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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 vállalkozók, a helyi szerelők, a műszaki sze-
mélyzet, a megfelelően képzett személyek, valamint a
képzett villanyszerelők vagy légkondicionáló szerelők
számára készült.
Fontos, hogy az érintettek végigolvassák és teljesen
megértsék az útmutatót, mielőtt bármilyen munkálatot
megkezdenek. A biztonságos munkavégzés előfeltétele,
hogy betartsa a kézikönyv minden biztonsági figyelmez-
tetését és útmutatását.
A helyi foglalkozásegészségügyi 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 törvényszegőt vonják felelős-
ségre.
Ez különösen érvényes az alábbiakra:
 Tartalom közzététele
 Tartalom lemásolása
 Tartalom lefordítása
 Mikrofilm kópia készítése a tartalomról
 Tartalom mentése elektronikus rendszerekre és

annak 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 változtatás jogát.

Garanciális igények
A jótállási igényekre a vonatkozó szállítási feltételek
rendelkezései vonatkoznak. A TROX GmbH-nál leadott
megrendelések esetében a "Vl. Garanciális igények" a
TROX GmbH szállítási és fizetési feltételeknél lásd
www.trox.de/en/ .

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.
Tartsa be az összes biztonsági utasítást és gondosan
járjon el a balesetek, sérülések és anyagi károk elkerü-
lése érdekében.

 VESZÉLY!
Közvetlen veszélyhelyzet, mely halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

 FIGYELMEZTETÉS!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely halált vagy súlyos
sérülést okozhat.

 VIGYÁZAT!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely enyhe vagy kisebb
sérülést okozhat.

 UTALÁS!
Lehetséges veszélyhelyzet, mely anyagi károkat
okozhat.

 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. Oldja meg a csavarokat.
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!
Sérülésveszély az éles szélek, éles sarkok és
vékony fémlemez alkatrészek miatt!
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
Az EK2-EU típusú füstgázvezérlő csappantyúkat a hő-
és füstelszívó rendszerekben használják a füst vagy a
hő eltávolítására vagy frisslevegő betáplálás ellátására
baleset esetén.
A helyiség levegőjének napi cseréje a leírt üzemi körül-
mények között lehetséges (környezeti hőmérséklet,
páratartalom).
 Az EK2-EU típusú füstgázvezérlők a következő

rendszerekhez használhatók:
– mechanikus füstelszívó rendszerekhez
– túlnyomásos szellőztető rendszerek (RDA), pl.

tűzoltósági emelők
– hőelszívó rendszerek
– gázzal oltó rendszerek

 A füstmentesítő csappantyúk alkalmazása csak a
beépítési előírásoknak és a beépítési és kezelési
útmutatóban található műszaki adatoknak megfe-
lelően történhet.

 A füstmentesítő csappantyú módosítása, illetve
olyan cserealkatrészek használata, melyeket a
TROX nem hagyott jóvá, nem engedélyezett.

A felhasználásra vonatkozó új rendelkezések kerültek a
dokumentumba:
 Az országspecifikus iránymutatásokat, irányelveket

és a modellszabályokat be kell tartani.
 A tűzvédelmi koncepción alapuló használat, amely a

védelmi célon alapul, további telepítési lehetősé-
geket engedélyezhet a légkondicionáló és szellőző
rendszerekben is.

Nem megfelelő használat

 FIGYELMEZTETÉS!
Nem megfelelő használatból eredő veszély!
A füstmentesítő csappantyú helytelen használata
veszélyhelyzetek kialakulásához vezethet.
Soha ne használja a füstmentesítő csappantyút:
– potenciálisan robbanásveszélyes közegben
– szabadban, megfelelő időjárás elleni védelem

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

zett) kémiai reakciók a füstmentesítő csappantyú
sérülését vagy korrózióját okozhatják

Biztonság
Megfelelő alkalmazás  
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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.

Személyzet:
 Szakképzett villanyszerelő
 Szakképzett személyzet

Szakképzett személyzet
A szakemberek olyan személyek, akik elegendő
szakmai illetve műszaki képzettséggel, ismeretekkel és
tényleges tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy elvé-
gezhessék kijelölt feladataikat, megértsék a szóban
forgó munkával kapcsolatos esetleges veszélyeket, és
felismerjék és elkerüljék az ezzel járó kockázatokat.

Szakképzett villanyszerelő
A szakképzett villanyszerelők olyan személyek, akik
megfelelő szakmai vagy műszaki képzettséggel,
tudással és aktuális tapasztalattal rendelkeznek, amely
lehetővé teszi számukra, hogy elektromos rendsze-
rekkel dolgozzanak, tisztában vannak az adott munkate-
rületükre vonatkozó minden potenciális veszélyfor-
rással, így képesek elvégezni a számukra kiadott
feladatokat, valamint észlelni és elkerülni bármilyen fel-
lépő kockázatot.

Biztonság
Képzett személyzet  
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2 Műszaki adatok
2.1 Általános adatok
Névleges méretek 200 × 200 – 1500 × 800 mm

Térfogatáram tartomány legfeljebb 12000 l/s

legfeljebb 43200 m³/h

Nyomáskülönbség tartomány Nyomásszint 3, –1500 – 500 Pa

Üzemi hőmérséklet -30 °C...50 °C a hőmérséklet ne sűllyedjen harmatpont alá

Rááramlási sebesség 1 ≤ 10 m/s a legnagyobb méretnél
>10...15 m/s kisebb méreteknél, 43,200 m³/h-ig

Levegő áteresztés zárt lezárólapnál EN 1751, legalább 3. osztályú

Készülékház tömítetlensége EN 1751, C. osztály

EC megfelelőség  EU építési termékekre vonatkozó rendelet 305/2011
 EN 12101-8 – Füst- és hőszabályzó rendszerek – Füst-

mentesítő csappantyúk
 EN 1366-10 – Épületgépészeti berendezések tűzálló-

sági vizsgálata – Füstmentesítő csappantyúk
 EN 1366-2 – Épületgépészeti berendezések tűzállósági

vizsgálata – 2. rész: Tűzvédelmi csappantyúk
 EN 13501-4 – Építőipari termékek és épületelemek tűz

besorolása - Tűzállósági vizsgálatok a füstgátló kompo-
nenseknél

 EN 1751 – Szellőzéstechnika épületek számára – Szel-
lőző berendezések

Teljesítménynyilatkozat DoP/EK2-EU/001

1) Ha garantálható, hogy működtetés 10 m / s levegő áramási sebesség felett nem történik (a lezárólap helyzetének megváltozása, a vég-
helyzet elhagyása), akkor a füstázvezérlő csappantyú legnagyobb méreténél a levegő rááramlási sebessége maximuma 15 m / s lehet.

Típustábla

 1. ábra: Termék matrica (példa)

1 Típus
2 Teljesítménynyilatkozat száma
3 Az európai szabvány száma és kiadásának éve
4 Szabályozás alá eső tulajdonságok. A tűzvédelmi

besorolás az alkalmazástól függően eltérő lehet
5 Tanúsító szervezet
6 A gyártás éve

7 A gyártó címe és weboldala, ahonnan a TNY letölt-
hető

8 CE jelölés
9 A CE jelölés kiadási évének utolsó két számjegye
10 Rendelési kulcs
11 Rendelési kulcs

Műszaki adatok
Általános adatok  
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2.2 Méretek és tömeg

 2. ábra: EK2-EU méret S

Kezelési oldal
Beépítési oldal

① EK2-EU
② Csatlakozó keret (opcionális)
③ Rögzítő csavar

④ Tömítés
⑤ A motorhoz történő hözzáférést biztosítani kell 

4. ábra
⑥ Motor burkolat
⑦ Burkolati modul

Méretek [mm]
Méret H L L3 L4

S 200...380

650 (csak kémlelőnyílás nélküli ver-
ziónál)
750 (kémlelőnylással rendelkező ver-
ziónál )

97
197

208
208

Műszaki adatok
Méretek és tömeg  
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 3. ábra: EK2-EU M és L méretek

Kezelési oldal
Beépítési oldal

* Az L méretnél a hajtómű / modul burkolatát két vál-
tozatban szállítjuk, a szükséges motortól függően.
15 Nm és 25 Nm (kicsi), 40 Nm (nagy).

① EK2-EU
② Csatlakozó keret (opcionális)

③ Rögzítő csavar
④ Tömítés
⑤ Tartsa szabadon a motorhoz történő hozzáférés

biztosítására 4. ábra
⑥ Motor burkolat
⑦ Modul burkolat

Méretek [mm]
Méret H L L3 L4

M 385...545 600 210 210

L 550...800 800 310 310

Műszaki adatok
Méretek és tömeg 
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Tömeg [kg] (standard házhosszak)
Méret H

[mm]
L

[mm]
B [mm]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

S

200

650

31 36 41 46 51 55 60 65 70 75 80 84 89 94

250 33 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

300 36 41 47 52 57 62 67 72 77 83 88 93 98 103

380 38 44 49 55 60 65 71 76 81 86 92 97 102 108

M

400

600

39 44 49 55 60 65 70 75 81 86 91 96 101 107

450 41 47 52 57 63 68 73 79 84 90 95 100 106 111

500 44 49 55 60 66 71 77 82 88 93 99 104 110 116

545 46 51 57 63 69 74 80 86 91 97 103 108 114 120

L

600

800

60 67 74 81 88 96 103 110 117 124 131 138 146 153

650 63 70 77 85 92 99 107 114 121 129 136 143 150 158

700 66 73 81 88 96 103 110 118 125 133 140 148 155 163

750 69 76 84 91 99 107 114 122 130 137 145 153 160 168

800 72 79 87 95 103 110 118 126 134 142 150 157 165 173

Műszaki adatok
Méretek és tömeg 
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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.
A teljes szállítási terjedelem tartalmazza:
 Füstmentesítő csappantyú(k)

– Tartozékok / kiegészítők, ha van
 Beépítési és kezelési utasítás (szállítmányonként 1

db.)

 Rögzítő és szerelési anyagok

A rögzítő és a szerelési anyagok nem képezik a
szállítási csomag részét (hacsak másként nem
jelezzük), a megrendelőnek kell biztosítania; a beé-
pítési szituációhoz megfelelőnek kell lenniük.

Szállítás a beépítés helyszínére
Ha lehetséges, a terméket szállítási csomagolásában
szállítsa a beépítés helyéig.

Szállítási védelem
Az EK2-EU karton szállítási védelemmel van ellátva,
amely stabilizálja a házat a szállítás és a telepítés
során. Csak a szerelési munka befejezése után távo-
lítsa el a szállításvédelmet, vagy habarcs alapú tele-
pítés esetén csak a habarcs megszilárdulása után.

Csapágyazás
Az ideiglenes tároláshoz kérjük, vegye figyelembe:
 Távolítson el minden műanyag csomagolást.
 Védje a terméket a portól és a szennyeződésektől.
 Tárolja a terméket száraz helyen, közvetlen nap-

fénytől távol.
 Ne tegye ki a készüléket (még a csomagolásában

sem) az időjárás hatásainak.
 Tárolási hőmérséklet: -30 ° C-tól 50 ° C-ig, konden-

záció nélkül.

Csomagolás
A már nem használandó csomagolás elhelyezéséről
kérjük körültekintően gondoskodjon.

Tárolás és raktározás
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4 Alkatrészek és azok műkö-
dése

A füstmentesítő csappantyúkat mechanikus füstmente-
sítő rendszerekben használják. A füstgázok elszívására
használatosak, illetve további befúvott levegőt biztosí-
tanak az egyes tűzszakaszokban.
A füstmentesítő csappantyúk anyaga kalcium-szilikát
lap, mindemellett az elektromos motor és az opcionális
vezérlőmodul egy házban található, így az üzembiz-
tosság tűz esetén is fenntartható.
A füstmentesítő csappantyú rendszeres karbantartása
szükséges az üzembiztosság fenntartásához. Ä  9  
„Karbantartás” a(z) 56 . oldalon .

 4. ábra: EK2-EU füstgázvezérlő csappantyú

① Burkolat
② Lezárólap
③ Ütköző
④ Kémlelőnyílás (opcionális)
⑤ Motor burkolat
⑥ Állítómotor
⑦ A motor burkolatának fedele (nyitva)
⑧ Típustábla

Füstmentesítés

 5. ábra: Füstmentesítő rendszer

① EK2-EU szilárd aknafalban
② EK2-EU szilárd falban és légcsatornában
③ EK-JZ függőleges tömör aknafalra
④ Függőleges füstelvezető légcsatornára (aknára) tör-

ténő beépítés
⑤ Vízszintes füstmentesítő légcsatornán
⑥ Vízszintes füstelszívó légcsatornában
⑦ Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén
⑧ EK2-EU mint további frisslevegő megtáplálás
⑨ Takarórácsok
Normál üzemben az EK2-EU típusú füstgázvezérlő
csappantyúk zárva maradnak. A füstelszíváskor füst-
gázvézérlő csappantyúk a tűzzel érintett helyen nyitva
vannak, így a füst elszívható. Az összes többi füstmen-
tesítő csappantyú zárva marad.
Tűz esetén a füstgázvezérlő csappantyúk, amelyeket
légpótlásban használnak a tűzzel érintett helyben
szintén nyitva vannak, hogy füst elszívható legyen.
Annak érdekében, hogy egy olyan réteget lehessen kia-
lakítani, amely majdnem füstmentes, a további légbefú-
váshoz használt füstmentesítő csappantyúkat a padló
közelében kell beépíteni.
A motor vezérlőjele érkezhet a légcsatornába épített
füstérzékelőtől vagy a központi tűzriasztó rendszertől. A
tápfeszültségnek megfelelő áramköri integritást biztosító
kábelek használata biztosítja azt, hogy a motor még tűz
esetén is kapjon feszültséget , így annak működése és
kommunikációja fenntartható legyen.

Alkatrészek és azok működése
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Légpótlás és füst elszívás a szellőztető rendsze-
rekben
Az építési hatóságok vagy a felhatalmazott szervek
engedélyével a füst elszívására és légpótlásra, valamint
a szellőztetésre kombinált rendszerekben, füstgátló
csappantyúkkal engedélyezhető. A rendszer elrendezé-
sétől függően a lezárólap teljesen nyitott, teljesen zárt
vagy közbenső helyzetben lehet. Attól függően, hogy
hol lettek a csappantyúk beépítve országspecifikus előí-
rások is vonatkozhatnak a szellőztetési alkalmazásra.

Alkatrészek és azok működése
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5 Beépítés
5.1 Beépítési helyzetek
Az EK2-EU füstgázvezérlő csappantyú összes lehet-
séges beépítési típusának áttekintését a teljesítmény-
nyilatkozat tartalmazza; mely letölthető a TROX honlap-
járól.

5.2 Biztonsági megjegzések a beszere-
léssel kapcsolatban

Éles peremek, éles sarkok és vékony fémlemezből
készült alkatrészek

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély az éles szélek, éles sarkok és
vékony fémlemez alkatrészek miatt!
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!
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a füstmente-
sítő csappantyúban
– Óvja a füstmentesítő csappantyút szennyeződé-

sektől vagy sérüléstől.
– Takarja le a nyílásokat és a motort (pl. műanyag

fóliával) a habarcs rárakódásának illetve a víz
befolyásának elkerülése érdekében.

Kérem jegyezze meg:
 A füstmentesítő csappantyú és a motor hozzáfér-

hető kell maradjon karbantartás céljából.
 Ügyeljen arra, hogy ne érje terhelés a készülék-

házat, mivel ez ronthatja a füstgátló csappantyú
működését.

 A füstmentesítő csappantyút csavarodásmentesen
kell beépíteni (vízszintes/függőleges).

 Habarcs alapú beépítés: A körbefutó »s« résnek
elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarccsal
még vastagabb falak esetén is kitölthető legyen.

A fal- és födémrendszerekre vonatkozó követelmé-
nyek
Az EK2-EU füstgázvezérlő csappantyúkat akkor lehet
beépíteni a fal- és födémrendszerekbe, ha ezeket a
falakat és födémeket a vonatkozó előírásoknak és a
gyártó utasításainak megfelelően építették, és ha az
adott telepítési helyzetre vonatkozó információk érvé-
nyesek, és a következő követelményeket teljesülnek.
Alakítsa ki minden szerelési nyílást a jelen kézikönyv
telepítési részleteinek megfelelően.

Tömör falak vagy tömör aknafalak
 Tömör falak vagy tömör aknafalak, például betonból,

porózus betonból vagy téglából, bruttó sűrűség
≥ 500 kg/m³.

 Falvastagság W ≥ 100 mm.
 Minden beépítési a helyet a helyi és a szerkezeti fel-

tételeknek és a füstgázvezérlő zsalu méretének
megfelelően alakítson ki.

Szilárd födémek
 Hézagok nélküli beton födémek betonból vagy gáz-

betonból; testsűrűség ≥ 500 kg/m³.
 Födém vastagsága D ≥ 150 mm.
 Minden beépítési a helyet a helyi és a szerkezeti fel-

tételeknek és a füstgázvezérlő zsalu méretének
megfelelően alakítson ki.

Szerelt falak fém vázszerkezettel
 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tartós

megerősítéssel az EN 13501-2 szerinti Európai
Úniós osztályozásnak vagy egyenértékű nemzeti
előírásoknak megfelelően

 Mindkét végén burkolat gipszkarton tűzgátakból.
 Falvastagság W ≥ 100 mm.
 ≤ 625 mm távolság a fém tartóoszlop között
 Hozzon létre egy telepítési nyílást.
 Szükség esetén biztosítson vágóléceket és rögzítse

azokat a tartószerkezethez.
 További burkolási rétegek (legfeljebb két réteg, ha a

fal felhasználhatósági tanúsítványban szerepelnek)
és a kettős vázszerkezetek jóváhagyásra kerültek.

 Csatlakoztassa a fém részeket a beszerelési nyílás
közelében a jelen kézikönyv telepítési részletei sze-
rint.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor
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 mélységének
meg kell egyeznie a fal vastagságával, de legalább
100 mm.
A következő típusú habarcsok használhatóak:
 DIN 1053: II., IIa., III., IIIa. Csoport; II., III. csoportba

tartozó tűzgátló habarcs
 EN 998-2: M 2.5 – M 10 osztályú vagy tűzgátló

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

habarcsok, gipszhabarcs vagy beton

Ásványgyapot, mint töltőanyag
Hacsak a beépítési részletekben nem szerepel más-
képp, ≥ 80 kg/m³ testsűrűségű és ≥ 1000 °C olvadás-
pontú ásványgyapotot kell használni.

Magas hőmérsékletű tömítőszalag

 6. ábra: A tömítőszalag felhelyezése

Ragassza fel a tömítőszalagot ( 6. ábra /1) a vágólap
vastagságában (elől és hátul ugyanúgy) a füstgázve-
zérlő zsalu keretéhez (ha szükséges, előtte jelölje meg
a burkolat vastagságát).
Engedélyezett használat (a beépítési helyzettől füg-
gően)
 Alsó beépítési rés
 Oldalsó beépítési rés
A magas hőmérsékletű (120 °C olvadáspontú) tömítő-
szalag kiegészítőként rendelhető.

5.3.1 Beépítési helyzet
A füstgázvezérlő csappantyú úgy szerelhető be, hogy a
csappantyú tengelye vízszintes vagy függőleges legyen.
A motor elhelyezési iránya nem fontos, de karbantartás
céljából hozzáférhetőnek kell lennie.

 7. ábra: Lezárólap tengely vízszintesen vagy függőle-
gesen

Beépítés
Általános beépítési információ > Beépítési helyzet
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5.3.2 Csatlakozó csappantyúk beszerelése
Egymás mellett
A burkolatok a függőleges H részekbe vannak becs-
avarva (a meghajtómotort védő házzal szemben) a
csappantyú mindkét oldalán (beépítési és kezelési
oldal).

 8. ábra: EK2-EU egymás mellett

1 m× gipszkarton csavar
6 × 80 mm (megrendelő biztosítja)

n H - 100 / 200 (kerekítse fel ha szükséges)
P1 H - 100 / n (≤200 mm)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
m n + 1 (csavarok száma)

Számítási példa:

H = 800 mm
n = 800 - 100 / 200 = 3.5 -> 4
P1 = 800 - 100 / 4 = 175 mm
P2 = 175 + 50 = 225
P3 = 175 × 2 = 350

m = 4 + 1 = 5

Egymásra építve
A burkolatok a vízszintes B részekbe vannak csava-
rozva a csappantyú mindkét oldalán (beépítési és keze-
lési oldal).
Csavarja be a csavarokat mind a felső, mind az alsó
csappantyúból; ne helyezze az összes csavart egy
sorba, hanem fúrjon be előre eltolt mintát.

 9. ábra: EK2-EU egymáson

1 m × gipszkarton csavar
6 × 80 mm (megrendelő biztosítja)

n B- 100 / 200 (ha szükséges kerekítse fel)
P1 B - 100 / n (≤200 mm)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
m n + 1 (csavarok száma)

Számítási példa:

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

m = 7 + 1 = 8

Beépítés
Általános beépítési információ > Csatlakozó csappantyúk beszerelése
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5.3.3 Beépítési nyílás

 10. ábra: Ideális beépítési nyílás

B Névleges méret, szélesség EK2-EU
b A telepítési nyílás szélessége

H Névleges méret, magasság EK2-EU
h A telepítési nyílás magassága

A telepítési nyílás méretének kiszámítása

b = (B + 100 mm) + S1+ S2
h = (H + 100 mm) + S3 + S4
Az S1 - S4 telepítési rések méretei megtalálhatók a megfelelő telepítési leírásokban.

A szerelési nyílás szilárd falba és aknafalakba tör-
ténő beépítésre

 11. ábra: Beépítési nyílás beton- vagy kalcium-szilikát
lemezekkel magasságállításhoz

t = W (100 mm min., 250 mm max.)
h1 Lásd táblázat
A beépítési nyílás magasságának beállításához beton
( 11. ábra /1) vagy kalciumszilikát lapokkal ( 11. ábra /2)
tölthet fel alulról.
Ügyeljen arra, hogy a táblákat egymáshoz illessze, és
rögzítse őket a tégla szerkezetéhez. Ehhez használjon
ragasztót vagy csavarokat ( 11. ábra /3); a csavarokat
egymástól ≤200 mm-re kell elhelyezni.

Lapok Vastagság
[mm]

h1 [mm]

Promatect MT 40 40 - 200

Promatect LS 35 35 - 210

Promatect H 25 25 - 200

Promatect H 10 - 20 10 - 100

Ragasztó: Promat K84
További információk igény szerint

5.3.4 Beépítés után
 Távolítsa el a szállítás elleni védőeszközt (habarcs

alapú beépítés esetén ezt a habarcs megszilárdu-
lása után tegye meg)

 Tisztítsa meg a füstmentesítő csappantyút
 Hajtsa végre a működés-ellenőrzést. Ä   55
 Csatlakoztassa a füstelszívó légcsatornát.
 Végezze el az elektromos bekötést.

Beépítés
Általános beépítési információ > Beépítés után
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5.4 Megerősítő konstrukció - tömör falak
5.4.1 Habarcs nélküli (száraz) beépítés

 12. ábra: Száraz habarcs nélküli beépítés szilárd falba, b beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Szilárd fal téglából, betonból vagy gázbetonból
④ Magas hőmérsékletű tömítőszalag
⑤ Tűzvédelmi akril gyöngy

⑥ Gyűrű alakú résfedél, 2 db, 12,5 x 45 mm
⑦ acél drótkötél bilincs
W Falvastagság ≥ 100 mm

Beépí-
tési -
variá-
ciók

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

a EI90...S Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

b EI90...S Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

HT tömítőszalag

* Az osztályozási kulcs része
HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag, Þ 4 részlet
Gyűrű alakú hézagburkolat = gyűrű alakú hézagtakaró a fal mindkét oldalán, Þ részlet 5 + 6

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés
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Beépí-
tési -
variá-
ciók

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

c EI90...S HT tömítőszalag Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

HT tömítőszalag

napok EI90...S Gyűrű alakú rés-
fedés

HT tömítőszalag Gyűrű alakú rés-
fedés

HT tömítőszalag

* Az osztályozási kulcs része
HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag, Þ 4 részlet
Gyűrű alakú hézagburkolat = gyűrű alakú hézagtakaró a fal mindkét oldalán, Þ részlet 5 + 6

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 16 . oldalon
 Gyűrű alakú résfedéshez: PROMATECT®-H tűzvédelmi tábla d = 25 mm vagy gipszkarton csíkok 2 x 12,5 mm x

45 mm
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm
 Tűzvédelmi akril

Előfeltételek:
 Szilárd falak,

 Falon kívüli beépítési lehetőségek

Annak érdekében, hogy elkerüljük a légcsatorna és a csappantyú falon belüli csatlakozását, a csappantyú alter-
natívaként helyezhető a falon kívül is a minősített légcsatornához falsíkon kívül csatlakoztatva Ä  5.7   „Tűzálló
füstelszívó légcsatornák” a(z) 33 . oldalon .

Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 12. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 5 mm, s2 = 5 mm, S3 = 10 mm, s4 = 3 mm
 b = 1200 + 100 + (5 + 5 mm) = 1310 mm
 h = 750 + 100 + (10 + 3 mm) = 863 mm

2.
 b, c, d beépítési változat esetén

Ragassza a magas hőmérsékletű tömítőszalagot a csappantyú házára, a vágólap vastagságában, Þ
részlet 4, Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 16 . oldalon

Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. Hozza létre az "s" telepítési rést a telepítési változatnak megfelelően; lásd a fenti táblázatot.
A gyűrű alakú hézagtakaró elkészítése Þ részlet 5 + 6
A gyűrű alakú résfedés felszerelése előtt a fal mindkét oldalán tűzvédelmi akrillal zárja le a beépítési rést. Rög-
zítse a gyűrű alakú résfedést a fal mindkét oldalán a csappantyú burkolatához acéldrót kapcsokkal.

A füstelvezető csatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető csatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak > Habarcs nélküli (száraz) beépítés
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5.4.2 Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés

 13. ábra: Nedves-száraz habarcs nélküli beépítés szilárd falba, 2a beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Szilárd fal, téglából, betonból vagy gázbetonból
④ Magas hőmérsékletű tömítőszalag
⑤ Tűzvédelmi akril gyöngy

⑥ Gyűrű alakú résfedés, 2 db, 12,5 x 45 mm
⑦ acél drótkötél bilincs
⑧ Habarcs
W Falvastagság ≥ 100 mm

Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

2a EI90...S Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

2b EI120...S Habarcs HT tömítőszalag Habarcs HT tömítőszalag

2c EI90...S Habarcs HT tömítőszalag Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

2d EI90...S Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

Habarcs HT tömítőszalag

* Az osztályozási kulcs része
HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag Þ részlet 4
Gyűrű alakú hézagburkolat = gyűrű alakú résfedés a fal mindkét oldalán,, Þ részlet 5 + 6
Habarcs = zárja le a beépítési rést habarccsal, Þ részlet 8

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak > Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
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Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

3a EI120...S Habarcs Habarcs Habarcs HT tömítőszalag

3b EI90...S Habarcs Habarcs Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

4 EI180...S csak a ház kiegészítő szigetelésével (megduplázásával) lehetséges
t≥20 x H=100 x L). Kérésre további információk

* Az osztályozási kulcs része
HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag Þ részlet 4
Gyűrű alakú hézagburkolat = gyűrű alakú résfedés a fal mindkét oldalán,, Þ részlet 5 + 6
Habarcs = zárja le a beépítési rést habarccsal, Þ részlet 8

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 16 . oldalon
 Gyűrű alakú résfedés: PROMATECT®-H tűzvédelmi tábla d = 25 mm vagy gipszkarton csíkok 2 x 12,5 mm x 45

mm
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm
 Tűzvédelmi akril
 Habarcs Ä „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor”   a(z) 16 . oldalon

Előfeltételek:
 Szilárd falak,
Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 13. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 50 mm, s2 = 5 mm, S3 = 100 mm, s4 = 5 mm
 b = 1200 + 100 + (50 + 5 mm) = 1355 mm
 h = 750 + 100 + (100 + 5 mm) = 955 mm

2.
 2b, 2c, 2d, 3b telepítési változat esetén

Ragassza a magas hőmérsékletű tömítőszalagot a csappantyú házára, a vágólap vastagságában, Þ
részlet 4, Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 16 . oldalon

Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. Hozza létre az "s" telepítési rést a telepítési változatnak megfelelően; lásd a fenti táblázatot.
A gyűrű alakú hézagtakaró elkészítése Þ részlet 5 + 6
A gyűrű alakú hézagtakaró felszerelése előtt a fal mindkét oldalán tűzvédelmi akrillal zárja le a beépítési rést.
Rögzítse a gyűrű alakú résfedést acélhuzal kapcsokkal a fal mindkét oldalán a csappantyú burkolatához.
Habarcs Þ részlet 8
A beépítési változattól függően teljesen zárja le habarccsal az "s" kerületi rést (2 vagy 3). A habarcságy mély-
ségének legalább 100 mm-nek kell lennie.

A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető csatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak > Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
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5.4.3 Habarcs alapú beépítés

 14. ábra: Nedves-száraz habarcs nélküli beépítés szilárd falba, a beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Szilárd fal téglából, betonból vagy gázbetonból

⑧ Habarcs
W Falvastagság ≥ 100 mm

 Ajánlott

A habarccsal történő telepítéshez fali csatlakozók használatát javasoljuk.

A fali csatlakozók kiegészítőként rendelhetők.
Csavarja a fali csatlakozót a csappantyú házához száraz fali csavarokkal Ø 6 x 30 mm (harmadik fél által); elő-
fúrás Ø 3 x 25 mm.

Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

a EI120...S Habarcs Habarcs Habarcs Habarcs

* Az osztályozási kulcs része
Habarcs = zárja le a beépítési rést habarccsal, Þ részlet 8

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak > Habarcs alapú beépítés
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Habarcs Ä „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor”   a(z) 16 . oldalon

Előfeltételek:
 Szilárd falak,
Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 14. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 50 mm, s2 = 50 mm, S3 = 50 mm, s4 = 50 mm
 b = 1200 + 100 + (50 + 50 mm) = 1400 mm
 h = 750 + 100 + (50 + 50 mm) = 950 mm

2. Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. Habarcs Þ részlet 8
A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal. A habarcságy mélységének legalább 100 mm-nek kell lennie.

A füstelvezető csatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető csatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Megerősítő konstrukció - tömör falak > Habarcs alapú beépítés
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5.5 Tartószerkezet - szilárd födémek
5.5.1 Habarcs alapú beépítés

 15. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd födémbe, osztályozási index: how

EK2-EU, hajtómű burkolva a födém alatt
EK2-EU, hajtómű burkolat a födém felett
Fali csatlakozók elrendezése B ≤1200 mm
Fali csatlakozók elrendezése B >1200 mm

① EK2-EU
② Szilárd födém
③ Habarcs

④ Fali csatlakozók (tartozékként kaphatók)
⑤ Száraz fali csavar Ø6 x 30 mm (harmadik fél

által); előfúrás Ø 3 x 25 mm
⑥ Fém megerősítés a habarcságy és a födém

összekapcsolására (harmadik fél által)
B × H Névleges méret (csappantyú keresztmetszet,

belső)
b × h Beépítési nyílás
s1-s4 Körbefutó rés 10...150 mm
D Födém vastagság ≥ 150 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:

Beépítés
Tartószerkezet - szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés
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 Habarcs Ä „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor”   a(z) 16 . oldalon
 Gipszkarton csavarok 4 × 40 mm

Előfeltételek:
 Betonból vagy gázbeftonból készült, szilárd födémek nyitott terek nélkül, bruttó sűrűség ≈ 600 kg/m³ és

D ≥ 150 mm
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 15. ábra .

 VESZÉLY!
A csappantyú leesése miatti veszély
Megfelelő eszközökkel biztosítsa a csappantyút a leesés ellen!
A falcsatlakozóknak a csappantyúhoz történő rögzítésén túl javasoljuk, hogy biztosítson csatlakozó meg-
erősítést a habarcságy és a födém összekapcsolásához, hogy megakadályozza a csappantyú leesését. Ha
nincs megerõsítés, késõbb be lehet illeszteni a födém burkolatába.
Alternatív megoldásként a csappantyú konzolos rögzítéssel is biztosítható a leesés ellen, vagy felfüggesz-
thető a födémre.

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
s ≤ 10 ... 150 mm, hagyjon elegendő helyet a kerületi rés, az összekötő megerősítés és a fali csatlakozók
habarcsolásához
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 30 mm s2 = 60 mm, s3 70 mm, S4 = 70 mm
 b = 1200 + 100 + 30 + 60= 1390 mm
 h = 750 + 100 + 70 + 70 = 990 mm

2. Rögzítse a fali csatlakozókat a csappantyú házához száraz fali csavarokkal (előfúrás Ø 3 mm.

Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor háza felfeküdjön a
födém síkjára.

3. A körbefutó »s« rést öntse ki habarccsal. A habarcságy mélységének legalább 150 mm-nek kell lennie.
A füstelvezető csatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető csatorna gyártójának utasításait.

Beépítés a födém kialakításával együtt
1. Rögzítse a fali csatlakozókat a csappantyú házához száraz fali csavarokkal (előfúrás Ø 3 mm.

Helyezze el a füstmentesítő csappantyút majd rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor háza felfeküdjön a födém
síkjára.

2. Védje a csappantyú belsejét/csatlakozókeretet/takarórácsot, pl. műanyag fóliával.
3. Öntse ki habarccsal a füstgázvezérlő csappantyú körül és hagyja megszilárdulni.
A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tartószerkezet - szilárd födémek > Habarcs alapú beépítés
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5.6 Támasztó szerkezet - szerelt fal
5.6.1 Habarcs nélküli (száraz) beépítés

 16. ábra: Száraz habarcs nélküli beépítés szerelt falba, b beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Fém vázszerkezetes falrendszer
③ Takarólapok
④ Burkolat, tűzálló gipszkarton tűzgát 2 x 12,5
⑤ Tűzvédelmi akrilgyöngy, perifériás tömítés

⑥ Ásványgyapot, A1
⑦ Gyűrű alakú résfedés, 2 db, 12,5 x 45 mm
⑧ acél drótkötél bilincs
W Falvastagság ≥ 100 mm

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés

 Füstgázvezérlő csappantyú Típus EK2-EU 27



Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

a EI90...S Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

Gyűrű alakú rés-
fedés

* Az osztályozási kulcs része
Gyűrű alakú hézagburkolat = gyűrű alakú résfedés a fal mindkét oldalán, Þ 5, 7, 8 helyzet

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 A gyűrűs rés burkolásához: Biztosítson 2 x 12,5 mm x 45 mm gipszkarton csíkokat gyűrűrésenként és oldalan-

ként.
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm
 Tűzvédelmi akril

Előfeltételek:
 Szerelt válaszfalak
Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 16. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 5 mm, s2 = 5 mm, S3 = 10 mm, s4 = 5 mm
 b = 1200 + 100 + (5 + 5 mm) = 1310 mm
 h = 750 + 100 + (10 + 5 mm) = 865 mm
A fém keretnél vegye figyelembe a léc vastagságát is!

2. Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. Hozza létre az "s" telepítési rést a telepítési változatnak megfelelően; lásd a fenti táblázatot.
A gyűrű alakú rés elkészítése Þ pozíció 5, 7, 8
A gyűrű alakú résfedés felszerelése előtt a fal mindkét oldalán tűzvédelmi akrillal zárja le a beépítési rést. Rög-
zítse a gyűrű alakú rés fedését a fal mindkét oldalán a csappantyú burkolatához acéldrót kapcsokkal.

A füstelvezető csatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető csatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal > Habarcs nélküli (száraz) beépítés
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5.6.2 Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés

 17. ábra: Nedves-száraz habarcs nélküli beépítés szerelt válaszfalba, a beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Fém vázszerkezetes falrendszer
③ Takarólapok
④ Burkolat, tűzálló gipszkarton tűzgát 2 x 12,5
⑤ Tűzvédelmi akrilgyöngy, perifériás tömítés

⑥ Ásványgyapot, A1
⑦ Gyűrű alakú résfedél, 2 db, 12,5 x 45 mm
⑧ acél drótkötél bilincs
⑨ Habarcs
W Falvastagság ≥ 100 mm

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal > Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
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Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

a EI90...S Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

b EI90...S Habarcs Habarcs Habarcs Gyűrű alakú rés-
fedés

* Az osztályozási kulcs része
Gyűrű alakú résfedés = gyűrű alakú résfedés a fal mindkét oldalán, Þ pozíció 5, 7, 8
Habarcs = habarccsal zárja le a telepítési rést, Þ pozíció 9

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 A gyűrűs rés burkolásához: Biztosítson 2 x 12,5 mm x 45 mm gipszkarton csíkokat gyűrűrésenként és oldalan-

ként.
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm
 Tűzvédelmi akril

Előfeltételek:
 Szerelt falak
Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 16. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 50 mm, s2 = 5 mm, S3 = 50 mm, s4 = 3 mm
 b = 1200 + 100 + (50 + 5 mm) = 1355 mm
 h = 750 + 100 + (50 + 5 mm) = 905 mm
A fém keretnél vegye figyelembe a léc vastagságát is!

2. Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. Hozza létre az "s" telepítési rést a telepítési változatnak megfelelően; lásd a fenti táblázatot.
A gyűrű alakú rés elkészítése Þ pozícó 5, 7, 8
A gyűrű alakú hézagtakaró felszerelése előtt a fal mindkét oldalán tűzvédelmi akrillal zárja le a beépítési rést.
Rögzítse a gyűrű alakú résfedését acélhuzal kapcsokkal a fal mindkét oldalán a csappantyú burkolatához.
Habarcs Þ pozíció 9
Zárja le teljesen az habarccsal az "s" kerületi hézagot (ha szükséges, s1, s3 és 2), a beépítési változattól füg-
gően. A habarcságy mélységének legalább 100 mm-nek kell lennie.

A füstelvezető csatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal > Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
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5.6.3 Habarcs alapú beépítés

 18. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés szilárd falba, b beépítési változat, besorolási index: vew

① EK2-EU, függőleges vagy vízszintes telepítési
helyzet

② Fém vázszerkezetes falrendszer
③ Takarólapok
④ Burkolat, tűzálló gipszkarton tűzgát 2 x 12.5

⑥ Ásványgyapot, A1
⑨ Habarcs
W Falvastagság ≥ 100 mm

Beépí-
tési -
variáció

Osztályozás* Beépítési rés
s1 (bal) s2 (jobb) s3 (felső) s4 (alsó)

a EI90...S Habarcs Habarcs Habarcs Habarcs

* Az osztályozási kulcs része
Habarcs = habarccsal zárja le a telepítési rést, Þ pozíció 9

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal > Habarcs alapú beépítés
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek:
 Szerelt falak
Hozzon létre egy megfelelő nyílást
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 16. ábra .

Beépítési nyílás b x h:
 b = B + 100 + s1 + s2
 h = H + 100 + s3 + s4
Példa: B x H = 1200 x 750 mm, s1 = 50 mm, s2 = 50 mm, S3 = 50 mm, s4 = 50 mm
 b = 1200 + 100 + (50 + 50 mm) = 1400 mm
 h = 750 + 100 + (50 + 50 mm) = 950 mm
A fém keretnél vegye figyelembe a léc vastagságát is!

2. Tolja a füstmentesítő csappantyút a nyílásba és rögzítse. Ügyeljen arra, hogy a motor burkolata a fal felületén
nyugodjon, vagy szabadon legyen elhelyezve az egész L 1/2 teljes hosszig, a fal közepén.

3. A körbefutó rést (s1, s2, s3 és s4) teljesen öntse ki habarccsal. A habarcságy mélységének legalább 100 mm-
nek kell lennie.

A füstelvezető csatorna légcsatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Támasztó szerkezet - szerelt fal > Habarcs alapú beépítés
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5.7 Tűzálló füstelszívó légcsatornák
5.7.1 Függőleges vagy vízszintes füstmentesítő légcsatornákban

 19. ábra: Beépítés leágazás függőleges tűzálló füstelvezető légcsatornáról, osztályozási index: ved

① EK2-EU függőleges légcsatornában vagy légcsa-
tornán, lásd részletesen 3

② Tűzálló füstelszívó légcsatorna
③ Szögelem (megrendelő biztosítja)
④ Csatlakozás Ä   42

⑤ Függesztő rendszer Ä   41
⑥ Szilárd födém
⑦ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,53 mm

 Szilárd füstelvezető légcsatorna (akna)

Az itt bemutatott függőleges, kalcium-szilikát füstelvezető csatornákon kívül az EK2-EU alkalmas szilárd kivitelű
(akna) függőleges füstelvezető csatornákból történő alkalmazásra is. Itt, a telepítés a falba, mint a Ä  5.4   „Meg-
erősítő konstrukció - tömör falak” a(z) 19 . oldalon .

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Szögelemhez: tűzállóságra minősített PROMATECT®-LS tábla csíkok d = 35 mm vagy egyenértékű pl. Promat

AD40 típus vagy L500 d = 40 mm
 Ragasztó pl. Promat K84 vagy egyenértékű
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Függőleges vagy vízszintes füstmentesítő légcsatornákban
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Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, az EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség ≈ 500 kg/m³, falvastagság

≥ 35 mm vagy egyenértékű, pl. Promat típus AD40 vagy L500, d = 40 mm
1. Függessze a füstmentesítő csappantyút Ä   41 .
2. Csatlakoztassa a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füstgázvezérlő csappantyúhoz egy szögelemmel

( 19. ábra /3) csatorna és a csappantyú között. Használjon ragasztót a szögelemekre az illesztéseknél, a füs-
telvezető csatornán és a füsgázvezérlő csappantyún, majd kapcsolja össze a szakaszokat az acél kapcsokkal,
távolság ≤150 mm.

A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
3. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Függőleges vagy vízszintes füstmentesítő légcsatornákban
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5.7.2 Vízszintes füstelvezető légcsatornákban

 20. ábra: Beépítés tűzálló vízszintes füstelvezető csatornába, osztályozási index: ved

① EK2-EU
② Tűzálló füstelszívó légcsatorna
③ Csatlakozás Ä   42

④ Függesztő rendszer Ä  5.8   „Füstmentesítő csap-
pantyú függesztése” a(z) 41 . oldalon

⑤ Szilárd födém
⑥ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,53 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, az EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség ≈ 500 kg/m³, falvastagság

≥ 35 mm, vagy egyenértékű , pl. Promat típus AD40 vagy L500, d = 40 mm
1. Helyezze a füstmentesítő csappantyút a tűzálló füstelszívó légcsatornába és függessze Ä  5.8   „Füstmente-

sítő csappantyú függesztése” a(z) 41 . oldalon .
2. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően függessze.
A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
3. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstelvezető légcsatornákban
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5.7.3 Vízszintes füstmentesítő légcsatornákon

 21. ábra: Beépítés tűzálló vízszintes füstelvezető csatornákba, osztályozási index: ved

A Beépítés alul és felül síkba
B Beépítés mélyedéssel, szögidommal, lásd pos. 3

③ Szögelem (megrendelő biztosítja)
④ Függesztő rendszer Ä   41

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstmentesítő légcsatornákon
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① EK2-EU
② Tűzálló füstelszívó légcsatornák

⑤ Szilárd födém
⑥ Acél kapcsok (megrendelő biztosítja)

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Szögelemhez: tűzállóságra minősített PROMATECT®-LS tábla csíkok d = 35 mm vagy egyenértékű pl. Promat

AD40 típus vagy L500 d = 40 mm
 Ragasztó pl. Promat K84 vagy egyenértékű
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, az EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség ≈ 500 kg/m³, falvastagság

≥ 35 mm vagy egyenértékű, pl. Promat típus AD40 vagy L500, d = 40 mm
1. Készítsen és függessze fel a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füsgázvezérlő csappantyúról a gyártó utasí-

tásai szerint.
2. Függessze a füstmentesítő csappantyút Ä   41 .
3. Csatlakoztassa a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füstgázvezérlő csappantyúhoz egy szögelemmel

( 21. ábra /3) csatorna és a csappantyú között. Használjon ragasztót a szögelemekre az illesztéseknél, a füs-
telvezető csatornán és a füsgázvezérlő csappantyún, majd kapcsolja össze a szakaszokat az acél kapcsokkal,
távolság ≤150 mm.

A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
4. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstmentesítő légcsatornákon
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5.7.4 Vízszintes füstmentesítő légcsatornák tetejére

 22. ábra: Telepítés tűzálló vízszintes füstelvezető légcsatornákra, osztályozási index: hod

A Telepítés az oldalsó síkba
B Beépítés mélyedéssel, periférikus szögelemmel,

lásd pos. 3
① EK2-EU
② Tűzálló füstelszívó légcsatornák
③ Szögelem (megrendelő biztosítja)
④ Csatlakozás Ä   42

⑤ Megerősítő csíkok PROMATECT®-LS táblából
d = 35 mm vagy egyenértékű

⑥ Függesztő rendszer Ä   41
⑦ Szilárd födém
⑧ Acél kapcsok (megrendelő biztosítja)
⑨ Gipszkarton csavarok 4 × 100 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Szögelemhez: tűzállóságra minősített PROMATECT®-LS tábla csíkok d = 35 mm vagy egyenértékű pl. Promat

AD40 típus vagy L500 d = 40 mm

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstmentesítő légcsatornák tetejére
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 Ragasztó pl. Promat K84 vagy egyenértékű
 Gipszkarton csavarok 4 × 100 mm
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, az EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség ≈ 500 kg/m³, falvastagság

≥ 35 mm vagy egyenértékű, pl. Promat típus AD40 vagy L500, d = 40 mm
1. Rögzítse a megerősítő táblát ( 22. ábra /5) a füstgázvezérlő csappantyú mindkét oldalához gipszkarton csava-

rokkal; (előfúrás lyukméret ∅3 mm), ≤100 mm távolság a furatok között, használjon legalább 2 csavart.

2. Függessze a füstmentesítő csappantyút Ä   41 .
3. Készítsen és függesszen egy tűzálló füstelszívő légcsatornát füstmentesítő csappantyú alá, a gyártó utasítá-

sainak megfelelően.
4. Csatlakoztassa a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füstgázvezérlő csappantyúhoz egy szögelemmel

( 22. ábra /3) csatorna és a csappantyú között. Használjon ragasztót a szögelemekre az illesztéseknél, a füs-
telvezető csatornán és a füsgázvezérlő csappantyún, majd kapcsolja össze a szakaszokat az acél kapcsokkal,
távolság ≤150 mm.

A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
5. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstmentesítő légcsatornák tetejére
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5.7.5 Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén

 23. ábra: Beépítés tűzálló vízszintes füstelvezető csatornákba, osztályozási index: ved

① EK2-EU
② Tűzálló füstelszívó légcsatornák
③ Csatlakozás Ä   42
④ Rácsok

⑤ Függesztő rendszer Ä   41
⑥ Szilárd födém
⑦ Acél kapcsok (megrendelő biztosítja)

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Acél kapcsok 63/11.2/1.53 mm

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, az EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség ≈ 500 kg/m³, falvastagság

≥ 35 mm vagy egyenértékű, pl. Promat típus AD40 vagy L500, d = 40 mm
1. Készítsen és függessze fel a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füsgázvezérlő csappantyúról a gyártó utasí-

tásai szerint.
2. Függessze a füstmentesítő csappantyút Ä   41 .
A füstelvezető légcsatorna csatlakoztatása az EK2-EU-hoz
3. Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

Kövesse itt is a füstelvezető légcsatorna gyártójának utasításait.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák > Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén
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5.8 Füstmentesítő csappantyú füg-
gesztése

5.8.1 Általános leírás
Füstmentesítő csappantyúk elhelyezhetők függesztve a
födém alá megfelelően méretezett menetes szárakkal.
A függesztő rendszert csak a füstmentesítő csappantyú
tömegével terhelje.
A légcsatornákat külön kell függeszteni.
Az 1,5 m-nél hosszabb felfüggesztési rendszereket tűz-
gátló szigeteléssel kell ellátni.

Menetes szárak mérete

Menet M8 M10 M12 M14 M16 M20
Fmax (N)
menetes száran-
ként

219 348 505 690 942 1470

Maximális ter-
helés [kg]
menetes száran-
ként

22 35 52 70 96 150

5.8.2 Az egység rögzítése a födémhez

 24. ábra: Rögzítés a födémhez

1 Tűzgátló csavarok (megfelelő igazolással)
2 Beépítés áttolással
Csak megfelelő bizonylattal rendelkező tűzgátló dűbelt
alkalmazzon Dűbeles rögzítés helyett használható
menetes szár anyacsavarral és alátéttel.

5.8.3 Függesztett beépítés

 25. ábra: A füstgázvezérlő csappantyú függesztett beé-
pítése (megrendelő feladata)

① Füstmentesítő csappantyú
② M8‑M20 menetes szár
③ Hilti MQ 41 × 3 tartósín vagy ennek megfelelő
④ Hilti MQZ-L furatos lemez vagy ezzel egyenértékű
⑤ M8‑M20 anya, horganyzott acél

Beépítés
Füstmentesítő csappantyú függesztése  > Függesztett beépítés
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6 Füstelszívó légcsatorna és
védőrács

A légcsatorna kialakítása
Füstgázvezérlő csappantyúk több szakaszra történő
használatakor a légcsatornáknak rendelkezniük kell az
EN1366-9 szerinti teszteléssel (szimpla füstelszívó lég-
csatornák) és az EN 1366-8 (füstelszívó légcsatornák)
és vagy olyan sűrűségű anyagból kell lenniük, mint a
tesztelt légcsatorna (ρ ≈ 520 kg/m³) vagy ugyanabból az
alapanyagból, de nagyobb sűrűséggel vagy vastagabb
kivitelben.
Azon füstelszívó légcsatornák, melyek alapanyaga: Pro-
matect AD 40 vagy Promatect L 500 lap (ρ ≈ 500 kg/m³)
is használhatók.

Füstelszívó légcsatornák nemzeti építőipari felügye-
leti engedéllyel

A füstelvezető légcsatornák összekapcsolhatók egy
nemzeti általános építési felügyeleti engedéllyel vagy
egy nemzeti általános értékelési tanúsítvánnyal. Ha
a füstgátló csappantyú nincs kitéve mechanikai
erőknek, akkor a füstgátló csappantyú funkcionális
stabilitását nem befolyásolja (csatlakoztatás a füst-
gátló csappantyú összeszerelése és üzemeltetési
útmutatója szerint). Az alkalmazott füstelvezető lég-
csatorna méretezése a rendszer telepítőjének és a
rendszer tulajdonosának a felelőssége, és ezt jóvá
kell hagyni az illetékes nemzeti hatóságnál.

6.1 Füstmentesítő légcsatornák
Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna

 26. ábra: Az EK2-EU csatlakoztatása kalcium-szilikát
füstelszívó légcsatornához

X1 A füstelvezető légcsatorna és az EK2-EU illesztés a
külső síkhoz

X2 A füstelvezető légcsatorna és az EK2-EU illesztés a
belső síkhoz

① EK2-EU
② Csatlakoztatás szalagokkal a tűzálló füstelszívő lég-

csatorna gyártó utasításainak megfelelően.
③ Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna
④ Megerősítő szalag
⑤ Acélkapcsok

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Füstmentesítő légcsatornák  
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Acéllemez füstelszívó légcsatorna

 27. ábra: EK2-EU csatlakozás acéllemez füstelvezető
légcsatornához

① EK2-EU
② Csatlakozó alkeret
③ Flexibilis csatlakozó (megrendelő biztosítja)
④ Acéllemez füstelszívó légcsatorna (megrendelő biz-

tosítja)
⑤ Csavaros rögzítés (megrendelő biztosítja)
Mivel tűz esetén a csatornák tágulhatnak és a falak
deformálódhatnak, elasztikus csatlakozó alkalmazását
javasoljuk, amikor a csappantyút acéllemez füstelszívó
csatornákhoz csatlakoztatja: a flexibilis csatlakozóknak
meg kell felelniük az acéllemez füstelszívó csatornára
vonatkozó specifikációknak. Mindenképpen kövesse a
gyártó utasításait.

6.2 Takarórácsok

 28. ábra: Füstmentesítő csappantyú takaróráccsal

① EK2-EU
② Takarórácsok

Ha nincs füstelszívó csatorna csatlakoztatva a füstmen-
tesítő csappantyúhoz, akkor egy takarórács (horgany-
zott acél rács, nyílásméret: ≤ 20 mm) is rögzíthető, hogy
a szabad oldal is védve legyen.

6.3 Kémlelőnyílás
A füstmentesítő csappantyú belseje hozzáférhető kell
maradjon karbantartás céljából. A beépítési helyzettől
függően és ha a füstgázvezérlő csappantyúnak nincs
ellenőrző nyílása, akkor szükség lehet további kémlelő-
nyílás kialakítására a csatlakozó vezetékben.

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Kémlelőnyílás  
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7 Elektromos bekötés
7.1 Általános biztonsági figyelmezte-

tések
Személyzet:
 Szakképzett villanyszerelő

 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.

7.2 Vezetékezés és csatlakoztatás a
központi épületfelügyeleti rend-
szerhez.

 A füstmentesítő csappantyú felszerelhető 230 V AC
vagy 24 V AC/DC motorral. Lásd a teljesítmény ada-
tokat a hajtómű adattábláján.

 Több motor is kapcsolható párhuzamosan, ameny-
nyiben teljesítményigényük a tervezés során figye-
lembe lett véve.

 Végezze el az elektromos bekötést az alábbi pél-
dának megfelelően.

Elektromos vezetékek és rendszer
Manuális kioldáshoz (MA) az elektromos vezetékeknek
és rendszernek, legalább 30 perces áramköri integri-
tásra van szükségük. Attól függően, hogy hol lettek a
csappantyúk beépítve, országspecifikus előírások is
érvényesek lehetnek.

Motorok 24 V AC/DC
Biztonsági transzformátort kell használni. A csatlakozó-
kábelek csatlakozódugókkal vannak ellátva. Így köny-
nyen és gyorsan lehet csatlakoztatni a TROX AS-i busz
rendszerhez. A csatlakozókkal történő csatlakozáshoz
rövidítse le a csatlakozókábelt.

Vezesse a vezetéket a motort védő burkolatig.

 29. ábra: A csatlakozókábel EK2-EU bekötése

Az elektromos csatlakozó kábel (3) a motor burkolatába
történő bevezetéséhez egy (1) furatra (Ø kábel +1 mm)
van szükség a megjelölt területen (2). Ne fúrjon furatot a
nyitható fedélbe (5)! Mielőtt a furatot elkészíti vegye le a
fedőburkolatot és bizonyosodjon meg róla, hogy a
fúrással nem okoz kárt a motorban (modulokban).
Vezetékrögzítő szükséges.
Manuális kioldáshoz (MA) kerámia csatlakozók haszná-
latát javasoljuk az AS-i kábel és a motor kábel vagy AS-
i modul csatlakoztatásához.

Elektromos bekötés
Vezetékezés és csatlakoztatás a központi épületfelügyeleti rendszerhez.  

 Füstgázvezérlő csappantyú Típus EK2-EU44



7.3 Mozgatómotorok
Nyomaték táblázat
Az EK2-EU hajtóműveit a nyomatéktól és a rendelési opciótól (megrendelési kód részlete) függő méret szerint mére-
tezik. A következő táblázatok használhatók a megfelelő motor azonosítására. Köztes méret esetén a következő
nagyobb méretet kell választani.
Elektromos bekötési példák és műszaki adatok a következő oldalakon találhatók.

Elektromos bekötés
Mozgatómotorok  
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7.3.1 B24

 30. ábra: Kábelezési példa 24 V AC / DC

① Kapcsoló a nyitáshoz vagy záráshoz, beépítése a megrendelő feladata
② Visszajelző lámpa ZÁRT álláshoz, beépítése a megrendelő feladata
③ Visszajelző lámpa NYITOTT álláshoz, beépítése a megrendelő feladata

Műszaki adatok a nyit/zár motorokhoz

Megrendelési kód részletezés B24
Állítómotor BEN24-ST TR BEE24-ST TR BE24-ST TR
Üzemi feszültség AC 19.2...28.8 V, 50/60 Hz /

DC 21.6...28.8 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás - mozgatás
közben

3 W 2,5 W 12 W

Energiafogyasztás - készenlétben 0,1 W 0,5 W

Teljesítményfelvétel 6 VA 5 VA 18 VA

8.2 A, Imax. (5 ms) 8.2 A, Imax. (5 ms)

Nyomaték 15 Nm 25 Nm 40 Nm

Futásidő < 30 s (90°) < 60 s (90°) < 60 s (90°)

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Maximális kapcso-
lóteljesítmény

1 mA...3 A (0.5 A induktív), 1 mA...6 (0.5 A induktív),

Kapcsolási
feszültség

5 VDC...250 VAC

Nyit 5° 3°

Zár 80° 87°

IEC védettségi osztály III (SELV)

Védettségi osztály IP 54

Üzemi hőmérséklet -30...55 °C

Csatlakozó kábel Állítómotor 1 m, 3 x 0.75 mm², halogénmentes

Végálláskapcsoló 1 m, 6 x 0.75 mm², halogénmentes

CE megfelelőség az alábbiak szerint 2014/30/EU, 2014/35/EU

Elektromos bekötés
Mozgatómotorok > B24
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7.3.2 B230

 31. ábra: Kábelezési példa 230 V AC

① Kapcsoló a nyitáshoz vagy záráshoz, beépítése a megrendelő feladata
② Visszajelző lámpa ZÁRT álláshoz, beépítése a megrendelő feladata
③ Visszajelző lámpa NYITOTT álláshoz, beépítése a megrendelő feladata

Műszaki adatok a nyit/zár motorokhoz

Megrendelési kód részletezés B230
Állítómotor BEN230 TR BEE230 TR BE230 TR
Üzemi feszültség AC 198 … 264 V 50/60 Hz

Energiafogyasztás - mozgatás
közben

4 W 3,5 W 8 W

Energiafogyasztás - készenlétben 0,4 W 0,5 W

Teljesítményfelvétel 7 VA 6 VA 15 VA

4 A, Imax. (5 ms) 7.9 A, Imax. (5 ms)

Nyomaték 15 Nm 25 Nm 40 Nm

Futásidő < 30 s (90°) < 60 s (90°) < 60 s (90°)

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Maximális kapcso-
lóteljesítmény

1 mA...3 A (0.5 A induktív), 1 mA...6 A
(0.5 A induktív),

Kapcsolási
feszültség

5 V DC...250 V AC

Nyit 5° 3°

Zár 80° 87°

IEC védettségi osztály II

Védettségi osztály IP 54

Üzemi hőmérséklet -30...55 °C -30...50 °C

Csatlakozó kábel Állítómotor 1 m, 3 x 0.75 mm², halogénmentes

Végálláskapcsoló 1 m, 6 x 0.75 mm², halogénmentes

CE megfelelőség az alábbiak szerint 2014/30/EU, 2014/35/EU

Elektromos bekötés
Mozgatómotorok > B230
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7.3.3 B24-SR

 32. ábra: Elektromos bekötési példa 24 V AC / DC, moduláló

① Kapcsoló a nyitáshoz vagy záráshoz, beépítése a
megrendelő feladata

② Visszajelző lámpa ZÁRT álláshoz, beépítése a
megrendelő feladata

③ Visszajelző lámpa NYITOTT álláshoz, beépítése a
megrendelő feladata

Y Bemenő jel
U Kijövő jel

Műszaki adatok, moduláló motorok

Megrendelési kód részletezés B24-SR
Állítómotor BEN24-SR TR BEE24-SR TR
Üzemi feszültség AC 19.2...28.8 V, 50/60 Hz /

DC 21.6...28.8 V, 50/60 Hz

Energiafogyasztás - mozgatás közben 3 W 3 W

Energiafogyasztás - készenlétben 0,3 W

Teljesítményfelvétel 6,5 VA 5,5 VA

8.2 A, Imax. (5 ms)

Nyomaték 15 Nm 25 Nm

Futásidő < 30 s (90°) < 60 s (90°)

Üzemi feszültség Y 2...10 V DC

Bemeneti ellenállás 100 kΩ

Pozíció visszajelzési jel 2...10 V DC, max. 0.5 mA

Pozíció pontosság ±5%

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Maximális kapcsolótelje-
sítmény

1 mA...3 A (0.5 A inductive), AC 250 V

IEC védettségi osztály III (SELV)

Védettségi osztály IP 54

Üzemi hőmérséklet -30...55 °C

Csatlakozó kábel Állítómotor 1 m, 4 x 0.75 mm², halogénmentes

Végálláskapcsoló 1 m, 6 x 0.75 mm², halogénmentes

CE megfelelőség az alábbiak szerint 2014/30/EU, 2014/35/EU

Elektromos bekötés
Mozgatómotorok > B24-SR
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7.4 Távirányítás működtető egységgel
A füstgátló rendszer füstgátló csappantyúit egyénileg
vagy egy teljes rendszer részeként aktiválhatjuk, és a
tűz esetére felállított ellenőrző mátrix szerint. Ebben az
esetben a mechanikus füstelvezetés rendszer vagy túl-
nyomásos rendszer vezérlése szabályozza és ellenőrzi
a csappantyúk állapotát. Ha a burkolaton belül integrált
kommunikációs modulok vannak felszerelve, csatlakoz-
tathatók a motorokhoz, így létrehozva a kapcsolatot a
vezérlőrendszerrel és a tápellátással.

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel  
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7.4.1 TROXNETCOM B24A, B24AM, B24AS
 Egy vezérlő (master) kommunikál a szabályozó modulokkal (slave-ek, masterenként legfeljebb 31)
 Kéteres kábel szabad busz topológiája az adatok és a tápellátás számára
 Egyszerű és intelligens kábelezési rendszer

 33. ábra: B24A és B24AS tartozékok bekötése

BN Barna (+)
BU Kék (-)
A hajtómű és az AS-i vezérlőmodul gyárilag kerül vezetékelésre.
Egy AS-i busz (+/-) mind a tápellátáshoz, mind a kommunikációhoz.
Az AS-EM/SIL modul csatlakozókábelei stekkerrel vannak ellátva.
Meghajtó műszaki adatai, Ä  7.3   „Mozgatómotorok” a(z) 45 . oldalon .

Vezérlő modul műszaki adatai

Megrendelési kód rész-
letezés

B24A B24AM B24AS

Vezérlő modul AS-EM/EK AS-EM/M AS-EM/SIL2
Üzemi feszültség 26.5 – 31.6 V DC

Áramfogyasztás 450 mA 450 mA < 400 mA AS-i-ről

Max terhelés kimeneten-
ként

400 mA 400 mA 340 mA

Max terhelés modulon-
ként

400 mA 400 mA 340 mA

Interfészek 4 input/3 output 4 input/3 output 2 kimenet tranzisztorral
(általában 24V DC az

AS-I ről, feszültség tarto-
mány 18-30V)

Üzemi hőmérséklet -5 – 75 °C -5 – 75 °C -20 – 70 °C

Tárolási hőmérséklet -5 – 75 °C -5 – 75 °C -20 – 75 °C

Védettségi osztály IP 42 IP 42 IP 54

AS-I profil S7.A.E S7.A.E S-7.B.E (Munkabiz-
tonság) és S7.A.E (motor

modul)

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel > TROXNETCOM B24A, B24AM, B24AS
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7.4.2 B24BKNE

 34. ábra: Kapcsolási vázlat B24 BKNE

BN Barna L (+)
BU Kék N (-)

① Üzemi feszültség
② Kéteres kábel (jel)

A motor és a vezérlő modul gyárilag bekábelezve.
Tápfeszültséghez történő csatlakozás kábele (kb. 1 m, érvéghüvelyekkel). Kéteres kábel kommunikációra
(kapocspont 6 és 7).
Meghajtó műszaki adatai, Ä  7.3   „Mozgatómotorok” a(z) 45 . oldalon .

Vezérlő modul műszaki adatai

Megrendelési kód részletezés B24BKNE
Vezérlő modul BKNE230-24
Névleges feszültség 230 V AC 50/60 Hz

Működési tartomány AC 198...264 V

Méretezés 19 VA (motorral együtt)

Energiafogyasztás 10 W (motorral együtt)

Kábelcsatorna Kábel, 1 m (halogénmentes, csatlakozó nélkül)

Kéteres kábel
Ajánlott kábel

Csavaros kötés a kábeleknek, 2 x 1.5 mm²
JE-H (St) Bd FE180/E30-E90

IEC védettségi osztály II (védőszigetelés)

Környezeti hőmérséklet (normál üzem) –30...+50 °C

Tárolási hőmérséklet –40...+80 °C

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel > B24BKNE
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7.4.3 SLC technológia - B24C

 35. ábra: B24C modul

1 Kéteres kábel tápellátásra és kommunikációra
2 (THC-E, harmadik fél által)
X2 Foglalat állítómotorhoz
X3 Foglalatok végálláskapcsolókhoz
6 / 7 Kéteres kábel a THC-E vezérlő modulnak a kom-

munikáció és a tápellátás céljából,
2 x 1.5 mm², 150 m max., cserélhető magok

11 Nem használatos
12 Föld
13 24…27 V DC (30 mA max.)
14 BE
Kapocspont 12, 13 és 14 – légcsatorna füstérzékelő:
 Füstérzékelő csatlakoztatása esetén szüntesse meg

az X kapcsolatot a 13 és 14 kapocspontok között.
 Használhatja a 13-as és a 14-es kivezetést a füstér-

zékelő vagy bármely más feszültség-mentes érint-
kező pl. tűzjelző rendszer csatlakoztatására. Amikor
az érintkező kinyit, a csappantyú lamellái a definiált
biztonságos pozícióba mennek. Ebben az esetben
több BC24 kapcsolható párhuzamosan a 13-as és a
14-es kivezetésre.

A motor és a vezérlő modul gyárilag bekábelezve.
Meghajtó műszaki adatai, Ä  7.3   „Mozgatómotorok”
a(z) 45 . oldalon .

Csatlakozási adatok

Megrendelési kód rész-
letezés

B24C

Vezérlő modul BC24
Üzemi feszültség SCL vezérlőmodullal

Energiafogyasztás 1 W

Csatlakozási terhelés,
13/14-as kivezetés

max. 30 mA

IEC védettségi osztály III (érintésvédelmi osztály,
törpefeszültség)

SLC Kapcsolási vázlat (THC-E)

 36. ábra: Vezérlőjel a központi épületfelügyeleti rend-
szertől

1 Füstgázvezérlő csappantyú beépített B24C szabá-
lyozó modullal

2 THC-E (Kapcsolószekrény)
3 Tűzjelző rendszer és épülefelügyelet (ha van)
Előnyök
 Egy vagy több csappantyú szimultán vezérlése (pár-

huzamosan)
Hátrányok:
 A vezetékezés viszonylag időigényes

SLC kábelezési terv (SLC24-8E)

 37. ábra: Vezérlőjel a központi épületfelügyeleti rend-
szertől

1 Füstgázvezérlő csappantyú beépített B24C szabá-
lyozó modullal

2 SLC24-8E (Kapcsolószekrény)
3 Tűzjelző rendszer és épülefelügyelet (ha van)
Előnyök
 Gyors és könnyű kábelezés
Hátrányok:
 Csak párhuzamos szabályozás több csappantyú

estén

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel > SLC technológia - B24C
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7.4.4 B24D és B230D

 38. ábra: Vezetékezési példa B24D és B230D tartozékokhoz

Az üzembe helyezés során ellenőrizze, hogy a csappantyú lamellái megfelelően mozognak a NYITOTT-ból a ZÁRT
állásba
Az üzemmód kapcsoló lehetővé teszi, hogy az alábbiak közül kiválaszthassa az egyik üzemmódot:
 Automatikus (a csappantyút a busz vezérli, a státusz LED-ek inaktívak)
 Karbantartás (a csappantyú szabályozása BUS-on keresztül, a státusz LED-ek inaktívak)
 NC csatlakozás, manuális (a busz parancsok felül vannak írva)
 NO csatlakozás, manuális (a busz parancsok felül vannak írva)
A motor és a vezérlő modul gyárilag bekábelezve.
Meghajtó műszaki adatai, . Ä  7.3   „Mozgatómotorok” a(z) 45 . oldalon

Műszaki adatok

Megrendelési kód részletezés B24D B230B
Vezérlő modul BRM-10-F-ST BRM-10-F
Elektromos adatok Üzemi feszültség 18 - 32 V DC (tipikusan 24 V)

Áramfogyasztás 5 mA (tipikusan), 26 mA max. (100 ms-ig, amikor a relék
zárnak)

Védettségi osztály IP 20 (EN 60529)

IEC védettségi osztály II

Kialakítás Digitális bemenetek 2 a (feszültségmentes) végálláskapcsolóból való visszacsato-
láshoz

Digitális kimenetek 1, a tűzvédelmi csappantyúnak való jeladáshoz

Kimenetek Állítómotor 24 V DC 24 / 230 V AC

Tartós áram, max. AC 5 A DC 5 A

Kapcsolási áram, max.
˙(< 15 ms)

AC 8 A DC 8 A

Maximális kapcsolótel-
jesítmény

1250 VA / 150 W

Kivezetések a csap-
pantyú bemenetéhez

A vezetékek maximális
keresztmetszetei

Tömör: 0,08 - 2,5 mm2
Többerű (saru nélkül) 0,08 - 2,5 mm2
Többerű (szigetelt saruval): 0,25 - 1,5 mm2
Többerű (nem szigetelt saruval): 0,25 - 2,5 mm2

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel > B24D és B230D
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Megrendelési kód részletezés B24D B230B
Vezérlő modul BRM-10-F-ST BRM-10-F

Maximális áram a kive-
zetéseken

10A

Előbiztosíték MCB, 10 A, B-karakterisztikával

Kivezetések a buszhoz,
visszacsatolás, csap-
pantyú kimenet

A vezetékek kereszt-
metszetei

Tömör: 0,2 - 1,5 mm2
Többerű (saru nélkül) 0,2 - 1,5 mm2
Többerű (szigetelt saruval): 0,25 - 0,75 mm²
Többerű (nem szigetelt saruval) 0,25 - 1,5 mm2

Környezeti feltételek Környezeti hőmérséklet 0 – 45 °C

Levegő megengedett
páratartalma

0 – 90%

Elektromos bekötés
Távirányítás működtető egységgel > B24D és B230D
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8 Működési ellenőrzés elvég-
zése

8.1 Beüzemelés
Üzembe helyezés előtt minden egyes füstmentesítő
csappantyút ellenőrizni kell, hogy felmérjék jelenlegi
állapotát. Ä „Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasí-
tások”   a(z) 57 . oldalon .

8.2 Működési ellenőrzés
Általános leírás
A füstmentesítő csappantyúkat rendszeresen ellenőrizni
kell. Működési ellenőrzés során a füstmentesítő csap-
pantyú lezár, majd kinyit. Ezt általában a tűzjelző rend-
szeren keresztül végzik el.

8.2.1 Manuálisan a füstmentesítő csap-
pantyún

A BE, BEE és BEN működtető egységek tápfe-
szültség nélkül működtethetők egy kurblival vagy
hatlapfejű dugókulccsal.

Füstgázvezérlő csappantyú nyitása manuálisan.

 39. ábra: Nyit/zár motor (a füstmentesítő csappantyú
nyitva van)

① ZÁRT állás
② Álláskijelző
③ NYITOTT állapot
④ A forgatókar foglalata
Követelmény
 A füstmentesítő csappantyú zárva van
1. Helyezze a forgatókart a megfelelő aljzatba

( 39. ábra /4) (a forgatókar a csatlakozó kábelre
van klipszel rögzítve).

2. Forgassa a forgatókart az óramutató járásával
ellentétesen, amíg az álláskijelző ( 39. ábra /2) az
OPEN ( 39. ábra /3) feliratot nem mutatja.

3. Távolítsa el a forgatókart.

Füstgázvezérlő csappantyú zárása manuálisan.

Követelmény
 A füstmentesítő csappantyú nyitva van
1. Helyezze a forgatókart a foglalatba ( 39. ábra /4) a

rugós mechanizmushoz (a forgatókar kapoccsal
rögzül a csatlakozókábelhez).

2. Forgassa a forgatókart az óramutató járásával
megegyezően, amíg az álláskijelző ( 39. ábra /2) a
CLOSED ( 39. ábra /1) feliratot nem mutatja.

3. Távolítsa el a forgatókart.

Működési ellenőrzés elvégzése
Működési ellenőrzés  > Manuálisan a füstmentesítő csappantyún
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9 Karbantartás
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 füstmentesítő 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 füstmentesítő csappantyú üze-
melési készenléte, megbízhatósága, és hosszabb lesz
az élettartama.
A rendszer tulajdonosa vagy üzemeltetője a felelős a
füstmentesítő csappantyú karbantartásáért. A rendszer
tulajdonosa felelős a karbantartási terv elkészítéséért, a
karbantartási célok meghatározásáért és a berende-
zések működési megbízhatóságáért.

Működési ellenőrzés
A füstmentesítő csappantyú üzembiztos működését
minimum félévente ellenőrizni kell. Erről a tulajdonosnak
vagy a rendszerkezelőnek kell gondoskodnia. Ameny-
nyiben két egymást követő félélves teszt során nem
találtak hibát, a következő ellenőrzés egy év múlva ese-
dékes.
A működés–ellenőrzést az alábbi szabványok alapvető
karbantartási irányelvei alapján kell elvégezni:
 EN 12101-8
 EN 13306
 EN 15423
 Attól függően, hogy hol lettek a csappantyúk beé-

pítve, országspecifikus előírások is érvényesek
lehetnek.

Karbantartás
A füstmentesítő csappantyú kopás szempontjából kar-
bantartásmentesek, azonban a füstmentesítő csappan-
tyúk tisztítását el kell végezni a füstelszívó rendszer
rendszeres tisztítása során.

Ellenőrzés
A füstmentesítő csappantyúkat át kell vizsgálni az
üzembe helyezést megelőzően. Az üzembe helyezést
követően rendszeres időközönként ellenőrizni kell a
működését. Az ellenőrzés gyakoriságának meg kell fel-
elni a helyileg illetékes hatóság előírásainak.
Az ellenőrzési folyamat lépéseit lásd Ä    „Ellenőrzés,
karbantartás és javítási utasítások” a(z) 57 . oldalon .
A füstmentesítő csappantyú ellenőrzését dokumentálni
és értékelni kell. Hiba esetén a megfelelő javítási intéz-
kedéseket 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. Minden javítást követően a
működési ellenőrzést el kell végezni Ä  8   „Működési
ellenőrzés elvégzése” a(z) 55 . oldalon .
Minden javítás dokumentálni kell.

Tisztítás
A TROX alkatrészek és rendszerek felületeit, az elekt-
romos alkatrészek kivételével, nedves ruhával le lehet
törölni. Klórszármazékokat tartalmazó tisztítószerek
alkalmazása tilos. Minden felület tisztítható ipari porszí-
vóval is. A karcolások elkerülése érdekében, puha
szőrű kefét alkalmazzon a szívófejen A makacs szeny-
nyeződések eltávolítására alkalmas kellékek, pl. dörzsis
szivacs vagy súrolókrémek kárt tesznek a felületekben
és nem alkalmazhatóak.

Karbantartás
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Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasítások

Időköz Karbantartási munka Személyzet
A A füstmentesítő csappantyú hozzáférhetősége

 Külső és belső hozzáférhetőség
– Tegye lehetővé a hozzáférést.

Szakképzett személyzet

A füstmentesítő csappantyú beépítése
 Telepítés a kezelési útmutató szerint Ä  5   „Beépítés”

a(z) 15 . oldalon
– A füstmentesítő csappantyút megfelelően építse be.

Szakképzett személyzet

Füstelszívó légcsatorna/elasztikus csatlakozó/védőrács csatlakoztatása
Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 42 . oldalon

 Csatlakoztatás a jelen kézikönyv szerint
– Előírásszerű kapcsolat kialakítása.

Szakképzett személyzet

Motor tápfeszültség
 A motor áramellátása az adattáblán szereplő előírásoknak megfe-

lelően
– Megfelelő feszültséget biztosítson

Szakképzett villanyszerelő

A / B A füstmentesítő csappantyú sérüléseinek ellenőrzése
 A füstmentesítő csappantyúnak, a lezárólapnak és a tömítésnek sér-

tetlennek kell lennie.
– A füstmentesítő csappantyú javítása vagy cserélje

Szakképzett személyzet

A füstmentesítő csappantyú működési ellenőrzése Ä  8.2   „Működési
ellenőrzés” a(z) 55 . oldalon

 Az állítómotor funkciója rendben
 A csappantyúlap lezár
 Lezárólap nyit

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.
– Motor cseréje
– A füstmentesítő csappantyú javítása vagy cserélje

Szakképzett személyzet

C Füstmentesítő csappantyú tisztítása
 Nincs szennyeződés a füstmentesítő csappantyúban vagy annak kül-

sején
– Szennyeződés eltávolítása

Szakképzett személyzet

Intervallum

A = Beüzemelés
B = Rendszeresen
A füstmentesítő csappantyú üzembiztos működését minimum félévente ellenőrizni kell. Ha két egymást
követő félévenkénti ellenőrzésen problémamentes a készülék, akkor a következő ellenőrzés egy év múlva
esedékes.
C = Szükség szerint, a szennyeződés mértékétől függően

Karbantartás

Ellenőrizendő alkatrész
 Szükséges feltétel

– Javításra szolgáló művelet, ha szükséges

Karbantartás
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10 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 füstelszívó légcsatornát.
3. Zárja le a füstmentesítő csappantyút
4. Távolítsa el a füstmentesítő csappantyút

Megsemmisítés

 KÖRNYEZET!
Amennyiben a csomagolóanyagot nem megfe-
lelően helyezi el hulladékként, az károsíthatja a
környezetet.
A helytelen hulladékként való elhelyezés károsíthatja
a környezetet.
Az elektronikus hulladékok és elektronikus alkatré-
szek elhelyezésével bízzon meg engedéllyel rendel-
kező céget.

Kiszerelést követően a füstmentesítő csappantyút tel-
jesen szét kell szerelni.

Leszerelés és eltávolítás
 

 Füstgázvezérlő csappantyú Típus EK2-EU58



11 Index
1, 2, 3 ...
230 V motor

NYIT/ZÁR.............................................................  47
24 V motorok

Moduláló...............................................................  48
NYIT/ZÁR.............................................................  46

A
Acéllemez füstelszívó légcsatorna............................  43
A hibákkal kapcsolatos felelősség..............................  3
AS-i...........................................................................  44
Á
Állítómotor.........................................................  13 ,  44
B
Beépítési helyzet.......................................................  16
Beépítési helyzetek...................................................  15
Beüzemelés..............................................................  55
Burkolat.....................................................................  13
C
Csapágyazás............................................................  12
Csatlakozó alkeret.....................................................  13
Csatlakozó csappantyúk beszerelése.......................  17
Csomagolás..............................................................  12
E
Ellenőrzés.........................................................  56 ,  57
Eltávolítás..................................................................  58
F
Felfüggesztő rendszer...............................................  41
Forródrót.....................................................................  3
G
Garanciális igények.....................................................  3
J
Javítás...............................................................  56 ,  57
K
Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna....................  42
Karbantartás..............................................................  56
Kémlelőnyílás............................................................  43
Korlátozott felelősség..................................................  3

Központi épület felügyeleti rendszer.........................  44
L
Lezárólap..................................................................  13
M
Magas hőmérsékletű tömítőszalag...........................  16
Megfelelő alkalmazás..................................................  6
Megsemmisítés.........................................................  58
Menetes szárak.........................................................  41
Méretek.......................................................................  9
Motor burkolat...........................................................  13
Működési ellenőrzés.................................................  55
Műszaki adatok...........................................................  8
Műszaki támogatás.....................................................  3
S
Szállítás.....................................................................  12
Szállítási sérülések...................................................  12
Személyzet..................................................................  7
Szerelt falak..............................................................  15
Szerviz........................................................................  3
Szerzői jogok...............................................................  3
Szilárd aknafalak.......................................................  15
Szilárd falak...............................................................  15
Szilárd födémek................................................  15 ,  25
Szimbólumok...............................................................  4
T
Takarórácsok.............................................................  43
Termék matrica............................................................  8
Típustábla...........................................................  8 ,  13
Tömeg.........................................................................  9
Tűzálló füstelszívó légcsatorna.  33 ,  35 ,  36 ,  38 ,  40
Ü
Ütköző.......................................................................  13
Üzemi feszültség.......................................................  44
V
Vezérlő modul...........................................................  13
Vezetékezés..............................................................  44

Index
 

 Füstgázvezérlő csappantyú Típus EK2-EU 59



 

érvényes 2020 12 hónaptól

TROX Austria GmbH
Népfürdő u. 22. C. ép. Fszt.
3/B.
1138 Budapest

Magyarország
Telefon: +36 1 212 1211
Telefax: +36 1 212 0735
E-mail: trox@trox.de
http://www.troxtechnik.com


	1 Biztonság
	1.1 Általános biztonsági figyelmeztetések
	1.2 Megfelelő alkalmazás
	1.3 Képzett személyzet

	2 Műszaki adatok
	2.1 Általános adatok
	2.2 Méretek és tömeg

	3 Tárolás és raktározás
	4 Alkatrészek és azok működése
	5 Beépítés
	5.1 Beépítési helyzetek
	5.2 Biztonsági megjegzések a beszereléssel kapcsolatban
	5.3 Általános beépítési információ
	5.3.1 Beépítési helyzet
	5.3.2 Csatlakozó csappantyúk beszerelése
	5.3.3 Beépítési nyílás
	5.3.4 Beépítés után

	5.4 Megerősítő konstrukció - tömör falak
	5.4.1 Habarcs nélküli (száraz) beépítés
	5.4.2 Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
	5.4.3 Habarcs alapú beépítés

	5.5 Tartószerkezet - szilárd födémek
	5.5.1 Habarcs alapú beépítés

	5.6 Támasztó szerkezet - szerelt fal
	5.6.1 Habarcs nélküli (száraz) beépítés
	5.6.2 Nedves-száraz habarcs nélküli telepítés
	5.6.3 Habarcs alapú beépítés

	5.7 Tűzálló füstelszívó légcsatornák
	5.7.1 Függőleges vagy vízszintes füstmentesítő légcsatornákban
	5.7.2 Vízszintes füstelvezető légcsatornákban
	5.7.3 Vízszintes füstmentesítő légcsatornákon
	5.7.4 Vízszintes füstmentesítő légcsatornák tetejére
	5.7.5 Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén

	5.8 Füstmentesítő csappantyú függesztése
	5.8.1 Általános leírás
	5.8.2 Az egység rögzítése a födémhez
	5.8.3 Függesztett beépítés


	6 Füstelszívó légcsatorna és védőrács
	6.1 Füstmentesítő légcsatornák
	6.2 Takarórácsok
	6.3 Kémlelőnyílás

	7 Elektromos bekötés
	7.1 Általános biztonsági figyelmeztetések
	7.2 Vezetékezés és csatlakoztatás a központi épületfelügyeleti rendszerhez.
	7.3 Mozgatómotorok
	7.3.1 B24
	7.3.2 B230
	7.3.3 B24-SR

	7.4 Távirányítás működtető egységgel
	7.4.1 TROXNETCOM B24A, B24AM, B24AS
	7.4.2 B24BKNE
	7.4.3 SLC technológia - B24C
	7.4.4 B24D és B230D


	8 Működési ellenőrzés elvégzése
	8.1 Beüzemelés
	8.2 Működési ellenőrzés
	8.2.1 Manuálisan a füstmentesítő csappantyún


	9 Karbantartás
	10 Leszerelés és eltávolítás
	11 Index

