel
6 Konzol

7 Acél szegecs Ø 4 mm
8 2 × Ø 6 mm csavar dübellel vagy beüthető rögzí-

téssel
9 Önmetsző csavar Ø 3,9 × 35 mm
10 UA csatlakozó bilincs; szerelési elemek a gyártó

utasítása szerint
11 A beépítési nyílás a beépítés típusától függ

Ä   a(z) 46. oldalon

Beépítés
Tűzfalak  
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 37. ábra: Kétrétegű falrendszer

1 UW szelvény
2 CW szelvény
3 UA szelvény
4 TB gipszkarton csavar
5 Szállítási rögzítő, L ≤ 50 mm, anyacsavarral és alá-

téttel
6 Konzol

7 Acél szegecs Ø 4 mm
8 2 × Ø 6 mm csavar dübellel vagy beüthető rögzí-

téssel
9 Önmetsző csavar Ø 3,9 × 35 mm
10 UA csatlakozó bilincs; szerelési elemek a gyártó

utasítása szerint
11 A beépítési nyílás a beépítés típusától függ

Ä   a(z) 46. oldalon

Beépítés
Tűzfalak  
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5.8.1 Habarcs alapú beépítés

 38. ábra: Habarcs alapú beépítés tűzálló vagy biztonsági válaszfalba

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Tűzálló vagy biztonsági válaszfal
4 Opcionális takaró lapok
5 Borítás
6 Acél betét (a fal kialakításától függően)

7 Ásványgyapot (a fal szerkezetétől függően)
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Tűzfalak fém tartószerkezettel és kétoldali lapborítással, W ≥ 100 mm; részletes műszaki adatok:
Ä   a(z) 46. oldalon

 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 200 mm távolság 2 tűzvédelmi csappantyú között (külön beépítési nyílás) Távolság 2 tűzvédelmi csappantyú

között "karima a karimához" beépítéssel 40...120 mm vagy 80...120 mm karimás kialakítással (egy beépítési
nyílás). A "karima a karimához" beépítés csak azonos méretű tűzcsappantyúk esetén lehetséges.

 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a tűzfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást, lásd Ä   a(z) 46. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 

38. ábra
Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy
spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani (rendelhető tartozék vagy a megrendelő feladata a beszerzése)

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.

Beépítés
Tűzfalak  > Habarcs alapú beépítés
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5.8.2 Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel

 39. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés tűzálló vagy biztonsági válaszfalba négyszög alakú beépítési nyílásba
TQ beépítőkészlettel

1 FKR-EU
2 TQ beépítő készlet (gyárilag felszerelve)
3 Tűzálló vagy biztonsági válaszfal
4 Opcionális takaró lapok
5 Borítás
6 Lemezacél betét a fal gyártótól függően

7 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Tűzfalak fém tartószerkezettel és kétoldali lapborítással, W ≥ 100 mm; részletes műszaki adatok:
Ä   a(z) 46. oldalon

 A tűzvédelmi csappantyú minimális távolsága teherviselő elemektől ≥ 75 mm (design okokból 100 mm körben)
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a tűzfalat a gyártó útmutatásai alapján, majd alakítsa ki a beépítési nyílást, lásd Ä   a(z) 46. oldalon.
2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a négyszög alakú beépítőblokkal együtt a nyílásba a takarólapig.

Ha a falvastagság >115 mm, hosszabbítsa meg a tűzvédelmi csappantyút a beépítési oldalon egy hosszabbí-
tócsonkkkal vagy spirálkorcolt légcsatornával.

3. Rögzítse a fedőlapot csavarokkal (∅ ≥ 4.2 mm, a ≥ 10 mm) a fém tartószerkezethez; névleges méret NA 400
mm-ig: 4 csavarral; névleges méret NA 450 mm: 12 csavarral.

Beépítés
Tűzfalak  > Habarcs nélküli beépítés TQ beépítőkészlettel
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5.9 Aknafalak fém tartószerkezettel

 40. ábra: Aknafalak fém tartószerkezettel és egyoldali lapborítással

A Aknafal
B Aknafal, beépítés a padló közelébe
C Aknafal, beépítés a mennyezet közelébe
1 UW szelvény

6 Gipszkarton csavar
7 Opcionális takaró lapok
8 Hajtsa befelé a fület, vagy vágja le

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  
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2 CW szelvény
3 Csavar vagy acél szegecs
4 Kétrétegű lapborítás a fém oszloprendszer egyik

oldalán
5 Merevítőlap

9 UW szelvény ∅NA 450 - 800 névleges mére-
tekhez

☐A Beépítési nyílás Ä táblázat a(z) 52. oldalon
☐A1 Nyílás a fém tartószerkezetben

(kárpitpanel nélkül: ☐A =☐A1)
Ä táblázat a(z) 52. oldalon

* A zárt vég nézzen a beépítési nyílás felé
Előfeltételek
 Aknafalak fém tartószerkezettel vagy acél kerettel és egyoldali lapborítással, EN 13501-2 szerinti európai beso-

rolással vagy ezzel egyenértékű nemzeti besorolással az EN 13501-2 szerint vagy egyenértékű nemzeti szabá-
lyozásnak megfelelően

 Egyoldali lapborítás gipsz vagy cement alapú lapokkal a szálerősítésű gipszkartonhoz vagy tűzálló kálcium-szi-
likát lapokhoz, falvastagság W ≥ 90 mm

 További megerősítő lemez, legalább 20 mm vastag
 ≤ 625 mm távolság a fém oszlopok közt
 Fal kialakítás a gyártó utasítása szerint
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
Fal felépítése és beépítési nyílás kialakítása
 Építse fel az aknafalat a gyártó utasításai szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást, lásd: 40. ábra

– Alakítsa ki a beépítési nyílást a fémtartós szerkezetben a tartószelvények segítségével.
– ∅450 névleges mérettől, tűzvédelmi csappantyúk habarcs alapú beépítése esetén, építsen be négy további

szelvényt ⑨, 45°-os szögben a fém tartószerkezet megerősítéséhez.

Kivágási méret ☐A [mm]

A beépítés típusa ∅NA névleges méret

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Habarcs alapú beépítés 1 ☐A = ∅NA + max. 120 mm

☐A1 = ☐A + (2 × vágott panel)
1) Opcionális takaró lapok

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  
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5.9.1 Habarcs alapú beépítés

 41. ábra: Habarcs alapú beépítés fém tartószerkezetes aknafalba

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Aknafalak fém tartószerkezettel
4 Fémszelvény
5 Merevítőlap
6 Opcionális takaró lapok
7 Fal megfelelő tűzállósági osztály nélkül
8 Hosszabbítócsonk
9 Acél tartószerkezet

10 Szilárd födém / szilárd padló
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
* Csökkenthető a vágási panelek vastagságáig

EI 90 S -ig
 – EI 30 S
 – EI 90 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Aknafalak fém vagy acél tartószerkezettel és egyoldali lapborítással, EN 13501-2 szerinti európai besorolással

vagy ezzel egyenértékű nemzeti besorolással Ä   a(z) 51. oldalon
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől További biztonsági lapok  és  távolság teherviselő ele-

mektől ≥ 75 mm.
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó utasítása szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást megerősítő

lappal Ä   a(z) 51. oldalon

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 
41. ábra

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.
4. Ha a fal vastagsága > 115 mm, a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési oldal felől hosszabbítócsonkkal vagy

spirálkorcolt légcsatornával kell megtoldani (rendelhető tartozék vagy a megrendelő feladata a beszerzése)

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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5.10 Aknafalak fém tartószerkezet nélkül

 42. ábra: Aknafal, fém tartószerkezet nélkül és egyoldali lapborítással

A Fal felépítés, ∅315 – 400 mm névleges méretekhez
B Fal felépítés, ∅450 – 800 mm névleges méretekhez
1 Merevítőlap
2 Gipszkarton csavar
3 Kétrétegű lapborítás a fém oszloprendszer egyik

oldalán

4 UW szelvény
5 UW szelvény, ∅NA 450 - 800 névleges mére-

tekhez
☐A Beépítési nyílás Ä táblázat a(z) 55. oldalon
* A zárt vég nézzen a beépítési nyílás felé

Előfeltételek
 Aknafalak fém tartószerkezetnélkülés egyoldali lapborítással, EN 13501-2 szerinti európai besorolással vagy

ezzel egyenértékű nemzeti besorolással
 Egyoldali lapborítás gipsz vagy cement alapú lapokkal a szálerősítésű gipszkartonhoz vagy tűzálló kálcium-szi-

likát lapokhoz, falvastagság W ≥ 50 mm
 További megerősítő lemez, legalább 20 mm vagy 50 mm vastag (a tűzvédelmi csappantyú névleges méretétől

függően)
 Fal kialakítás a gyártó utasítása szerint
 Fal szélessége ≤ 2 000 mm
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
Fal felépítése és beépítési nyílás kialakítása
 Építse fel az aknafalat a gyártó utasításai szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást megerősítő csíkokkal,

lásd: 42. ábra
 – Opció A: Alakítson ki egy nyílást a lapborításban és erősítse meg azt a kerülete mentén

– Opció B: Alakítsa ki a beépítési nyílást a fémtartós szerkezetben a tartószelvények segítségével. Építsen be
négy további szelvényt 45°-os szögben, hogy megerősítse a fém tartószerkezetet
Rögzítse a borítást, és erősítse meg a beépítési nyílást a kerülete mentén.

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezet nélkül  
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Beépítési nyílás ☐A [mm]

A beépítés típusa ∅NA névleges méret

315 355 400 450 500 560 630 710 800
Habarcs alapú beépítés ☐A = ∅NA + max. 120 mm

5.10.1 Habarcs alapú beépítés

 43. ábra: Habarcs alapú beépítés aknafalba fém tartószerkezet nélkül

1 FKR-EU
2 Habarcs
3 Aknafal
4 Merevítő elem NA450mm-től
5 Megerősítő lap ∅ NA 400 mm -ig 2 × 25 mm GFRP,

∅NA 450 mm felett 1 × 20 mm GFRP

6 Szilárd födém / szilárd padló
z Csőcsatlakozásos kialakítás: 370 mm,

peremes kialakítás: 342 mm
 – EI 90 S -ig

Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 HabarcsÄ „A habarcs alapú beépítéshez való habarcsok”  a(z) 18. oldalon

Előfeltételek
 Teljesítményosztály EI 90 S -ig
 Aknafalak fém tartószerkezet nélkül, egyoldali lapborítással, EN 13501-2 szerinti európai besorolással vagy

ezzel egyenértékű nemzeti besorolással Ä   a(z) 54. oldalon
 ≥ 40 mm távolság a teherviselő szerkezeti elemektől
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között.
 Légcsatorna csatlakozás flexibilis csatlakozóval (javasolt)
1. Építse fel a könnyű válaszfalat a gyártó utasítása szerint és hozzon létre egy beépítési nyílást megerősítő

lappal Ä   a(z) 54. oldalon

2. Tolja a tűzvédelmi csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ennek során a távolságméret [z] betartandó, lásd 
43. ábra

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal.

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezet nélkül  > Habarcs alapú beépítés
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6 Csatlakozás a légcsatorna
hálózathoz

6.1 Légcsatornák
Éghető és tűzálló anyagú légcsatornák is csatlakoztat-
hatóak a tűzvédelmi csappantyúkhoz.

6.2 Szállítási/beépítési védőelemek
eltávolítása

A tűzvédelmi csappantyúk xzállítási/beépítési véde-
lemmel kerülnek leszállításra Habarcs alapú beépítés
esetén ezeket a védőelemeket a habarcs megszilárdu-
lásáig nem szabad eltávolítani. A szállítási és beépítési
védelem eltávolításához a kezelési oldal felé ki kell őket
húzni.

6.3 A légcsatorna tágulásának korláto-
zása

 44. ábra: A terhelés korlátozása

A légcsatorna hálózatot úgy kell felszerelni, hogy az tűz
esetén ne fejtsen ki jelentős terhelést a tűzvédelmi
csappantyúra.
Tűz esetére a légcsatornák tágulását tartókonzolokkal
és hajlatokkal lehet kompenzálni (44. ábra).

 Megjegyzés

Tűz esetén a légcsatornák és a falak deformálódhatnak.
Javasoljuk, hogy az alábbi esetekben flexibilis csatlako-
zókkal csatlakoztassák a tűzvédelmi csappantyút a
merev légcsatornákhoz:
 könnyűszerkezetes válaszfalakban
 könnyűszerkezetes aknafalakban

6.4 Tűzvédelmi csappantyú kiegészítők
Hosszabbítócsonkok
Védőrács, kör keresztmetszetű csatlakozócsonk, flexi-
bilis csatlakozó, légcsatorna ív stb. alkalmazásakor,
bizonyos méretekhez hosszabítócsonkra lehet szükség.
Lásd a táblázatokat a szükséges hosszúságokra vonat-
kozóan.

A hosszabbítócsonk helyzete védőrács használata
esetén

Hosszabbítócsonk [mm]
Név-
leges
méret

Kezelési oldal Beépítési oldal
FKR-EU
csatla-
kozó-

csonkkal

FKR-EU
csatla-
kozó
kari-

mával

FKR-EU
csatla-
kozó-

csonkkal

FKR-EU
csatla-
kozó
kari-

mával
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

A hosszabbítócsonk helyzete elasztikus csatla-
kozók használata esetén

Hosszabbítócsonk [mm]
Név-
leges
méret

Kezelési oldal Beépítési oldal
FKR-EU

csatlako-
zócsonkk

al

FKR-EU
csatla-

kozó kari-
mával

FKR-EU
csatla-
kozó-

csonkk
al

FKR-EU
csatla-
kozó
kari-

mával
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

800 175 175 370 370

Csatlakozás a légcsatorna hálózathoz
Tűzvédelmi csappantyú kiegészítők  
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 Megjegyzés

A lezárólap mozgását nem akadályozhatja semmi-
lyen idegen test. A nyitott állapotú csappantyúlap
végétől minimum 50 mm távolságban nem helyez-
hető el semmilyen alkatrész.

Védőrács

 45. ábra: FKR-EU takaróráccsal

1 FKR-EU
2 Opcionális takarórács a kezelési vagy beépítési

oldalon
3 Hosszabbítócsonk
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal
Ha a tűzvédelmi csappantyúnak csak egyik végén csat-
lakozik légcsatorna a szabad végét ráccsal kell lezárni
(horganyzott acél, rácsméret maximum 20 mm).

Elasztikus csatlakozók

 46. ábra: FKR-EU, elasztikus csatlakozókkal

1 FKR-EU
2 Elasztikus csatlakozó
3 Hosszabbítócsonk
Ⓐ Beépítési oldal
Ⓑ Kezelési oldal
A flexibilis csatlakozókat úgy kell beépíteni, hogy azok
ki tudják egyenlíteni a húzó- és nyomóerőket is. Alterna-
tívaként flexibilis légcsatornák is használhatók. Elasz-
tikus csatlakozók használata esetén az ekvipotenciális
kötést biztosítani kell.Ä fejezet 7.3  „Egyenpotenciálú
kötés” a(z) 59. oldalon

6.5 Kémlelőnyílás
Az FKR-EU tűzvédelmi csappantyú nem rendelkezik
ellenőrző nyílással. A tűzvédelmi csappantyú elérhető-
ségét biztosítani kell a belső karbantartás és tisztítás
érdekében. Beépítési helyzettől függően szükség lehet
tisztítóajtó elhelyezésére a légcsatornába.

Csatlakozás a légcsatorna hálózathoz
Kémlelőnyílás  
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7 Elektromos bekötés
Általános biztonsági figyelmeztetések

 VESZÉLY!
Áramütés veszély! Ne érintse meg a feszültség alatt
álló vezetékeket! Az elektromos komponensek ára-
mütést okozhatnak.
– Csak szakképzett szakember végezheti az elekt-

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

7.1 A végálláskapcsolók csatlakozta-
tása (olvadóbetétes tűzvédelmi
csappantyúk)

Személyzet:
 Szakképzett villanyszerelő

 47. ábra: Kapcsolási vázlat: végálláskapcsoló, példa

1 Visszajelző lámpa vagy relé beépítése a megren-
delő feladata

 A végálláskapcsolók elektromos bekötését a kap-
csolási rajz minta szerint kell elvégezni 47. ábra.

 Kijelzők illetve relék alkalmazása lehetséges
amennyiben a tervezés során teljesítményigényüket
figyelembe vették.

 A csatlakozódobozokat rögzíteni kell a szomszédos
szerkezetre (falra vagy mennyezetre). Ezeket nem
szabad a tűzcsappantyúhoz rögzíteni.

Csatla-
kozás
típusa

Végállás-
kapcsoló

Lezárólap Elektromos
áramkör

Ⓐ Nyitó
érintkező

nem működ-
tetett

ZÁRT vagy
NYITOTT
helyzet
nincs elérve

zárt

Csatla-
kozás
típusa

Végállás-
kapcsoló

Lezárólap Elektromos
áramkör

Ⓐ Záró
érintkező

működtetett ZÁRT vagy
NYITOTT
helyzet
elérve

zárt

Megjegyzés:A robbanásbiztos végálláskapcsolók bekö-
téséhez lásd a "FKR-EU-Ex kiegészítő útmutató"

7.2 A rugóvisszatérítésű motor csatla-
koztatása

Személyzet:
 Szakképzett villanyszerelő

 48. ábra: Meghajtás csatlakoztatása, példa

1 Kapcsoló a nyitáshoz vagy záráshoz, beépítése a
megrendelő feladata

2 Opcionális kioldó mechanizmus pl. TROX RM-O-3-
D vagy RM-O-VS-D típusú légcsatorna füstérzékelő

3 Visszajelző lámpa ZÁRT álláshoz, beépítése a meg-
rendelő feladata

4 Visszajelző lámpa NYITOTT álláshoz, beépítése a
megrendelő feladata

 A tűzvédelmi csappantyú ellátható 230 V AC vagy
24 V AC/DC tápfeszültségű rugóvisszatérítésű
motorral. Lásd az adattáblán lévő teljesítmény-ada-
tokat Ä   a(z) 12. oldalon.

 A végálláskapcsolók elektromos bekötését a kap-
csolási vázlat minta szerint kell elvégezni. Több
rugóvisszatérítésű motor is kapcsolható párhuza-
mosan, amennyiben teljesítményigényük a tervezés
során figyelembe lett véve.

 A csatlakozódobozokat rögzíteni kell a szomszédos
szerkezetre (falra vagy mennyezetre). Ezeket nem
szabad a tűzcsappantyúhoz rögzíteni.

Megjegyzés:A robbanásbiztos meghajtók bekötéséhez
lásd a "FKR-EU-Ex kiegészítő útmutató"

Elektromos bekötés
A rugóvisszatérítésű motor csatlakoztatása  
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24 V AC/DC meghajtás
Biztonsági transzformátort kell használni. A csatlakozó-
kábelek csatlakozódugókkal vannak ellátva. Így köny-
nyen és gyorsan lehet csatlakoztatni a TROX AS-i busz
rendszerhez. A kiszolgálókhoz történő csatlakozást
lerövidítik a speciális a csatlakozókábelek.

7.3 Egyenpotenciálú kötés
Ha ekvipotenciális kötés szükséges elektromos földká-
belre van szükség a tűzvédelmi csappantyú és a lég-
csatorna között. Tűz esetén az ekvipotenciális kötésből
eredő mechanikai terhelések nem lehetnek hatással a
csappantyúra.
 Karimás csappantyúk: A tűzvédelmi csappantyú

peremét potenciálkiegyenlítésre használják; a csap-
pantyúban nincs szükség fúrt lyukakra.

 Karima nélküli tûzcsappantyúknál (kör alakú): bilin-
csek vagy hasonló alkatrészek alkalmazhatók a pot-
enciálkiegyenlítéshez. Lehetőség van lyuk fúrására
a csőcsonk közelében.

Elektromos bekötés
Egyenpotenciálú kötés  
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8 Működési ellenőrzés
Általános leírás
Normál üzemi hőmérsékleten a csappantyú lezárólap
nyitott állapotban van. Működési ellenőrzés során a
csappantyú lezár, majd kinyit.

8.1 Tűzvédelmi csappantyú olvadóbe-
téttel

Lezárólap zárása

 49. ábra: Lezárólap zárása

 VIGYÁZAT!
A csappantyúba nyúlni miközben a lap mozgásban
van sérülésveszélyes! A kioldómechanizmus működ-
tetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi csappantyú belse-
jébe.

Előfeltételek
 Lezárólap NYITVA
1. Fogja meg a kioldószerkezetet ① a hüvelyk és

középső ujjával, ahogy az ábrán látható.
2. Húzza maga felé a kioldószerkezetet mindkét

ujjával.

ð A lezárólap zár és a kar a ② a ZÁRT állásban
rögzül.

Csappantyúlap nyitása

 50. ábra: Csappantyúlap nyitása

Előfeltételek
 Lezárólap ZÁRVA
1. Jobb kezével fogja meg a kart ②, az ábrán látható

módon, majd nyomja le a kioldófület ① hüvelykuj-
jával. Húzza maga felé a kart és tartsa.

2. Majd forgassa a kart az óramutató járásával
ellentétesen az ütközőig.

ð A kar rögzül NYITOTT helyzetben.

Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzetét a kar helyzete jelzi.

 51. ábra: Lezárólapállás kijelző

1 Lezárólap zárva
2 Lezárólap nyitva

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú olvadóbetéttel  
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8.2 Tűzvédelmi csappantyú rugóvisz-
szatérítésű motorral

8.2.1 Rugóvisszatérítésű motor BFN...
Állapotjelző

 52. ábra: Termoelektromos kioldószerkezet BAT

1 Működésellenőrző billenőkapcsoló
2 LED
A termoelektromos kioldószerkezet visszajelző fénye ②
akkor világít, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 Van tápfeszültség.
 A termoelektromos kioldószerkezet működőképes.
 A billenőkapcsoló nincs benyomva.

Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzetét a hajtáson lévő mutató helyzete
jelzi.

 53. ábra: Lezárólapállás kijelző

1 Lezárólap zárva
2 Lezárólap nyitva

Csappantyú zárása/nyitása rugóvisszatérítésű
motorral

 54. ábra: Működési ellenőrzés

 VIGYÁZAT!
A csappantyúba nyúlni miközben a lap mozgásban
van sérülésveszélyes! A kioldómechanizmus működ-
tetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi csappantyú belse-
jébe.

Előfeltételek
 Van tápellátás
1. Nyomja meg a billenőkapcsolót ① és tartsa

nyomva.

ð Ez megszakítja a tápellátást, és a lezárólap
lezár.

2. Ellenőrizze, hogy a lezárólap BEZÁRÓDOTT-E,
mérje meg a futásidőt.

3. Engedje el a billenőkapcsolót ①.

ð A tápellátás visszaáll, és a lamella kinyílik.

4. Ellenőrizze, hogy a lamella KINYÍLT-E, mérje meg
a futásidőt.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor BFN...
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Csappantyúlap nyitása kézzel a forgatókar (kurbli)
segítségével

 55. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VESZÉLY!
Tűzvédelmi csappantyú hibája miatti veszélyhelyzet.
Amennyiben a lezárólapot a kézikar segítségével
kézzel nyitotta ki (elektromos áram nélkül), a továb-
biakban nem aktiválja a hőmérséklet-növekedés,
vagyis a tűzeset. Más szavakkal, a tűzvédelmi csap-
pantyú tűz esetén nem fog lezárni.
A tűzvédelmi funkció helyreállításához helyezze
feszültség alá a motort.

Előfeltételek
 Lezárólap ZÁRVA
1. Helyezze a forgatókart ① a rugófeszítő szerkezet

nyílásába.
2. Fordítsa a forgatókart a nyíl ② irányába, hogy

éppen ne érje el az ütközőt és tartsa ott.
3. Kapcsolja át a rögzítőt③ a  jelre

ð A csappantyúlap NYITOTT állapotban marad.

4. Távolítsa el a forgatókart.

Lezárólap zárása

 56. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VIGYÁZAT!
A csappantyúba nyúlni miközben a lap mozgásban
van sérülésveszélyes! A kioldómechanizmus működ-
tetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi csappantyú belse-
jébe.

Előfeltételek
 Lezárólap NYITVA

Kapcsolja át a rögzítőt③ a  jelre

ð A lezárólap kioldva és lezár

8.2.2 Rugóvisszatérítésű motor BF...
Állapotjelző

 57. ábra: Termoelektromos kioldószerkezet BAE

1 Működésellenőrző billenőkapcsoló
2 LED
A termoelektromos kioldószerkezet visszajelző fénye ②
akkor világít, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
 Van tápfeszültség.
 A termoelektromos kioldószerkezet működőképes.
 A billenőkapcsoló nincs benyomva.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor BF...
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Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzetét a hajtáson lévő mutató helyzete
jelzi.

 58. ábra: Lezárólapállás kijelző

1 Lezárólap zárva
2 Lezárólap nyitva

Csappantyú zárása/nyitása rugóvisszatérítésű
motorral

 59. ábra: Működési ellenőrzés

 VIGYÁZAT!
A csappantyúba nyúlni miközben a lap mozgásban
van sérülésveszélyes! A kioldómechanizmus működ-
tetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi csappantyú belse-
jébe.

Előfeltétel
 Van tápellátás
1. Nyomja meg a billenőkapcsolót ① és tartsa

nyomva.

ð Ez megszakítja a tápellátást, és a lezárólap
lezár.

2. Ellenőrizze, hogy a lezárólap BEZÁRÓDOTT-E,
mérje meg a futásidőt.

3. Engedje el a billenőkapcsolót ①.

ð A tápellátás visszaáll, és a lamella kinyílik.

4. Ellenőrizze, hogy a lamella KINYÍLT-E, mérje meg
a futásidőt.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor BF...
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Csappantyúlap nyitása kézzel a forgatókar (kurbli)
segítségével

 60. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VESZÉLY!
Tűzvédelmi csappantyú hibája miatti veszélyhelyzet.
Amennyiben a lezárólapot a kézikar segítségével
kézzel nyitotta ki (elektromos áram nélkül), a továb-
biakban nem aktiválja a hőmérséklet-növekedés,
vagyis a tűzeset. Más szavakkal, a tűzvédelmi csap-
pantyú tűz esetén nem fog lezárni.
A tűzvédelmi funkció helyreállításához helyezze
feszültség alá a motort.

Előfeltételek
 Lezárólap ZÁRVA
1. Helyezze a forgatókart ① a rugófeszítő szerkezet

nyílásába. (A forgatókar a tűzvédelmi csappantyú
kábelére van rögzítve egy bilinccsel.)

2. Fordítsa a forgatókart a nyíl ② irányába, hogy
éppen ne érje el az ütközőt.

3. Gyors mozdulattal forgassa a forgatókart kb. 90°-
kal a „rögzítés” állás  irányába.

ð A csappantyúlap NYITOTT állapotban marad.

4. Távolítsa el a forgatókart.

Csappantyúlap zárása kézzel a forgatókar (kurbli)
segítségével

 61. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VIGYÁZAT!
A csappantyúba nyúlni miközben a lap mozgásban
van sérülésveszélyes! A kioldómechanizmus működ-
tetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi csappantyú belse-
jébe.

Előfeltételek
 Lezárólap NYITVA
1. Helyezze a forgatókart ① a rugófeszítő szerkezet

nyílásába. (A forgatókar a tűzvédelmi csappantyú
kábelére van rögzítve egy bilinccsel.)

2. Forgassa a forgatókart kb. 90°-kal a „kioldás”
pozíció  felé, míg a kattanást meg nem hallja.

ð A lezárólap kioldva és lezár

3. Távolítsa el a forgatókart.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor BF...
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8.3 Működés-ellenőrzés automatikus
vezérlőegységgel

Működés-ellenőrzés automatikus vezérlőegységgel
A rugóvisszatérítésű motorral ellátott tűzvédelmi csap-
pantyúk működését automatikus vezérlőegységgel is
ellenőrizheti. A vezérlőegységnek az alábbi funkciókkal
kell rendelkeznie:
 Tűzvédelmi csappantyúk nyitása és zárása rend-

szeres időközönként (az időközök beállítása a tulaj-
donos vagy a kezelő feladata)

 A meghajtás futásidejének felügyelete
 Riasztás, ha a futásidők határértékeit túllépte a

rendszer, illetve ha a tűzvédelmi csappantyúk
lezártak

 A teszteredmények rögzítése
A TROXNETCOM rendszerek, pl. a TNC-EASY-
CONTROL vagy az AS-interface, megfelelnek ezeknek
az előírásoknak. A termékekkel kapcsolatos részle-
tekkel kapcsolatban lásd TROX Tűz- és füstvédelmi
katalógus.
A TROXNETCOM rendszerek lehetővé teszik az auto-
matikus működés ellenőrzést; de nem helyettesítik a
karbantartást és a tisztítást, amelyeket rendszeres idő-
közönként vagy a termék állapotától függően kell végre-
hajtani. A vizsgálati eredmények dokumentációja a
folyamatokat teszi láthatóvá, pl. a motorok futási ide-
jének változása Azt is jelezhetik, hogy szükség van
további intézkedésekre, amelyek segítenek a rendszer
működésének fenntartásában, pl. nagy szennyeződés
tisztítása (por az elszívott levegő rendszerekben).

Működési ellenőrzés
Működés-ellenőrzés automatikus vezérlőegységgel  
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9 Beüzemelés
Üzembe helyezés előtt
Üzembe helyezés előtt minden egyes tűzvédelmi csap-
pantyút ellenőrizni kell, hogy alkalmas-e a tűzvédelmi
feladatának ellátására. Az ellenőrzés menete megtalál-
ható a Ä   a(z) 70. oldalon oldalon.

Üzemeltetés
Normál esetben a lezáró lap nyitott állapotban van ezzel
lehetővé téve a levegő áramlását a légcsatorna háló-
zatban.
Ha a légcsatornában vagy a környezetben a hőmér-
séklet tűzeset miatt megemelkedik (≥ 72°/≥ 95°), a ter-
mikus kioldószerkezet működésbe lép, és lezárja a
csappantyúlapot.

 Tűzvédelmi csappantyúk ZÁRVA

A szellőző és légkondicionáló rendszerek működése
közben lezáró tűzvédelmi csappantyúkat át kell vizs-
gálni, mielőtt újra kinyitja azokat, hogy meggyőződ-
hessen a helyes működésükről Ä „Ellenőrzés” 
a(z) 67. oldalon.

Beüzemelés
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10 Karbantartás
10.1 Általános leírás
Általános biztonsági figyelmeztetések

 VESZÉLY!
Áramütés veszély! Ne érintse meg a feszültség alatt
álló vezetékeket! Az elektromos komponensek ára-
mütést okozhatnak.
– Csak szakképzett szakember végezheti az elekt-

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

 VIGYÁZAT!
Illetéktelenek általi tűzvédelmi csappantyú zárás
veszélye! A tűzvédelmi csappantyú illetéktelenek
általi működtetése sérülést okozhat.
Bizonyosodjon meg róla, hogy illetéktelenek nem fér-
hetnek hozzá a kioldószerkezethez.

Az üzemeltetési leírásban olvasható rendszeres karban-
tartással megőrizhető a tűzvédelmi csappantyú megbíz-
hatósága, és hosszabb lesz az élettartama.
A rendszer tulajdonosa vagy üzemeltetője a felelős a
tűzvédelmi csappantyú karbantartásáért. Az üzemelte-
tőnek kell gondoskodnia a karbantartási terv elkészíté-
séről, a karbantartási munkák meghatározásáról vala-
mint a tűzvédelmi csappantyú megfelelő működéséről.

Működési ellenőrzés
A tűzvédelmi csappantyú üzembiztos működését
minimum félévente ellenőrizni kell. Erről a tulajdonosnak
vagy a kezelőnek kell gondoskodnia. Amennyiben két
egymást követő félélves teszt során nem találtak hibát,
a következő ellenőrzés egy év múlva esedékes.
A működés–ellenőrzést az alábbi szabványok alapvető
karbantartási irányelvei alapján kell elvégezni:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423
A rugóvisszatérítésű motorral ellátott tűzvédelmi csap-
pantyúk működését automatikus vezérlőegységgel
Ä „Működés-ellenőrzés automatikus vezérlőegységgel” 
a(z) 65. oldalon is ellenőrizheti.

Karbantartás
A tűzvédelmi csappantyú és a rugóvisszatérítésű motor
kopás szempontjából karbantartásmentesek, de a tűz-
védelmi csappantyú tisztítását a rendszer üzemszerű
tisztításával egy időben el kell végezni.

Tisztítás
A tűzvédelmi csappantyú száraz vagy nedves kendővel
tisztítható. A ragadós port vagy szennyeződéseket a
kereskedelmi forgalomban kapható, nem agresszív tisz-
títószerrel távolítsa el. Ne használjon súroló hatású tisz-
títószereket vagy szerszámokat (pl. kefét).

Ellenőrzés
Üzembehelyezés előtt a tűzvédelmi csappantyút ellen-
őrizni kell. Az üzembe helyezést követően rendszeres
időközönként ellenőrizni kell a működését. Az ellen-
őrzés gyakoriságának meg kell felelni a helyileg ille-
tékes hatóság előírásainak. Az ellenőrzési folyamat
lépéseit lásd Ä   a(z) 70. oldalon. A tűzvédelmi csap-
pantyú ellenőrzését dokumentálni és értékelni kell. Hiba
esetén a megfelelő javítási intézkedéseket meg kell
tenni.

Javítás
Biztonsági okokból a javítási munkálatokat csak minősí-
tett, szakképzettséggel rendelkező szakember végez-
heti vagy a gyártó képviselője. Csak eredeti alkatré-
szeket szabad használni. Működési ellenőrzés Ä  60
szükséges minden javítást követően.

10.2 Kenési pontok
Csak a kenési pontokra helyezzen kenőanyagot és csak
akkor, ha a csappantyúlap nem nyitható illetve zárható
könnyedén. Csak olyan olajt illetve zsírt használjon,
mely nem tartalmaz gyantát illetve savakat.

 62. ábra: Kenési pontok

1 Tolókar csapágyak
2 Lezárólap csapágyak (mindkét oldalon)

Karbantartás
Kenési pontok  
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10.3 Olvadóbetét cseréje

 63. ábra: A burkolat eltávolítása

1. Zárja be a lezárólapot.
2. Lazítsa meg a csavart ① a burkolaton ②.

 64. ábra: A burkolat eltávolítása

3. Nyomja meg a gombot ③ a burkolaton ② majd
fordítsa el a burkolatot a nyíl irányába. Húzza
maga felé és távolítsa el a burkolatot.

 65. ábra: A jelzőtárcsa eltávolítása

4. Lazítsa meg a csavart ④ és húzza le a jelzőtár-
csát ⑤ felülről

 66. ábra: A kioldószerkezet leszerelése

Karbantartás
Olvadóbetét cseréje  
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5. Lazítsa meg és távolítsa el a csavarokat ⑥ a kiol-
dószerkezetből ⑦; húzza maga felé a kildószerke-
zetet, miközben 90°-kal elforgatja.

 67. ábra: Olvadóbetét cseréje

6. Az ábrán látató módon fogja meg a kioldószerke-
zetet Középső ujjait mozgassa a nyíl irányába.

7. Távolítsa el a használt olvadóbetétet.
8. Helyezze be az új kioldóbetétet.
9. Nyomja vissza a kioldószerkezet a tűzvédelmi

csappantyúba és rögzítse a csavarokkal ⑥.

 68. ábra: A jelzőtárcsa felszerelése

10. Húzza maga felé a kioldószerkezetet ⑦ és tartsa
meg. Felülről csúsztassa a jelzőtárcsát ⑤ a
karra⑧. Ügyeljen arra, hogy a jelzőtárcsa csatla-
kozzon a fülhöz ⑨. Rögzítse a jelzőtárcsát a csa-
varral ④.

 69. ábra: A burkolat rögzítése

11. Illessze a burkolatot ② a helyére, majd forgassa
el a nyíl irányába. A burkolat a helyén rögzül.
Rögzítse a burkolatot a csavarral ①.

12. Hajtsa végre a működés-ellenőrzést.

Karbantartás
Olvadóbetét cseréje  
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10.4 Karbantartás

Intervallum Mérés Személyzet
A Hozzáférés a tűzvédelmi csappantyúhoz

 Külső és belső hozzáférhetőség
– Tegye lehetővé a hozzáférést.

Szakképzett sze-
mélyzet

Tűzvédelmi csappantyú beszerelése
 Beépítés az üzemeltetési utasítás szerint Ä  17

– Az előírásoknak megfelelően építse be a tűzvédelmi csappantyút.

Szakképzett sze-
mélyzet

Szállítási és beépítési védelem, ha van
 Szállítási/beépítési védelem eltávolítva

– Távolítsa el a szállítási/beépítési védelmet

Szakképzett sze-
mélyzet

Légcsatorna hálózat/védőrács/flexibilis csatlakozó csatlakoztatása Ä  56

 Csatlakoztatás a jelen kézikönyv szerint
– Előírásszerű kapcsolat kialakítása.

Szakképzett sze-
mélyzet

A rugóvisszatérítésű motor áramellátása
 A rugóvisszatérítésű motor áramellátása az adattáblán szereplő előírá-

soknak megfelelően
– Az előírásoknak megfelelően helyezze feszültség alá a tűzvédelmi

csappantyút.

Szakképzett vil-
lanyszerelő

A / B Ellenőrizze a tűzvédelmi csappantyút sérülések szempontjából
 A tűzvédelmi csappantyúnak, a lezárólapnak és a tömítésnek sértetlennek

kell lennie
– Cserélje ki a lezárólapot
– Javítsa meg vagy cserélje ki a tűzvédelmi csappantyút.

Szakképzett sze-
mélyzet

Kioldószerkezet működése
 Működés OK
 Olvadóbetét sértetlen/nem korrodálódott

– Cserélje ki az olvadóbetétet.
– Cserélje ki a kioldómechanizmust

Szakképzett sze-
mélyzet

Tűzvédelmi csappantyú működés-ellenőrzése (olvadóbetéttel) Ä  60

 A tűzvédelmi csappantyú kézzel nyitható
 A kar rögzíthető NYITOTT helyzetben
 Kézi kioldás esetén a csappantyúlap bezáródik

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.
– Javítsa meg vagy cserélje ki a tűzvédelmi csappantyút.
– Cserélje ki a kioldómechanizmust

Szakképzett sze-
mélyzet

A tűzvédelmi csappantyú működés-ellenőrzése (rugóvisszatérítésű motorral)
Ä  61

 Az állítómotor funkciója rendben
 A csappantyúlap lezár
 Lezárólap nyit

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.
– Cserélje ki a rugóvisszatérítésű motort.
– Javítsa meg vagy cserélje ki a tűzvédelmi csappantyút.

Szakképzett sze-
mélyzet

Karbantartás
Karbantartás  
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Intervallum Mérés Személyzet
Külső füstérzékelő működése
 Működés OK
 A tűzvédelmi csappantyú lezár kézi működtetés esetén, vagy füst érzéke-

lése esetén
 A tűzvédelmi csappantyú a visszaállítás után kinyílik

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.
– Füstérzékelő javítása vagy cseréje

Szakképzett sze-
mélyzet

C A tűzvédelmi csappantyú tisztítása
 Nincs szennyeződés a tűzvédelmi csappantyúban vagy annak külsején
 Nincs korrózió

– Nedves kendővel távolítsa el a szennyeződést
– Távolítsa el a korróziót vagy cserélje az alkatrészt

Szakképzett sze-
mélyzet

Végálláskapcsolók működése
 Működés OK

– Cserélje ki a végálláskapcsolókat

Szakképzett sze-
mélyzet

Külső kijelzők működése (lezárólap pozíciójának kijelzése)
 Működés OK

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.

Szakképzett sze-
mélyzet

Intervallum

A = Beüzemelés
B = Rendszeresen
A tűzvédelmi csappantyúk működését félévente ellenőrizni kell. Ha két egymást követő félévenkénti ellenőr-
zésen problémamentes a készülék, akkor a következő ellenőrzés egy év múlva esedékes. A rugóvisszatérí-
tésű motorral ellátott tűzvédelmi csappantyúk működését automatikus vezérlőegységgel is ellenőrizheti
(távoli vezérlés). Így a rendszer tulajdonosa határozhatja meg az ellenőrzés időpontját.
C = Szükség szerint, a szennyeződés mértékétől függően
Ellenőrizendő alkatrész
 Szükséges feltétel

– Javításra szolgáló művelet, ha szükséges

Karbantartás
Karbantartás  

 Tűzvédelmi csappantyú Típus: FKR - EU 71



11 Leszerelés és eltávolítás
Végleges eltávolítás
 Állítsa le a szellőztető rendszert.
 Áramtalanítsa a rendszert.

Eltávolítás

 VESZÉLY!
Áramütés veszély! Ne érintse meg a feszültség alatt
álló vezetékeket! Az elektromos komponensek ára-
mütést okozhatnak.
– Csak szakképzett szakember végezheti az elekt-

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

1. Kösse ki az elektromos vezetékeket.
2. Távolítsa el a légcsatornákat.
3. Zárja be a lezárólapot.
4. Távolítsa el a tűzvédelmi csappantyút.

Megsemmisítés
Megsemmisítéskor a tűzvédelmi csappantyút szét kell
szerelni.

 KÖRNYEZET!
A helyi elektromos hulladékokra vonatkozó előírá-
soknak megfelelően távolítsa el az elektromos kom-
ponenseket.

Leszerelés és eltávolítás
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