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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 általános szállítási fel-
tételek rendelkezései vonatkoznak. A TROX GmbH-nál
leadott megrendelések esetében a "Vl. Szavatossági
igények "a TROX GmbH szállítási feltételeiről, lásd
www.trox.de/en/ .

Általános információk
 

 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ típus 3



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.

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

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

 FELHÍVÁS!
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 megjegyzések
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 EK-JZ füstgázvezérlő zsaluk füst- és hőelszívó

rendszerekben használatosak a füst és a hő eltávo-
lítása céljából. Az EK-JZ füstgázvezérlő zsaluk az
alábbi rendszerekben használhatók:
– túlnyomásos szellőztető rendszerek
– mechanikus füstelszívó rendszerekhez
– természetes füst- és hőelszívó rendszerek
– hőelszívó rendszerek

 A füstgázvezérlő zsaluk üzemeltetése csak a telje-
sítménynyilatkozat (DoP) és a jelen szerelési és
üzemeltetési kézikönyv műszaki adatai szerint meg-
engedett.

 A füstgázvezérlő zsalu módosítása, illetve olyan
cserealkatrészek használata, melyeket a TROX
nem hagyott jóvá, nem engedélyezett.

Nem megfelelő használat

 FIGYELEM!
Nem megfelelő használatból eredő veszély!
A füstgázvezérlő zsalu helytelen használata veszély-
helyzetek kialakulásához vezethet.
Soha ne használja a füstgázvezérlő zsalut:
– potenciálisan robbanásveszélyes közegben
– kültéren, az időjárás hatásaival szembeni megfe-

lelő védelem nélkül és a hőmérsékleti határokon
kívül

– olyan közegben, ahol (tervezett vagy nem terve-
zett) kémiai reakciók a füstgázvezérlő zsalu
sérülését vagy korrózióját okozhatják

1.3 Képzett személyzet

 FIGYELEM!
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 mértek B x H 200 × 230 – 1200 × 2030 mm

Házhossz 250 mm

Légmennyiség tartomány a maximális rááramlási
sebességnél

920 l/s vagy 3310 m³/h-ig

29230 l/s vagy 105235 m³/h-ig

Nyomáskülönbség tartomány 2. nyomásszint, -1000 ... 500 Pa

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

Rááramlási sebesség
egyenletes rá- és leáramlással

 ≤ 20 m/s - B 1200 × H 1830 mm
 ≤ 12 m/s maximális méreteknél, egyéb esetben műszaki

tisztázás szükséges.

Levegő szivárgás zárt lezárólapnál EN 1751, 3. osztály

Készülékház tömörség EN 1751, C. osztály

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

gázvezérlő zsaluk
 EN 1366-10 – Épületgépészeti berendezések tűzálló-

sági vizsgálata – Füstgázvezérlő zsaluk
 EN 1366-2 – Épületgépészeti berendezések tűzállósági

vizsgálata – 2. rész: Tűzvédelmi zsaluk
 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 / EK-JZ / 004

Műszaki adatok
Általános adatok  
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Típustábla

 1. ábra: Füstgázvezérlő zsalu típustáblája (példa)

1 Megjegyzés a használati utasítás betartásával kap-
csolatban.

2 Rendelési kulcs
3 Rendelési kulcs
4 Weboldal, ahonnan a jóváhagyási dokumentumok

letölthetők
5 CE jelölés
6 A CE jelölés kiadási évének utolsó két számjegye
7 A gyártás éve
8 Gyártó címe

9 Tanúsító szervezet
10 Szabályozás alá eső tulajdonságok. A tűzvédelmi

besorolás az alkalmazástól függően eltérő lehet
Ä fejezet 5.1   „Beépítési helyzetek”
a(z) 14 . oldalon

11 Típus
12 Teljesítménynyilatkozat száma
13 Az európai szabvány száma és kiadásának éve
14 QR -kód a dokumentáció lehívásához
15 Termékazonosító szám

Műszaki adatok
Általános adatok 
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2.2 Méretek és tömeg

 2. ábra: EK2-EU

B x H = névleges méret = a légáramnak kitett terület
① Csatlakozókeret csatlakoztatása füstelszívó lég-

csatornához (más beszállítóktól)
② A motorhoz való hozzáférhetőség biztosítása

érdekében kérjük szabadon hagyni

Beépítési oldal
Kezelési oldal

Műszaki adatok
Méretek és tömeg  
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Méretek [mm] Szám
B H C Lezárólap Fogantyúk

200..1200 * 230 – 1 1

430 2 1

630 3 1

830 4 1

1030 5 1

1230 6 1

1430 550 7 2

1630 650 8 2

1830 9 2

2030 10 2

A rács mérete 50 mm

Tömeg [kg]
B

[mm]
H [mm]

230 430 630 830 1030 1230 1430 1630 1830 2030
200 21 29 37 46 54 62 71 79 87 95

250 22 31 39 48 56 65 73 82 91 99

300 23 32 41 50 59 67 76 85 94 103

350 24 33 43 53 61 70 79 88 98 107

400 25 35 44 54 63 73 82 92 101 111

450 27 36 46 56 66 75 85 95 105 114

500 28 38 48 58 68 78 88 98 108 118

550 29 39 50 61 70 81 91 101 112 122

600 30 41 51 62 73 83 94 105 115 126

650 31 42 53 64 75 86 97 108 119 130

700 32 44 55 66 77 89 100 111 122 134

750 34 45 57 69 80 91 103 114 126 137

800 35 47 58 70 82 94 106 118 129 141

850 36 48 60 72 84 97 109 121 133 145

900 37 49 62 75 87 99 112 124 136 149

950 38 51 64 77 89 102 115 127 140 153

1000 39 52 65 78 91 104 117 130 143 156

1050 40 54 67 80 94 107 120 134 147 160

1100 42 55 69 83 96 110 123 137 150 164

1150 43 57 71 85 98 112 126 140 154 168

1200 44 58 72 87 101 115 129 143 158 172

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:
 Füstgázvezérlő zsalu(k)

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

db.)

Szállítás a beépítés helyszínére
 Ha lehetséges a terméket szállítási csomagolá-

sában szállítsa a beépítés helyéig.
 A kisebb zsalukat két ember meg tudja emelni, és

be tudja helyezni a beépítési nyílásba. Kérjen meg
valakit, hogy segítsen Önnek.

 A zsalukat, amelyeket a szállítás megkönnyítése
érdekében U-csatornás szakaszokban szállítunk,
megfelelő emelőberendezéssel, pl. targonca, kell
mozgatni.

1. Csomagolja ki a zsalukat, és tegye őket függőle-
gesen felfelé a padlóra. Még ne vegye le a heve-
dereket.
Átlós feszítő hevederek a H≥1230 x B≥700
mérettől

2. Helyezze az U profil elemeket a felső zsalulevél
és a burkolat közé

3. Tolja óvatosan a villát a legfelső zsalulevél alá,
majd emelje fel. Tegyen egy fadarabot vagy bármi
hasonlót a zsalulevél és a villa közé, hogy ne
sértse meg a zsalulevelet.
Óvatosan emelje be a targoncával a füstgázve-
zérlő csappatyút a beépítési nyílásba.

4. Amikor beépítette a füstgázvezérlő zsalut, távo-
lítsa el a hevedereket. Habarcs-alapú beépítés
esetén a hevedereket csak akkor távolítsa el, ha a
habarcs már megkötött. Távolítsa el a sarokvé-
dőket. Környezettudatos módon szabaduljon meg
a hevederektől és a sarokvédőktől.

Csapágyazás
Az ideiglenes tároláshoz kérjük, vegye figyelembe:
 Távolítson el minden műanyag csomagolást.
 Védje a terméket a portól és a szennyeződésektől.

Tárolás és raktározás
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 Tárolja a terméket száraz helyen, közvetlen nap-
fénytől távol.

 Ne tegye ki a készüléket (még a csomagolásában
sem) az időjárás hatásainak.

 Ne tárolja a terméket -30 °C alatti vagy 50 °C feletti
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 füstgázvezérlő zsalukat mechanikus füstgázvezérlő
rendszerekben használják. A füstgázok elszívására
használatosak, illetve légpótlást biztosítanak az egyes
tűzszakaszokban.
A füstgázvezérlő zsaluk lényegében kalcium-szilikát
lapokból készülnek, az elektromos hajtómű és az opcio-
nális vezérlőmodulok pedig hővédő burkolat alatt
helyezkednek el, így a működés megbízhatósága tűz
esetén is biztosított.
A füstgázvezérlő zsalu rendszeres karbantartása szük-
séges az üzembiztosság fenntartásához. Ä  9   „Kar-
bantartás” a(z) 81 . oldalon .

 3. ábra: EK-JZ füstgázvezérlő zsalu

1 Burkolat
2 Szabályozólapok
3 A zsalulevél profil tömítése
4 Oldalsó tömítés
5 Alsó ütköző
6 Állítómotor
7 Burkolatrögzítő
8 Típustábla
9 A hajtómű burkolatának fedele (a fedél eltávolítva)
10 Fogantyú (a burkolat eltávolításához)
11 Motor burkolat
12 Rudazat
13 Felső ütköző

Füstmentesítés

 4. ábra: Füstgázvezérlő rendszer

① Az EK-JZ egy szilárd aknafalban
② Az EK-JZ egy szilárd falban és egy légcsatornában
③ Az EK-JZ egy szilárd aknafalon
④ EK-JZ függőleges füstelvezető légcsatornán (akna)
⑤ EK-JZ vízszintes füstelvezető légcsatornán
⑥ EK-JZ vízszintes füstelvezető légcsatornában
⑦ EK-JZ vízszintes füstelvezető légcsatorna végén
⑧ Az EK-JZ, mint egy további légbefúvó
⑨ Takarórácsok
A normál üzem során a az EK-JZ típusú füstgázvezérlő
zsaluk zárt állapotban vannak. A füstmentesítéshez az
érintett tűzszakaszon a füstgázvezérlő zsaluk teljesen
kinyitnak, hogy a füst elszívható legyen. Az összes többi
füstgázvezérlő zsalu zárva marad.
Tűz esetén a füstgázvezérlő zsaluk, amelyeket légpót-
lásban használnak a tűzzel érintett helyben szintén
nyitva vannak, hogy füst elszívható legyen. Annak érde-
kében, hogy egy olyan réteget lehessen kialakítani,
amely majdnem füstmentes, a további légbefúváshoz
használt füstgázvezérlő zsalukat 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.

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
A táblázat felsorolja a különböző EK-JZ beépítési lehetőségeket; a teljesítménnyel kapcsolatos részletekért lásd a
teljesítménynyilatkozatot.
A jelen teljesítménynyilatkozatban meghatározott beépítési helyek kombinálhatók más beépítési helyek karakteriszti-
kájával Például egy füstgázvezérlő zsalu beépíthető függőleges vezetésű légcsatornába, ahol a vízszintes füstgázel-
szívó légcsatorna leágazik.

Vázszerkezet Kialakítás Beépítési hely Beépí-
tési mód

Teljesítmény-
szint

Beépí-
tési

informá-
ciók

Szilárd fal

 Beton, gázbeton, tégla falak
 d ≥ 100 mm
 ρ ≥ 500 kg/m3

 Több zsalu közvetlen össze-
szerelése lehetséges

 Körebefutó rés nedves beé-
pítésnél ≤ 150 mm nedves
és száraz beépítés kombiná-
cióban HT tömítőszalaggal ≤
5 mm

 Távolság a teherhordó szer-
kezeti elemektől ≥ 3 – 5 mm

 Csatlakozás a hőszigetelt
füstelszívó légcsatornákhoz
a használhatóság igazolá-
sával, az alábbiak szerint
tesztelve EN 1366-8

 Csatlakozás fém csatlakozó
kerettel füstelvezető légcsa-
tornákhoz, amelyek iga-
zoltan alkalmazhatók az
egyes szakaszokhoz, tesz-
telve EN 1366-9 szerint

 függőleges vagy vízszintes
zsalulevelekkel

Szilárd falban (ha
a fal nem a
füstgáz elszívó
csatorna része)

N EI120
(Vew, i↔o) S Ä   28

T / N EI120
(Vew, i↔o) S

Ä   25
T EI90

(Vew, i↔o) S

Szilárd aknafal,
mint a füstelszívó
légcsatorna része

 

Aknafalba (az
akna a füstel-
szívó légcsatorna
része)

N
T;

N nem
lehet-
séges
egy

oldalon
EI120

(Vedw, i↔o) S

Ä   25

Aknafalon (az
akna a füstel-
szívó légcsatorna
része)

T Ä   40

Szerelt aknafal
 Gipszkarton tűzgát 2 x 20

mm
 d ≥ 90 mm

Aknafalba (az
akna a füstel-
szívó légcsatorna
része)

T/N EI90
(Vedw, i↔o) S Ä   46

Jelmagyarázat: T = száraz, habarcs nélküli beépítés • N = nedves, habarcs alapú beépítés • LE = beépítés a légcsatornával azonos módon

Beépítés
Beépítési helyzetek  
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Vázszerkezet Kialakítás Beépítési hely Beépí-
tési mód

Teljesítmény-
szint

Beépí-
tési

informá-
ciók

Szerelt fal
 Gipszkarton tűzgát 2 x 20

mm
 d ≥ 100 mm

Szerelt válasz-
falban, a fal nem
része a füstel-
szívó légcsator-
nának

T/N EI90
(Vew, i↔o) S Ä   48

Szilárd födémek és
egyéb szerkezetek,
amelyek a füstelve-
zető légcsatorna
részét képezik

 Beton, gázbeton
 d ≥ 150 mm
 ρ ≥ 550 kg/m3

 Csatlakozás a hőszigetelt
füstelszívó légcsatornákhoz
a használhatóság igazolá-
sával, az alábbiak szerint
tesztelve EN 1366-8

 Csatlakozás fém csatlakozó
keretekkel füstelvezető lég-
csatornákhoz, amelyek iga-
zoltan használhatók az
egyes szakaszokhoz, tesz-
telveEN 1366-9 szerint

szilárd födémbe N EI120
(hodw, i↔o) S Ä   50

Tűzálló, függőleges
füstelszívó légcsa-
torna

 Firestop lap (kalcium-szi-
likát)

 d ≥ 35 mm
 ρ ≥ 500 kg/m3

 Körbefutó tömítés (azaz 4
oldalon)

 Két zsalu közvetlenül
egymás mellé történő beépí-
tése lehetséges.

 Csatlakozás a hőszigetelt
füstelszívó légcsatornákhoz
a használhatóság igazolá-
sával, az alábbiak szerint
tesztelve EN 1366-8

 Csatlakozás fém csatlakozó
kerettel füstelvezető légcsa-
tornákhoz, amelyek iga-
zoltan használhatók az
egyes szakaszokhoz, a
tEN 1366-9 szerint

függőleges lég-
csatornán

LE
EI120

(hod, Ved, i↔o)
S

Ä   52

függőleges lég-
csatornában Ä   54

Tűzálló, vízszintes
füstelszívó légcsa-
torna

vízszintes légcsa-
tornán Ä   56

vízszintes légcsa-
tornában Ä   58

vízszintes légcsa-
torna végén Ä   60

vízszintes légcsa-
torna tetején /
alatt

Ä   62

Jelmagyarázat: T = száraz, habarcs nélküli beépítés • N = nedves, habarcs alapú beépítés • LE = beépítés a légcsatornával azonos módon

Beépítés
Beépítési helyzetek 
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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

 FELHÍVÁS!
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen kárt a füstgázve-
zérlő zsaluban
– Óvja a füstgázvezérlő zsalut szennyeződésektől

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 füstgázvezérlő zsalut csavarodásmentesen kell

beépíteni (vízszintes/függőleges).
 Ügyeljen arra, hogy ne érje terhelés a készülék-

házat, mivel ez ronthatja a füstgázvezérlő zsalu
működését.

 Habarcs alapú beépítés: A beépítési résnek elég
nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarccsal vasta-
gabb falak / födémek esetén is kitölthető legyen.

 A füstgázvezérlő zsalu és a motor hozzáférhető kell
maradjon karbantartás céljából.

Beépítési helyzet
A füstgázvezérlő zsalut úgy lehet felszerelni, hogy a
zsalutengely beszerelési helyzete vízszintes vagy füg-
gőleges. Mivel a gyárban speciális tömítéseket kell
alkalmazni ha a zsalut függőleges tengellyel kívánjuk
beszerelni, ezért megrendeléskor a függőleges beépí-
tési helyzetet meg kell adni.

 5. ábra: EK-JZ, vízszintes és függőleges beépítési
helyzet

Beépítés előtt ellenőrizze, hogy a zsalulevél a tervezett
beépítési helyzetben van-e, ezt a típustábla rendelési
kódja jelzi:
Rendelési karakterisz-
tika 0

- Beépítés csak vízszintes
helyzetben

Rendelési karakterisz-
tika V

- Beépítés függőleges vagy
vízszintes helyzetben

A következő tartozékok választhatók a V rendelési jel-
lemző alapján a beépítés megkönnyítésére vagy kisebb
beépítési helyekre:
 Felső (speciális) HT (hőálló) tömítés
 Felső (speciális) és oldalsó HT (hóálló) tömítések
 Felső (speciális) HT (hóálló) tömítés és rögzítő fülek

(mennyiség függ a B x H -tól)
 Felső (speciális) és oldalsó HT (hőálló) tömítések és

rögzítő fülek (a mennyiség függ a B x H -tól)
A rendelési kód részleteit a termékismertetőben vagy a
webhelyen találja.
A hajtómű burkolatának helyzete nem kritikus (bal, jobb,
felső, alsó), de a mechanizmusnak hozzáférhetőnek kell
maradnia karbantartás céljából.

Falszerkezetre vonatkozó követelmények
Az EK-JZ füstgázvezérlő zsalukat olyan falszerkezetbe
szabad építeni, amely falakat a vonatkozó előírások és
a gyártó utasításait betartva építettek, és ha az adott
beépítési helyzetre vonatkozó információk érvényesek
és a következő követelmények be vannak tartva.
Alakítsa ki minden szerelési nyílást a jelen kézikönyv
beépítési részleteinek megfelelően.

Szilárd falak vagy szilárd aknafalak
 Szilárd falak vagy szilárd 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.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Szerelt falak fém vázszerkezettel
 Szerelt fal fém vagy acél tartós megerősítéssel az

EN 13501-2 szerinti Európai Úniós osztályozásnak
vagy egyenértékű nemzeti előírásoknak megfe-
lelően

 Mindkét végén burkolat gipszkarton tűzgátakból.
 Falvastagság W ≥ 100 mm.
 ≤ 625 mm távolság a fém tartóoszlopok között
 Hozzon létre egy beépítési nyílást vágólapokkal

(lécek és támasztékok)
 Vágólapokat és egy tartóhosszabbítót fel kell sze-

relni és csavarokkal rögzíteni 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 beépítési részletei sze-
rint.

Aknafalak fém vázszerkezettel
 Szerelt aknafalak fém vagy acél vázszerkezettel

EN 13501-2 európai besorolással vagy azzal egyen-
értékű nemzeti besorolással

 Az egyik oldalon burkolat gipszkarton tűzgátakból
készül.

 Fal vastagsága W ≥ 90 mm (borítás a beépítési
részletek szerint).

 ≤ 625 mm távolság a fém tartóoszlopok között
 Ügyeljen arra, hogy kövesse a gyártó utasításait a

falak magasságára, szélességére és vastagságára
vonatkozóan.

 Hozzon létre egy beépítési nyílást vágólapokkal
(lécek és támasztékok)

 Vágólapokat és egy tartóhosszabbítót fel kell sze-
relni és csavarokkal rögzíteni a tartószerkezethez.

 Biztosítsa az akna megközelíthetőségét hátulról.

5.3.1 Beépítési anyagok
Ásványgyapot töltés
Ha a beépítési útmutató másképp nem rendelkezik,
használjon ásványgyapotot ≥ 80 kg/m³ bruttó sűrű-
séggel vagy kompakt sűrűséggel, melynek olvadás-
pontja ≥ 1000 °C.

 6. ábra: Beépítési rés

① Építési mód
② Ásványgyapot
③ Hőelvonó bevonat (ha szükséges)
④ EK2-EU
A sima külső érdekében hőelvonó bevonatot is tehet az
alábbi kőzetgyapotok egyikéből a beépítési résbe.
 Hilti:

– Hőelvonó bevonat CFS-CT
 Hensel:

– Hőelvonó bevonat HENSOMASTIK 5 KS Farbe
 Promat:

– Hőelvonó bevonat Promastopp-CC

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

Beépítés
Általános beépítési információ  > Beépítési anyagok
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Rögzítő fül falra szereléshez
Ha a habarcságy szélessége s ³20 mm, rögzítse a rög-
zítőfület a zsaluhoz, és a habarcs rögzítése előtt hajtsa
ki.

 7. ábra: EK-JZ habarcs alapú szerelés rögzítő füllel

1 EK2-EU
2 Facsavar Æ3x25 mm (tartozék)
3 Rögzítő fül (tartozék)
4 Habarcságy
5 Szilárd fal, vagy aknafal
s Habarcságy szélesség (beépítési rés)
A rögzítő fülre nincs szükség, ha a zsalu részben
száraz és habarcsmentes és csavarkötés van az S1 és
S3 beépítési résben.

Rögzítő fül a födémbe történő beszereléséhez
Mielőtt a segédkeretet beillesztenék, a burkolaton lévő
rögzítő füleket meg kell hajlítani és ki kell hajtani.

 8. ábra: EK-JZ habarcs alapú szerelés rögzítő füllel

1 EK2-EU
2 Facsavar Æ3x25 mm (tartozék)
3 Rögzítő fül (tartozék)
4 Habarcságy
5 Szilárd födém
s Habarcságy szélesség (beépítési rés)

Magas hőmérsékletű tömítőszalag

 9. ábra: A tömítőszalag felhelyezése

Rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot
( 9. ábra /1) a burkolatpanel vastagságával (elöl és hátul
egy síkban) a burkolaton (ha szükséges, előtte jelölje
meg a panel vastagságát). Ne ragassza a kerámia-
szál-papírt a levágásra vagy a falra.

Beépítés
Általános beépítési információ  > Beépítési anyagok
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Engedélyezett használat (a beépítési helyzettől füg-
gően)
 Alsó burkolat
 Burkolat a nem hajtott oldalon
Magas hőmérsékletű tömítőszalag (olvadáspont:
1200 °C) - eltérő megállapodás hiányában - szerepel a
szállítócsomagban.

Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag

 10. ábra: A tömítőszalag felhelyezése

Ragassza a magas hőmérsékletű tömítőszalagot
( 10. ábra /1) a burkolat szélességében, és ragassza fel
az intumex tömítést ( 10. ábra /2) központosan a zsalu-
keretre. Ne ragassza a kerámiaszál-papírt a levá-
gásra vagy a falra.
Megengedett használat, a beépítési helyzettől függően,
Ä    „Szerelési rés méretek szilárd falakhoz és szilárd
aknafalakhoz” a(z) 24 . oldalon

A magas hőmérsékletű tömítőszalagot (olvadáspontja
 1200°C) és az intumex tömítést - eltérő rendelkezés
hiányában - a szállítási csomag tartalmazza.

Impregnálás és bevonatolás
Az impregnálás (a szállítási csomag részét képezi,
hacsak másképpen nem állapodnak meg) vagy a füst-
gázvezérlő zsalu bevonatolása a szín beállításához
elfogadható, ha:
 Kiadósság/felület ≤ 1.0 kg/m²
 Rétegvastagság: ≤ 1,0 mm
 Impregnálás (csak a kálcium-szilikát felületeken),

soha a tömítésen
 Impregnálás

– Promat GmbH - Impregnation 2000
– Promat GmbH - SR Impregnation
– Promat GmbH - Tunnel Impregnation

 Felületkezelés
– Kereskedelmi forgalomban használható emul-

ziós festékek

Beépítés
Általános beépítési információ  > Beépítési anyagok
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5.3.2 Rögzítési pontok
A füstgázvezérlő zsalu burkolatában előre fúrt csatlako-
zási pontok találhatók, amelyek segítségével a zsalut a
falra kell rögzíteni.

 11. ábra: EK-JZ előre fúrt rögzítési lehetőségek

1 Pl. betoncsavar süllyesztett fejjel
2 M8 menetes szárak anyával és alátéttel
Megjegyzés: A rögzítőelemek nem érhetnek be a bur-
kolat belsejébe. A lezárólappal történő ütközés károsít-
hatja a lapot és a komplett zsalu cseréjére lehet
szükség.

További rögzítési pontok
Ha az előre fúrt rögzítési pontok nem használhatók,
vagy további furatokra van szükség, ezeket a burko-
laton az alábbiak szerint kell elhelyezni.

 12. ábra: Hozzon létre további rögzítési lehetőségeket

1 EK2-EU
2 Ásványgyapot vagy magas hőmérsékletű tömítő-

szalag
3 Szilárd fal, vagy aknafal
4 Fali csatlakozó tűzvédelmi műszaki tanúsítvánnyal

és menetes csavarokkal M8
5 Alátét, anya M8
A rögzítési pontok száma
B < 800 mm - 1 rögzítési pont
B ³ 800 mm - 2 rögzítési pont

Megjegyzés: A rögzítőelemek nem érhetnek be a bur-
kolat belsejébe. A lezárólappal történő ütközés károsít-
hatja a lapot és a komplett zsalu cseréjére lehet
szükség.

Beépítés
Általános beépítési információ  > Rögzítési pontok
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5.3.3 Csatlakozó zsaluk beszerelése
Ha több füstgázvezérlő zsalut szerel egy nyílásba, a következőket kell figyelembe venni:
 Csak szilárd falakba vagy tömör aknafalba szerelhető.
 A zsalu beszerelési helyzete: vízszintes vagy függőleges Ä „Beépítési helyzet”   a(z) 16 . oldalon
 Szerelési rések az általános beépítési leírás szerint.
 Csavarozza össze a zsalukat az alábbiak szerint.

 13. ábra: EK-JZ zsalu a zsaluhoz, többszörös, vízszintes és függőleges beszerelési helyzet

1 Csavar 4.5 x 70 mm vagy 5.0 x 70 mm
2 Hatlapfejű csavar M8 x 90 mm vagy menetes szár M8 alátétekkel és anyával
A-A részlet:
A zsalukeret (H-oldal) a hajtómű burkolatával szemben olyan jelölésekkel rendelkezik, amelyek jelzik, hogy hova kell
fúrni a zsaluk csatlakoztatásához szükséges csavarfuratokat. Ha további vagy alternatív rögzítési pontokra van
szükség, akkor ezeket az alábbiak szerint kell kivitelezni Ä  5.3.2   „Rögzítési pontok” a(z) 20 . oldalon .
B-B részlet:
A zsalukereten (B-oldal) a csavaros csatlakozások szabadon létrehozhatók, a csavarok távolsága kb. 200 mm, éltá-
volság kb. 40 mm. Csavarja be a csavarokat eltolva és mindkét zsalu irányából.

Beépítés
Általános beépítési információ  > Csatlakozó zsaluk beszerelése
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5.4 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak
5.4.1 Beépítési nyílás

 14. ábra: Ideális beépítési nyílás

szerkezetben
szilárd fal, vagy aknafal

szerkezeten
szilárd fal, aknafal vagy tűzálló légcsatorna

b = [B + 280 mm] + s1 + s2 b = névleges szélesség B

h = [H + 80 mm] + s3 + s4 h = névleges magasság H

b / h = [névleges méret B / H + zsalu ház] + beépítési
rés
A beépítési rés(ek) mérete az alkalmazott tömítóanya-
gtól függ:
Szálerősített papír: 3-5 mm
Habarcs: 150 mm-ig
Ásványgyapot: 10 - 40 mm

Ideálisan, a beépítési nyílás megegyezik a füstgázve-
zérlő zsalu névleges méretével. A falra történő szere-
lésnél azonban a szerelési nyílás kisebb lehet, mint a
zsalu névleges mérete, például ha a zsalu szabványos
magassága pontosan nem illeszkedik a beépítési nyí-
láshoz. Ebben az esetben gondoskodni kell arról, hogy a
zsalu felszerelése elegendő hely álljon rendelkezésre.

S1 - S4 Ä „Szerelési rés méretek szilárd falakhoz és szilárd aknafalakhoz”   a(z) 24 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak   > Beépítési nyílás
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A szerelési nyílás szilárd falba és aknafalakba tör-
ténő beépítésre

 15. 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
( 15. ábra /1) vagy kalciumszilikát lapokkal ( 15. ábra /2)
tölthet fel alulról.
Ügyeljen arra, hogy a táblákat egymáshoz illessze, és
rögzítse őket a tégla szerkezetéhez. Ehhez használjon
ragasztót vagy csavarokat ( 15. 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

Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban

 16. ábra: Beépítési mélység (rajz: felülről nézve)

A Illesztés a kezelési oldalhoz
B Illetsztés a beépítési oldalhoz
C Középső helyzet
D A habarcságy kiöntés a kezelési oldalon
1 Tűzálló PROMATECT®-LS tábla 20 x 100 mm

kerület mentén, csak az EI 120 S esetén szük-
séges

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Beépítési nyílás
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Szerelési rés méretek szilárd falakhoz és szilárd aknafalakhoz

 17. ábra: EK-JZ beépítési rés méretek szilárd falakhoz

 Osztályozás Beépítési rés
s1 s2 s3 s4

1 EIS120 Habarcs Habarcs Habarcs Habarcs

2 EIS120 Habarcs Habarcs Habarcs HT tömítőszalag

3 EIS120 HT tömítőszalag Habarcs Habarcs HT tömítőszalag

4 EIS90
EIS120*

Ásványgyapot Ásványgyapot Ásványgyapot HT tömítőszalag

5 EIS90
EIS120*

Ásványgyapot Habarcs Ásványgyapot HT tömítőszalag

6 EIS90
EIS120*

HT tömítőszalag Ásványgyapot Ásványgyapot HT tömítőszalag

7 EIS120 HT tömítőszalag Habarcs Speciális HT
(hőálló) tömítő-

szalag

Habarcs

8 EIS120 HT tömítőszalag Ásványgyapot Speciális HT
(hőálló) tömítő-

szalag

Habarcs

9 EIS120 Habarcs Habarcs Speciális HT
(hőálló) tömítő-

szalag

Habarcs

HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag
Speciális HT tömítőszalag = magas hőmérsékletű tömítőszalag + intumex tömítés
* Kizárólag szilárd aknafalak, melyek a füstelszívó légcsatorna részét képezik

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Beépítési nyílás
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5.4.2 Száraz beépítési mód, habarcsmentes / száraz, habarcsmentes - habarcs alapú

 18. ábra: Száraz beépítés, habarcsmentes vagy száraz, habarcsmentes - habarcs alapú szilárd falakba vagy szilárd
aknaflakba

1 EK-JZ (függőleges vagy vízszintes beépítési
helyzet)

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

3 Ásványgyapot Ä    „Ásványgyapot töltés”
a(z) 17 . oldalon

4 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

5 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Száraz beépítési mód, habarcsmentes / száraz, ...
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Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S1 Ásványgyapot vagy 10 40 20

Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag

3 5 3

S2 Ásványgyapot vagy 10 40 20

Habarcs 20 1) 150 50

S3 Ásványgyapot 10 40 20

S4 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag

3 5 3

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm.
Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Ásványgyapot Ä    „Ásványgyapot töltés” a(z) 17 . oldalon
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak, pl. beton, porózus beton, tégla, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. A bal oldali burkolaton (S1) rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 18. ábra /4) a zsalu keretéhez (fal-
vastagság) vagy használjon ásványgyapotot ( 18. ábra /3), a vastagságot lásd a fenti táblázatban.

3. A füstgázvezérlő zsalun, a zsalu keretének alsó oldalán, rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot
( 18. ábra /4) (falvastagság), Ä   18 .

4. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut a ráhelyezett magas hőmérsékletű tömítőszalaggal a beépítési nyílásba, és
nyomja az S1 panelhez. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékekkel rögzítse a zsalut a megfelelő
helyzetben; a zsalut feszültségmentesen kell beépíteni (ellenőrizze az átló hosszát; megengedett tűrés: 2
mm).
Beépítési mélység, lásd Ä „Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban”   a(z) 23 . oldalon

5. Fúrjon furatokat a zsalu keretén megjelölt rögzítési pontokhoz, majd rögzítse csavarral a füstgázvezérlő zsalut
a falhoz. Legyen óvatos, amikor meghúzza a csavarokat; ne okozzon feszültséget, mert ez károsíthatja a
zsalut.
MEGJEGYZÉS: Csavarozza a füstgázvezérlő zsalut a keretben megjelölt furatokba. Ne használjon csavarokat
sehol máshol a zsalu keretén, mert ezek megakadályozhatják a megfelelő záródást. Rögzítési pont a H
részben csak H ≥ 1230 mm-től. További rögzítési pontok, Ä  5.3.2   „Rögzítési pontok” a(z) 20 . oldalon .

6. Töltse ki a felső beépítési rést (S3) ásványgyapottal.

7. Töltse ki a jobb oldali beépítési rést (S2) ásványgyapottal vagy zára jel habarccsal. Amennyiben a rés 40 mm-
nél szélesebb, habarccsal kell kitölteni. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg az nem
lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Minden megmaradó üres helyet
töltsön ki ásványgyapottal vagy habarccsal.

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Száraz beépítési mód, habarcsmentes / száraz, ...
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8. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Száraz beépítési mód, habarcsmentes / száraz, ...
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5.4.3 Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habarcs nélküli - habarcs alapú

 19. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd falba vagy szilárd aknafalba

1 EK-JZ (függőleges vagy vízszintes beépítési
helyzet)

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

3 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

4 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

5 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag
(intumex tömítéssel)

6 Födém

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S1 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S2 Habarcs 20 1) 150 50

S3 Speciális magas hőmérsékletű
tömítőszalag vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S4 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm.
Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel) Ä    „Különleges magas hőmérsékletű tömí-

tőszalag” a(z) 19 . oldalon
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak, pl. beton, porózus beton, tégla, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Rögzítse a rögzítő fület a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä    „Rögzítő fül falra szereléshez” a(z) 18 . oldalon .
3. A beépítési típustól függően rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 18. ábra /4) a füstgázvezérlő

zsaluhoz a zsalu keret alján (falvastagság), Ä   18 vagy alkalmazzon habarcságyat az alsó panelre (S4).
4. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut (rögzített magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba, és iga-

zítsa be. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékek segítségével tartsa a zsalut a megfelelő pozíci-
óban; a zsalut csavarodásmentesen kell beépíteni (ellenőrizze le az átló hosszát; engedélyezett tolerancia: 2
mm).
Beépítési mélység, lásd Ä „Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban”   a(z) 23 . oldalon

5. Zárja le a habarccsal a fennmaradó réseket. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg az
nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
MEGJEGYZÉS: ³40 mm habarcságyszélességtől a rögzítő füleket a gyártó irányelveinek megfelelően kell
használni,, Ä    „Rögzítő fül falra szereléshez” a(z) 18 . oldalon

Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Minden megmaradó üres helyet
töltsön ki ásványgyapottal vagy habarccsal.

6. Fúrjon furatokat a zsalu keretén megjelölt rögzítési pontokhoz, majd rögzítse csavarral a füstgázvezérlő zsalut
a falhoz. Legyen óvatos, amikor meghúzza a csavarokat; ne okozzon feszültséget, mert ez károsíthatja a
zsalut, Ä  5.3.2   „Rögzítési pontok” a(z) 20 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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Megjegyzés: A füstgázvezérlő zsalu csavarokkal történő rögzítéséhez csak a keretben található jelzett fura-
tokat használja. Ne használjon csavarokat sehol máshol a zsalu keretén, mert ezek megakadályozhatják a
megfelelő záródást. Rögzítési pontok a H szakaszon csak H ≥ 1230 mm-től.

7. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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5.4.3.1 Egymás mellett

 20. ábra: Habarcs alapú beépítés egymás mellett szilárd falban vagy szilárd aknafalban

1 EK-JZ (függőleges vagy vízszintes beépítési
helyzet)

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

3 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

4 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S1 Habarcs 20 1) 150 50

S2 Habarcs 20 1) 150 50

S3 Speciális magas hőmérsékletű
tömítőszalag (kialakítás 
19. ábra /5) vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S4 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S5 Habarcs 20 2) 90 50

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm.
2) A zsalu a zsaluhoz beépítéskor nincs szükség S5 beépítési résre, ez esetben a zsalukat egymáshoz kell csava-
rozni, Ä  5.3.3   „Csatlakozó zsaluk beszerelése” a(z) 21 . oldalon

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel) Ä    „Különleges magas hőmérsékletű tömí-

tőszalag” a(z) 19 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel)
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak, pl. beton, porózus beton, tégla, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm

 FELHÍVÁS!
Beszerelési útmutató a külső falakhoz!
Külső falakba csak impregnált szerkezetű zsalukat szabad szerelni.

Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Rögzítse a rögzítő fület a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä    „Rögzítő fül falra szereléshez” a(z) 18 . oldalon .
3. A beépítési típustól függően rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 18. ábra /4) a füstgázvezérlő

zsaluhoz a zsalu keret alján (falvastagság), Ä   18 vagy alkalmazzon habarcságyat az alsó panelre (S4).
4. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut (rögzített magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba, és iga-

zítsa be. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékek segítségével tartsa a zsalut a megfelelő pozíci-
óban; a zsalut csavarodásmentesen kell beépíteni (ellenőrizze le az átló hosszát; engedélyezett tolerancia: 2
mm).
Beépítési mélység, lásd Ä „Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban”   a(z) 23 . oldalon

5. Zárja a beépítési rést (S1 + S2 + S3 ) habarccsal. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg
az nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Töltsön meg minden maradék
üreges teret habarccsal.

6. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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5.4.3.2 Egymásra építve

 21. ábra: Habarcs alapú beépítés egymás fölé szilárd falba vagy szilárd aknafalba

1 EK-JZ (függőleges vagy vízszintes beépítési
helyzet)

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

3 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

4 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S1 Habarcs 20 1) 150 50

S2 Habarcs 20 1) 150 50

S3 Különleges magas hőmérsék-
letű tömítőszalag (kialakítás 
19. ábra /5) vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S4 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag vagy

3 5 5

Habarcs 20 1) 150 50

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm. A megerősítésnek meg kell felelnie a szerkezeti követelményeknek.
Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel) Ä    „Különleges magas hőmérsékletű tömí-

tőszalag” a(z) 19 . oldalon
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak, pl. beton, porózus beton, tégla, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2.

Kisebb zsaluk esetén, H 1230 mm-ig (6 zsalulevél) a zsaluk behelyezhetők a beépítési nyílásba és rögzít-
hetők csavaros rögzítéssel, Ä  5.3.3   „Csatlakozó zsaluk beszerelése” a(z) 21 . oldalon . Nagyobb zsaluk
esetén javasoljuk, hogy helyezze be a zsalukat egymás után a szerelési nyílásba, és rögzítse a felső zsalut
rögzítő fülekkel.

A beépítési típustól függően rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 18. ábra /4) a füstgázvezérlő
zsaluhoz a zsalu keret alján (falvastagság), Ä   18 vagy alkalmazzon habarcságyat az alsó panelre (S4).

3. Rögzítse a rögzítő fület a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä    „Rögzítő fül falra szereléshez” a(z) 18 . oldalon .
4. Helyezze be a füstgázvezérlő zsalu(ka)t (rögzített magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba,

és igazítsa be. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékek segítségével tartsa a zsalut a megfelelő
pozícióban; a zsalut csavarodásmentesen kell beépíteni (ellenőrizze le az átló hosszát; engedélyezett tole-
rancia: 2 mm).
Beépítési mélység, lásd Ä „Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban”   a(z) 23 . oldalon

5. Zárja a beépítési rést (S1 + S2 + S3 ) habarccsal. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg
az nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Minden megmaradó üres helyet
töltsön ki ásványgyapottal vagy habarccsal.

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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6. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szerelési típus: habarcs alapú / száraz, habar...
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5.4.4 Többszörös elrendezés közös légcsatornával

 22. ábra: EK-JZ négyszeres elrendezés, habarcs alapú beépítés tömör falba vagy tömör aknafalba

1 EK-JZ (függőleges vagy vízszintes beépítési
helyzet)

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

3 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

4 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Többszörös elrendezés közös légcsatornával
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Egyéb, hat vagy több zsaluval rendelkező változat is megengedett; tervezési rajzok a TROX-nál igény szerint
rendelkezésre állnak.

Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S1 Habarcs 20 1) 150 50

S2 Habarcs 20 1) 150 50

S3 Különleges magas hőmérsék-
letű tömítőszalag (kialakítás 
19. ábra /5) vagy

3 5 3

Habarcs 20 1) 150 50

S4 Magas hőmérsékletű tömítő-
szalag vagy

3 5 5

Habarcs 20 1) 150 50

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm. A megerősítésnek meg kell felelnie a szerkezeti követelményeknek.
Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel) Ä    „Különleges magas hőmérsékletű tömí-

tőszalag” a(z) 19 . oldalon
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Szilárd falak vagy szilárd aknafalak, pl. beton, porózus beton, tégla, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2.

Kisebb zsaluk esetében, H 1230 mm-ig (6 zsalulevél), a zsaluk csavarral rögzíthetők és a beépítési nyí-
lásba illeszthetők, Ä  5.3.3   „Csatlakozó zsaluk beszerelése” a(z) 21 . oldalon . Nagyobb zsaluk esetén
javasoljuk, hogy helyezze be a zsalukat egymás után a szerelési nyílásba, és rögzítse a felső zsalut rögzítő
fülekkel.

A beépítési típustól függően rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 18. ábra /4) a füstgázvezérlő
zsaluhoz a zsalu keret alján (falvastagság), Ä   18 vagy alkalmazzon habarcságyat az alsó panelre (S4).

3. Rögzítse a rögzítő fület a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä fejezet 5.6   „Szerelt fal” a(z) 48 . oldalon .
4. Helyezze be a füstgázvezérlő zsalu(ka)t (rögzített magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba,

és igazítsa be. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékek segítségével tartsa a zsalut a megfelelő
pozícióban; a zsalut csavarodásmentesen kell beépíteni (ellenőrizze le az átló hosszát; engedélyezett tole-
rancia: 2 mm).
Beépítési mélység, lásd Ä „Az EK-JZ beépítési mélysége szilárd falban”   a(z) 23 . oldalon

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Többszörös elrendezés közös légcsatornával
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5. Zárja a beépítési rést (S1 + S2 + S3 ) habarccsal. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg
az nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Minden megmaradó üres helyet
töltsön ki ásványgyapottal vagy habarccsal.

6. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Többszörös elrendezés közös légcsatornával
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5.4.5 Szilárd falakon / aknafalakon

 23. ábra: Száraz habarcsmentes beépítés szilárd külső falra vagy tömör aknafalra

1 EK-JZ (impregnált kivitel - külső fali beépítésre)
2 Tömör külső fal vagy tömör aknafal téglából,

betonból vagy porózus betonból
3 Szögidomok tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS

táblákból készített csíkokból d = 35 mm vagy ezzel
egyenértékű, beragasztva a szögidomok közé vala-
mint a szögidomok és a zsalukeret közé pl.: K84-
gyel vagy egyenértékű.

6 Rögzítse a külső falhoz a védőrácsot vagy az eső-
védő tetőkifúvót!

7 Acélhuzal £ 63/11.2/1.5 mm
8 Betonpadlóra, beton lábazatra, vagy a zsalu alatt

lévő teljesen betéglázott helyre való beépítés
9 Megfelelő teherbíró tartóval való beépítés, pl. egy,

a zsaluval azonos szélességű rögzítőrendszer
vagy kőblokk

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szilárd falakon / aknafalakon
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4 Száraz fali csavar 4 × 70 mm (megrendelő által biz-
tosítva)

5 Csavarkötés az engedélyezett rögzítőelemekkel Æ <
6 mm (a helyszínen) a csavarok közötti távolság<
200 mm

10 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 PROMAT® ragasztó K84 vagy egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Gipszkarton csavarok 4 × 70 mm
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Masszív külső falak vagy szilárd aknafalak, például betonból, porózus betonból, téglából, bruttó sűrűség

≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Használjon két tűzálló lemezcsíkot egy szögidom létrehozásához ( 23. ábra /3), majd rögzítse a szögidomot a
füstcsappanytú aljára.

3. Tegye a füstgázvezérlő zsalut a beépítési nyílás elé. Szükség esetén támassza ki a zsalut (pl. egy rögzítőrend-
szerrel, vagy egy kőtömbbel).

 VIGYÁZAT!
A füstgátló zsalu súlyát támasztani kell; a füstelvezető légcsatornára semmiféle terhet nem szabad terhelni.
Győződjön meg arról, hogy a zsalu megfelelően van függesztve vagy támasztva Ä  5.9   „Füstmentesítő
csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .

4. Rögzítsen L-alakú szerkezetet a füstgázvezérlő zsalu fennmaradó három oldalára.
Vigyen fel ragasztót (pl. K84, Promat vagy azzal egyenértékű) az illesztésekre ( 29. ábra /2) a szögidomok,
valamint a szögidomok és a zsalukeret között, majd rögzítse a szögidomokat 4 × 70 mm -es gipszkarton csa-
varokkal a 4 × 70 mm a zsalu keretéhez ( előfúrási furatok ∅ 3 mm), ≤ 200 mm távolság a csavarok között.
Csatlakoztassa a szögidomot csavarkötéssel és a megengedett rögzítőelemmel Æ < 6 mm (a helyszínen) a
falhoz, a csavarok közötti távolsággal <200 mm.

5. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szilárd falakon / aknafalakon
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5.4.6 Szilárd falakon / aknafalakon a födém alatt

 24. ábra: EK-JZ aknafalon / falon, a födémhez képest csökkentett távolsággal

1 EK-JZ függőleges vagy vízszintes beépítésű zsalu-
tengely

2 Szilárd fal vagy szilárd aknafal téglából, betonból
vagy gázbetonból

6 Acélhuzal £ 63/11.2/1.5 mm
7 Szilárd födém
8 Felfüggesztés, nem szükséges, ha a hajtómű burko-

lata alul van.
9 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szilárd falakon / aknafalakon a födém alatt
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3 Szögidomok tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS
táblákból készített csíkokból d = 35 mm vagy ezzel
egyenértékű, beragasztva a szögidomok közé vala-
mint a szögidomok és a zsalukeret közé pl.: K84-
gyel vagy egyenértékű.

4 Száraz fali csavar 4 × 70 mm (megrendelő által biz-
tosítva)

5 Csavarkötés az engedélyezett rögzítőelemekkel Æ <
6 mm (a helyszínen) a csavarok közötti távolság<
200 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 PROMAT® ragasztó K84 vagy egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Gipszkarton csavarok 4 × 70 mm
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon
 Különleges magas hőmérsékletű tömítőszalag (intumex tömítéssel) Ä    „Különleges magas hőmérsékletű tömí-

tőszalag” a(z) 19 . oldalon
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Masszív külső falak vagy szilárd aknafalak, például betonból, porózus betonból, téglából, bruttó sűrűség

≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
 Osztályozás: EIS 90, beton aknafalakban EIS120
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Ragassza fel a magas hőmérsékletű tömítőszalagot ( 23. ábra /10) és az intumex tömítést ( 23. ábra /9) a zsa-
lura, ügyelve a zsalu megfelelő beépítési helyzetére.

3. Használjon két tűzálló lemezcsíkot egy szögidom létrehozásához ( 23. ábra /3), majd rögzítse a szögidomot a
füstcsappanytú aljára.

4. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut a szerelőnyílás elé, és függessze fel. Nem szükséges, ha a meghajtó motor
burkolata alul található.

5. Rögzítsen L-alakú szerkezetet a füstgázvezérlő zsalu fennmaradó három oldalára.
Vigyen fel ragasztót (pl. K84, Promat vagy azzal egyenértékű) az illesztésekre ( 29. ábra /2) a szögidomok,
valamint a szögidomok és a zsalu között, majd rögzítse a szögidomokat 4 × 70 mm -es gipszkarton csava-
rokkal a zsalu keretéhet ( előfúrási furatok ∅ 3 mm), ≤ 200 mm távolság a csavarok között.

Csatlakoztassa a szögidomot csavarkötéssel és a megengedett rögzítőelemmel Æ < 6 mm (a helyszínen) a
falhoz, a csavarok közötti távolsággal <200 mm.

6. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Szilárd falakon / aknafalakon a födém alatt

 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ típus 43



5.4.7 Lift a tűzoltó és mentőszolgálat számára

 25. ábra: Száraz habarcsmentes beépítés szilárd aknafalba (Lift a tűzoltó és mentőszolgálat számára)

1 EK-JZ
2 Tömör aknafal téglából, betonból vagy porózus

betonból
3 Szögidomok tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS

táblákból készített csíkokból d = 35 mm vagy ezzel
egyenértékű, beragasztva a szögidomok közé vala-
mint a szögidomok és a csappantyúkeret közé pl.:
K84-gyel vagy egyenértékű.

6 Födém
7 Acélhuzal £ 63/11.2/1.5 mm
8 Lift
9 Lift ajtó

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Lift a tűzoltó és mentőszolgálat számára
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4 Száraz fali csavar 4 × 70 mm (megrendelő által biz-
tosítva)

5 Csavarkötés az engedélyezett rögzítőelemekkel Æ <
6 mm (a helyszínen) a csavarok közötti távolság<
200 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 PROMAT® ragasztó K84 vagy egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Gipszkarton csavarok 4 × 70 mm
 A fal típusának megfelelő csavarok és rögzítőelemek

Előfeltételek:
 Teherviselő falak készülhetnek, betonból, gázbetonból téglából, bruttó sűrűség ≥ 500 kg/m³ és W ≥ 100 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Használjon két tűzálló lemezcsíkot egy szögidom létrehozásához ( 25. ábra /3), majd rögzítse a szögidomot a
füstcsappanytú aljára.

3. Tegye a füstmentesítő csappantyút a beépítési nyílás elé.

 VIGYÁZAT!
A füstgátló zsalu súlyát támasztani kell; a füstelvezető légcsatornára semmiféle terhet nem szabad terhelni.
Győződjön meg arról, hogy a csappantyú megfelelően van függesztve vagy támasztva Ä  5.9   „Füstmente-
sítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .

4. Rögzítsen L-alakú szerkezetet a füstmentesítő csappantyú fennmaradó három oldalára. A felső saroksidomra
nincs szükség, ha a zsalu közvetlenül a mennyezet alá van felszerelve.
Ragasztót kell felhordani a kötésekre ( 25. ábra /2) a szögidomok között illetve a szögidomok és a ház között
(p. l. K84, Promat vagy azzal egyenértékű) majd rögzítse a szögidomot száraz fali csavarokkal 4 × 70 mm a
csappantyú házához (előfurt furatok ∅ 3 mm), csavarok közötti távolság ≤ 200 mm.
Csatlakoztassa a szögidomot csavarkötéssel és a megengedett rögzítőelemmel Æ < 6 mm (a helyszínen) a
falhoz, a csavarok közötti távolsággal <200 mm.

5. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd falak vagy szilárd aknafalak  > Lift a tűzoltó és mentőszolgálat számára
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5.5 Szerelt aknafal

 26. ábra: Beépítés könnyűszerkezetes aknafalba

1 EK2-EU
2 Fém vázszerkezetes falrendszer
3 Vágópanelek tűzálló gipszkartonból
4 Borítás tűzálló gipszkartonból
5 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas

hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

6 Ásványgyapot
7 Megerősítő tábla kalcium-szilikát panelekből
8 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú

beépítéskor” a(z) 17 . oldalon
9 Tömör aknafal téglából, betonból vagy porózus

betonból
Személyzet:

Beépítés
Szerelt aknafal  
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 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzvédelmi besorolású PROMATECT®-LS tábla
 Száraz fali csavarok
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Előfeltételek:
 Könnyűszerkezetes aknafalak tűzálló gipszkartonból
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm).
2. Készítsen vágólapokat ( 26. ábra /3).
3. Készítsen megerősítő táblát ( 26. ábra /7):

Rögzítse az első táblaréteget a hátlapon lévő fémprofilokhoz (alaphelyzetben felfelé és fordítva), gipszkarton
csavarral fúróponttal 3.9 x 55 mm.
Csavarozza fel a második lapréteget az első rétegre gipszkarton csavarokkal 4.5 x 70 mm.

4. A füstgázvezérlő zsalun, a zsalu keretének alsó oldalán, rögzítse a magas hőmérsékletű tömítőszalagot
( 18. ábra /4) (falvastagság), Ä   18 .

5. Helyezze be a füstgátló zsalut (a hozzá csatolt magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba, és
igazítsa be. Győződjön meg arról, hogy a zsalu függőleges; ékek segítségével tartsa a zsalut a megfelelő pozí-
cióban; a zsalut csavarodásmentesen kell beépíteni (ellenőrizze le az átló hosszát; engedélyezett tolerancia: 2
mm).

6. Fúrjon furatokat a zsalu keretén megjelölt rögzítési pontokba, majd csavarozza a zsalut a falhoz, Ä  5.3.2  
„Rögzítési pontok” a(z) 20 . oldalon . Legyen óvatos, amikor meghúzza a csavarokat; ne okozzon feszültséget,
mert ez károsíthatja a zsalut.
MEGJEGYZÉS: Csavarozza a füstgázvezérlő zsalut a keretben megjelölt furatokba. Ha további vagy alter-
natív rögzítési pontokra van szükség, akkor ezeket az alábbiak szerint kell kivitelezni Ä  5.3.2   „Rögzítési
pontok” a(z) 20 . oldalon . Rögzítési pontok a H szakaszon csak H ≥ 1230 mm-től.

7. Zárja a beépítési rést (S2 + S3 ) habarccsal. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg az
nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Töltsön meg minden maradék
üreges teret habarccsal.

8. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szerelt aknafal 
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5.6 Szerelt fal

 27. ábra: Beépítés könnyű válaszfalba

1 EK2-EU
2 Fém vázszerkezetes falrendszer
3 Vágópanel tűzálló gipszkartonból
4 Borítás tűzálló gipszkartonból

5 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas
hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

6 Ásványgyapot
7 Megerősítő tábla kalcium-szilikát panelekből
8 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú

beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

Személyzet:

Beépítés
Szerelt fal  
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 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzvédelmi besorolású PROMATECT®-LS tábla
 Száraz fali csavarok
 Magas hőmérsékletű tömítőszalag Ä    „Magas hőmérsékletű tömítőszalag” a(z) 18 . oldalon

Előfeltételek:
 Könnyűszerkezetes aknafalak kalcium-szilikátból
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: Ä  5.4.1   „Beépítési nyílás” a(z) 22 . oldalon . A beé-

pítési nyílásnak négyszög alakúnak és sima felületűnek kell lennie (± 5 mm). Amennyiben a felületek nem
simák, habarcs segítségével simítsa le azokat.

2. Készítsen vágópaneleket ( 27. ábra /3).
3. Készítsen megerősítő lapokat ( 27. ábra /7):

Rögzítse az első táblaréteget a hátlapon lévő fémprofilokhoz (alaphelyzetben felfelé és cserélve), gipszkarton
csavarral fúróponttal 3.9 x 70 mm.
Csavarja fel a második lapréteget az első rétegre gipszkarton csavarokkal 4.5 x 70 mm.

4. Ragassza a magas hőmérsékletű tömítőszalagot a füstcsapapntyú aljára ( 18. ábra /4) (falvastagság), Ä   18 .
5. Rögzítse a rögzítőfület a füstgázvezérlő zsaluhoz (beépítési rés S2 és S3), Ä    „Rögzítő fül falra szereléshez”

a(z) 18 . oldalon .
6. Helyezze be a füstgátló zsalut (a hozzá csatolt magas hőmérsékletű tömítőszalaggal) a beépítési nyílásba, és

igazítsa be. A zsalut feszültségmentesen kell beszerelni (ellenőrizze az átló hosszát; megengedett tűrés: 2
mm).
Szerelje be a zsalut úgy, hogy a működési oldal illeszkedik a falhoz (A-A szakasz).

7. Fúrjon furatokat a zsalu keretén megjelölt rögzítési pontokba, majd csavarozza a zsalut a falhoz, Ä  5.3.2  
„Rögzítési pontok” a(z) 20 . oldalon . Legyen óvatos, amikor meghúzza a csavarokat; ne okozzon feszültséget,
mert ez károsíthatja a zsalut.
MEGJEGYZÉS: Csavarozza a füstgázvezérlő zsalut a keretben megjelölt furatokba. Ha további vagy alter-
natív rögzítési pontokra van szükség, akkor ezeket az alábbiak szerint kell kivitelezni Ä  5.3.2   „Rögzítési
pontok” a(z) 20 . oldalon . Rögzítési pontok a H szakaszon csak H ≥ 1230 mm-től.

8. Zárja a beépítési rést (S2 + S3 ) habarccsal. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben mindaddig, amíg az
nem lesz olyan vastag, mint a fal, de legalább 100 mm.
Ne hagyjon semmilyen rést vagy helyet a zsalu és a fal között. Amennyiben használt bármilyen olyan tárgyat,
amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Töltsön meg minden maradék
üreges teret habarccsal.

9. Fúrjon furatokat a zsalu keretén megjelölt rögzítési pontokhoz, majd rögzítse csavarral a füstgázvezérlő zsalut
a falhoz. Legyen óvatos, amikor meghúzza a csavarokat; ne okozzon feszültséget, mert ez károsíthatja a
zsalut.
Megjegyzés: A füstgázvezérlő zsalu csavarokkal történő rögzítéséhez csak a keretben található jelzett fura-
tokat használja. Ne használjon csavarokat sehol máshol a zsalu keretén, mert ezek megakadályozhatják a
megfelelő záródást. Rögzítési pontok a H szakaszon csak H ≥ 1230 mm-től.

10. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szerelt fal 
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5.7 Szilárd födémek
5.7.1 Beépítési típus, habarcs alapú

 28. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe

1 EK-JZ (működési oldal a födém felett vagy alatt)
2 Födém betonból vagy gázbetonból

3 Habarcs, Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú
beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

4 Rögzítés

Beépítés
Szilárd födémek   > Beépítési típus, habarcs alapú
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Beépítési rés Kitöltő anyag Beépítési rés szélesség [mm]
Min. Max. Ajánlott

S Habarcs 10 1) 150 50

1) A résnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a habarcs teljesen ki tudja tölteni. Ajánlott legkisebb szélesség 20
mm.
Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Habarcs Ä    „Alkalmazható anyagok habarcs alapú beépítéskor” a(z) 17 . oldalon

Előfeltételek:
 Szilárd födémek pl. betonból, gázbetonból, bruttó sűrűség ≥ 550 kg/m³ és D ≥ 150 mm
 Minimális távolság teherviselő elemektől: ≥ 40 mm.
 Távolság két EK-JZ között ≥ 200 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a födémben, méretei 28. ábra .
2. Rögzítse a rögzítő fület a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä „Rögzítő fül a födémbe történő beszereléséhez”  

a(z) 18 . oldalon .
3. Készítsen elő egy zsaluzatot a beépítési nyílás alatt, hogy megtámassza a rés kitöltését (a habarcs).
4. Helyezze be a füstgázvezérlő zsalut a beépítési nyílásba (működési oldal a födém felett vagy alatt), és győ-

ződjön meg arról, hogy a zsalu nem eshet le. A zsalut feszültségmentesen kell beszerelni (ellenőrizze az átló
hosszát; megengedett tűrés: 2 mm).

5. Zárja le a habarccsal a fennmaradó réseket. Töltse ki a rést habarccsal, ideális esetben addig, amíg olyan
vastag lesz, mint a födém, de legalább 150 mm.
Ne hagyjon hézagot vagy teret a füstgázvezérlő zsalu és a födém között. Amennyiben használt bármilyen
olyan tárgyat, amely elősegítette a zsalu beépítését, pl. ékeket, akkor távolítsa el ezeket. Töltsön meg minden
maradék üreges teret habarccsal.

6. Csak akkor távolítsa el a zsaluzatot, ha a habarcs megkeményedett.
7. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  

„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Szilárd födémek  > Beépítési típus, habarcs alapú
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5.8 Tűzálló füstelszívó légcsatornák
5.8.1 Beépítés függőleges füstelszívó légcsatornákra

 29. ábra: Függőleges füstelvezető légcsatornára (aknára) történő beépítés

1 EK2-EU
2 Szögidom tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS

táblákból d = 35 mm vagy ezzel megegyező
3 Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna
4 Gipszkarton csavar 4 × 70 mm vagy acélhuzal-szo-

rítók ≥ 63/11,2/1,5 mm (beszerzése a megrendelő
feladata)

5 Védőrács, csak ha nincs légcsatorna csatlakoztatva

6 Megfelelő teherbíró tartóval való beépítés, pl.
egy, a zsaluval azonos szélességű rögzítőrend-
szer vagy kőblokk

7 Betonpadlóra, beton lábazatra, vagy a zsalu
alatt lévő teljesen betéglázott helyre való beé-
pítés

8 Kerámiaszálas papírcsík
h × b Beépítési nyílás = B x H
W Falvastagság ≥ 35 mm

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Gipszkarton csavarok 4 × 70 mm

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák   > Beépítés függőleges füstelszívó légcsatornákra
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Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
Beépítés
1. Hozzon létre egy beépítési nyílást a következők szerint: 29. ábra .
2. Használjon két tűzálló lemezcsíkot egy szögidom létrehozásához ( 29. ábra /2), majd rögzítse a szögidomot a

füstcsappanytú aljára.
3. Tegye a füstgázvezérlő zsalut a beépítési nyílás elé. Szükség esetén támassza ki a zsalut (pl. egy rögzítőrend-

szerrel, vagy egy kőtömbbel).

 VIGYÁZAT!
A füstgátló zsalu súlyát támasztani kell; a füstelvezető légcsatornára semmiféle terhet nem szabad terhelni.
Győződjön meg arról, hogy a zsalu megfelelően van függesztve vagy támasztva Ä  5.9   „Füstmentesítő
csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .

4. Rögzítsen L-alakú szerkezetet a füstgázvezérlő zsalu fennmaradó három oldalára.
Vigyen fel ragasztót (pl.. K84, Promat vagy ezzel egyenértékű) a csatlakozásokra ( 29. ábra /2) a csíkok közé
a csíkok és a ház közé, majd rögzítse a csíkokat , 4 × 70 mm méretű gipszkarton csavarokkal a zsalukerethez
(előrefúrt furatok, ∅ 3 mm), ≤ 150 mm távolság a csavarok között.
4 × 70 mm gipszkarton csavarok segítségével rögzítse a szögvasakat a füstelvezető légcsatornához, a csa-
varok közötti távolság ≤ 150 mm.

5. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz
( 29. ábra /5), Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldalon nem csatlakozik légcsatorna, védőrácsra van szükség Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Beépítés függőleges füstelszívó légcsatornákra
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5.8.2 függőleges füstelvezető légcsatornákban

 30. ábra: Beépítés tűzálló függőleges füstelszívó légcsatornába, működési oldal felül vagy alul (lásd a keresztmet-
szeteket)

① EK2-EU
② Felfüggesztés
③ Csatlakozószalag (foglalat) tűzálló PROMATECT

táblából d =10 mm
④ Szögidom tűzálló PROMATECT táblából

d = 35 mm
⑤ Füstelvezető légcsatornák többszakaszos rendsze-

rekhez
⑥ Szilárd födém

⑦ Csatlakozószalag (foglalat) tűzálló PROMATECT
táblából d =20 mm

⑧ Csatlakozó alkeret tűzálló PROMATECT táblából
d = 35 mm x 60 mm

⑨ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
⑩ Gipszkarton csavar
⑪ A motor házának burkolata
⑫ Megerősítő tábla felfüggesztéshez tűzálló PROMA-

TECT tábláből d =35 mm

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > függőleges füstelvezető légcsatornákban
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tüzállóságra minősített PROMATECT®-LS tábla, AD vagy L500 d = 35 / 20 / 10 mm
 Ragasztó K48 vagy azzal egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Száraz fali csavarok
 Felfüggesztés

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
 A fém csatlakozó kerettel történő csatlakoztatás füstelvezető légcsatornákhoz lehetséges szimpla füstszakasz

esetén az EN 1366-9 szerint (Pos. 5). Lehetőség van más típusú fémkábel csatlakozó keretekkel történő csatla-
koztatásra, amelyeket később hőszigetelnek.

Beépítés
1. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően hozza létre és függessze fel.
2. Csatlakoztasson egy beépítő keretet ( 30. ábra /8) a kezelési oldalon a füstgázvezérlő zsaluhoz.
3. Rögzítse a megerősítő táblát ( 30. ábra /12) a füstgázvezérlő zsaluhoz.
4. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut a tűzálló füstelvezető légcsatornára, és függessze fel a zsalut Ä  5.9   „Füst-

mentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
5. Csatlakoztasson egy szögidomot ( 30. ábra /4) a füstgázvezérlő zsalu burkolata és a tűzálló füstelvezető lég-

csatorna közé. Ragassza az illesztéseket egymáshoz és a burkolathoz.
Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

6. Ha a füstelvezető légcsatorna és a füstgázvezérlő zsalu egy síkban van, akkor a zsalut összekötő csíkokkal
lehet csatlakoztatni ( 30. ábra /3 és /7).

7. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Amennyiben a működési oldal nem csatlakozik a légcsatornához, védőrácsra van szükség, Ä  6.4   „Takarórá-
csok” a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > függőleges füstelvezető légcsatornákban
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5.8.3 Vízszintes füstelvezető légcsatornán

 31. ábra: Beépítés vízszintes tűzálló füstelszívó légcsatornába

① EK2-EU
② Szilárd födém
③ Tűzálló füstelszívó légcsatorna
④ Szögidom tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS

táblákból d = 35 mm vagy ezzel megegyező

⑤ Függesztő rendszer Ä  5.9   „Füstmentesítő csap-
pantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon

⑥ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
⑦ Csatlakoztatás szalagokkal a tűzálló füstelszívő

légcsatorna gyártó utasításainak megfelelően. Ä 
6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács”
a(z) 65 . oldalon

⑧ Védőrács (csak akkor, hogy ha a zsalu nincs a füs-
telszívó légcsatornához csatlakoztatva)

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatornán
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Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Felfüggesztés

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
Beépítés
1. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően hozza létre és függessze fel.
2. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut a tűzálló füstelszívó légcsatornára, és függessze fel a zsalut. Ä  5.9   „Füst-

mentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
3. Csatlakoztassa a tűzálló füstelszívó légcsatornát a füstgázvezérlő zsaluhoz úgy, hogy tegyen egy szögvasat a

légcsatorna és a zsalu közé Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

4. Ha a tűzálló füstelszívó légcsatorna és a füstgázvezérlő zsalu egyforma magasságban van, használhat csatla-
koztató szalagot ( 31. ábra /7) az L alakú szerkezet helyett.

5. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz
( 31. ábra /8), Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Amennyiben a működési oldal nem csatlakozik a légcsatornához, védőrácsra van szükség, Ä  6.4   „Takarórá-
csok” a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatornán
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5.8.4 Vízszintes füstelszívó légcsatornában

 32. ábra: Beépítés egy vízszintes füstelszívó légcsatornába

Ⓐ Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beé-
pítés többszakaszos rendszernél

Ⓑ Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beé-
pítés egyszakaszos rendszernél

① EK2-EU
② Felfüggesztés
③ Csatlakoztatás szalagokkal a tűzálló füstelszívő

légcsatorna gyártó utasításainak megfelelően.

⑦ Védőrács (a füstelszívó légcsatorna végénél)
⑧ Csatlakozó keret tűzállósági tanúsítvánnyal rendel-

kező PROMATECT®-LS board
d = 35 mm x 60 mm vagy ezzel egyenértékű csat-
lakoztatása (más beszállítóktól származó)

⑨ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
⑩ Gipszkarton csavar
⑪ A motor házának burkolata

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelszívó légcsatornában
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④ Szögidom tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS
táblákból d = 35 mm vagy ezzel megegyező

⑤ Füstelvezető légcsatornák többszakaszos rendsze-
rekhez

⑥ Szilárd födém

⑫ Csatlakozó keret (opcionális)
⑬ Füstgázvezérlő légcsatornák egyszakaszos rend-

szerekhez
⑭ Csavarok

Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
 Két zsalu közvetlenül egymás mellé történő beépítése lehetséges. Ä  5.3.3   „Csatlakozó zsaluk beszerelése”

a(z) 21 . oldalon
 A motor házának a karbantartás céljából hozzáférhetőnek kell lennie a beépítés után (burkolat, 32. ábra /11).
Füstgázvezérlő légcsatornák csatlakoztatása
 EN 1366-8 (többszakaszos rendszerhez)
 EN 1366-9 (egyszakaszos rendszerhez)
Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beépítés többszakaszos rendszernél
1. Készítsen csatlakozókeretet ( 32. ábra /8) megfelelő hosszúságban a tűzálló PROMATECT®-LS lapokból,

d = 35 mm x 60 mm, vagy ezzel egyenértékűen (más gyártó termékével) Használjon csavarokat ( 32. ábra /10)
a füstgázvezérlő zsalu kezelési oldalához történp csatlakoztatásra. Helyezze a (∅6 x 100 mm, 32. ábra /10)
csavarokat a kerület mentén (előfúrt furatok ∅4 mm), a csavarok közötti távolság ≤250 mm, a csavarok távol-
sága a szélektől 80 mm (H oldal) vagy 60 mm (B oldal). Sűllyeszett fejű csavarok!

2. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően hozza létre és függessze fel.
3. Helyezze a füstgázvezérlő zsalut a tűzálló füstelszívó légcsatornára, és függessze fel a zsalut. Ä  5.9   „Füst-

mentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
4. Rögzítse a szögidomot ( 32. ábra /4) a motor burkolata és a füstelszívó légcsatorna között.
5. Csatlakoztassa a tűzálló füstelszívó légcsatornát a füstzsaluhoz egy összekötő szalaggal ( 32. ábra /3) Ä  6  

„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beépítés egyszakaszos rendszernél
1. Függessze a füstgázvezérlő zsalut ( 32. ábra /1) a csatlakozókerettel mindkét oldalon (opcio; 32. ábra /12) Ä 

5.9   „Füstmentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
2. Vezesse a füstelszívó légcsatornát ( 32. ábra /13) a füstgázvezérlő zsaluhoz és mindkét oldalon függessze fel.
3. Csavaros rögzítés ( 32. ábra /14) a légcsatorna és a csatlakozókeret között.

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelszívó légcsatornában
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5.8.5 Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén

 33. ábra: A vízszintes füstelvezető légcsatorna végénél történő beépítés

Ⓐ Beépítés vízszintes tűzálló füstelszívó légcsatorna
végére

Ⓑ A vízszintes füstelvezető acéllemez légcsatorna
végére

① EK-JZ
② Felfüggesztő rendszer

⑥ Szilárd födém
⑦ Takarórácsok
⑧ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
⑨ Csatlakozó keret (opcionális)
⑩ Csavarok
⑪ Acéllemez füstelszívó légcsatorna

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén
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③ Csatlakoztatás szalagokkal a tűzálló füstelszívő
légcsatorna gyártó utasításainak megfelelően.

④ Szögidom tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS
táblákból d = 35 mm vagy ezzel megegyező

⑤ Tűzálló füstelszívó légcsatorna
Személyzet:
 Szakképzett személyzet

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
 Két csappantyú közvetlenül egymás mellé történő beépítése lehetséges.
Füstmentesítő légcsatornák csatlakoztatása
 EN 1366-8 (többszakaszos rendszerhez)
 EN 1366-9 (egyszakaszos rendszerhez)
Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beépítés többszakaszos rendszernél
1. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően hozza létre és függessze fel.
2. Helyezze a füstmentesítő zsalut a tűzálló füstelszívó légcsatornára, és függessze fel a zsalut. Ä  5.9   „Füst-

mentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
3. Rögzítse a szögidomot ( 33. ábra /4) a motor burkolata és a füstelszívó légcsatorna között.
4. Csatlakoztassa a tűzálló füstelszívó légcsatornát a füstcsappantyúhoz egy összekötő szalaggal ( 33. ábra /3)

Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

Vízszintes füstelvezető légcsatornába történő beépítés egyszakaszos rendszernél
1. Függessze a füstgázvezérlő csappantyút ( 33. ábra /1) a csatlakozókerettel mindkét oldalon (opcio; 

33. ábra /9) Ä  5.9   „Füstmentesítő csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
2. Vezesse a füstelszívó légcsatornát ( 33. ábra /13) a füstgázvezérlő zsaluhoz és mindkét oldalon függessze fel.
3. Csavaros rögzítés ( 33. ábra /10) a légcsatorna és a csatlakozókeret között.

Amennyiben a működési oldal nem csatlakozik a légcsatornához, védőrácsra van szükség, Ä  6.4   „Takarórácsok”
a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatorna végén
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5.8.6 Vízszintes füstelvezető légcsatornán/alatt

 34. ábra: Felszerelés tűzálló vízszintes füstelvezető légcsatornára

① EK2-EU
② Tűzálló füstelszívó légcsatorna
③ Csatlakoztatás szalagokkal a tűzálló füstelszívő

légcsatorna gyártó utasításainak megfelelően. Ä 
6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács”
a(z) 65 . oldalon

④ Szögidom tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS
táblákból d = 35 mm vagy ezzel megegyező

⑤ Megerősítő szalag

⑥ Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
⑦ Gipszkarton csavar
⑧ Függesztő rendszer Ä  5.9   „Füstmentesítő csap-

pantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon
⑨ Védőrács (csak akkor, hogy ha a zsalu nincs a füs-

telszívó légcsatornához csatlakoztatva)

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatornán/alatt
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 35. ábra: EK-JZ beépítési változatok tűzálló füstelvezető légcsatornára és alá

A Légcsatornán, B-méret keresztben a csatornához
képest

B Légcsatornán, H-méret keresztben a csatornához
képest H-méret légcsatornával egy síkban

C Légcsatornán, H-méret keresztben a csatornához
képest, H-méret kisebb, mint a légcsatorna

D Légcsatorna alatt, B-méret keresztben a csator-
nához képest

E Légcsatorna alatt, H-méret keresztben a csator-
nához képest H-méret légcsatornával egy síkban

Személyzet:
 Szakképzett személyzet
Anyagok:
 Tűzálló minősítésű PROMATECT®-LS tábla d = 35 mm vagy ezzel egyenértékű
 Acélkapcsok ≥ 63/11,2/1,5 mm
 Felfüggesztés

Előfeltételek:
 Füstelszívó légcsatorna, tűzálló, EN 1366-8 szerint tesztelve, bruttó sűrűség≥ 500 kg/m³, falvastagság ≥ 35 mm
Beépítés
1. A tűzálló füstelszívő légcsatornát a gyártó utasításainak megfelelően hozza létre és függessze fel.
2. Helyezze a füstgzávezérlő zsalut a tűzálló füstelvezető légcsatornára vagy az alá Ä  5.9   „Füstmentesítő

csappantyú függesztése” a(z) 64 . oldalon .
3. Csatlakoztassa a tűzálló füstelvezető légcsatornát a füstgázvezérlő zsaluhoz egy szögidom elhelyezésével

( 34. ábra /4) a légcsatorna és a zsalu között Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Mindenképpen kövesse a gyártó utasításait.

4. Ha a füstelvezető légcsatorna és a füstgázvezérlő zsalu egy síkban van, akkor a zsalut összekötő csíkokkal
lehet csatlakoztatni( 34. ábra /3).

5. Csatlakoztassa a füstelvezető légcsatornákat (beépítési és működési oldal) a füstgázvezérlő zsaluhoz, Ä  6  
„Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . oldalon .
Ha a kezelési oldal nincs csatlakoztatva légcsatornához, akkor védőrácsot ( 34. ábra /8) kell a zsalura felsze-
relni, Ä  6.4   „Takarórácsok” a(z) 67 . oldalon .

Beépítés
Tűzálló füstelszívó légcsatornák  > Vízszintes füstelvezető légcsatornán/alatt
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5.9 Füstmentesítő csappantyú füg-
gesztése

5.9.1 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

5.9.2 Az egység rögzítése a födémhez

 36. 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.

5.9.3 Függesztett beépítés

 37. ábra: Függesztett beépítés

① Füstgázvezérlő zsalu
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
⑥ Kiegészítő felfüggesztés (csak ha szükséges)

5.10 Beépítés után
 A csíkok eltávolítása (habarcs alapú beépítés

esetén csak akkor, amikor a habarcs megkötött)
 Ellenőrizze, hogy a zsalu átlóhossza megfelelő-e.
 Tisztítsa meg a füstgázvezérlő zsalut
 Ellenőrizze a füstgázvezérlő zsalu működését.
 Csatlakoztassa a füstelszívó légcsatornát.
 Végezze el az elektromos bekötést.

Beépítés
Beépítés után  
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6 Füstelszívó légcsatorna és védőrács
A légcsatorna kialakítása
Füstgázvezérlő zsaluk több szakaszra történő használa-
takor 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 füstgázvezérlő zsalu nincs kitéve mechanikai
erőknek, akkor a füstgázvezérlő zsalu funkcionális
stabilitását nem befolyásolja (csatlakoztatás a füst-
gázvezérlő zsalu összeszerelése és üzemeltetési
útmutatója szerint). Az alkalmazott füstelvezető lég-
csatorna méretezése a rendszer beépítőjének és a
rendszer tulajdonosának a felelőssége, és ezt jóvá
kell hagyni az illetékes nemzeti hatóságnál.

6.1 Füstelvezető légcsatornák többsza-
kaszos rendszerekhez

Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna

 38. ábra: Az EK-JZ csatlakoztatása kalcium-szilikát füs-
telszívó légcsatornához

X1 A füstgázvezérlő légcsatorna és az EK-JZ külső
oldala egy síkban

X2 A füstgázvezérlő légcsatorna és az EK-JZ belső
oldala egy síkban

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

csatorna gyártó utasításainak megfelelően.
③ Kalcium-szilikát füstelszívó légcsatorna
④ Acélkapcsok
⑤ Alkeret csatlakoztatása füstelszívó légcsatornához

(más beszállítóktól)
⑥ Szögidomok tűzvédelmi besorolású PROMA-

TECT®-LS/-L500 táblából d = 35 mm vagy azzal
egyenértékű

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Füstelvezető légcsatornák többszakaszos rendszer...  

 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ típus 65



6.2 Füstelvezető légcsatornák egysza-
kaszos rendszerekhez

Acéllemez füstelszívó légcsatorna

 39. ábra: EK-JZ csatlakozó alkerettel és acéllemezből
készült füstelszívó légcsatorna

① EK2-EU
② Csatlakozókeret (opcio), lásd tartozékok rendelés

kulcs 1 (F)
③ Acéllemez füstelszívó légcsatorna
④ Csavaros rögzítés: M8 csavarok
Beépítő keret összeszerelése: Illessze a keretet az
EK-JZ füstzsaluhoz és a jelzett helyen fúrja oda. Rög-
zítse a csatlakozó segédkeretet Æ5 x 50 mm csava-
rokkal (szállítási csomag része) az EK-JZ-re (elő-
fúrásÆ3.5 mm).

 40. ábra: A beépítőkeret összeszerelése

① EK2-EU
② Csatlakozókeret (opcio), lásd tartozékok rendelés

kulcs 1 (F)

Tűz esetén a légcsatornák és a falak deformálódhatnak.
Javasoljuk, hogy az alábbi esetekben flexibilis csatlako-
zókkal csatlakoztassák a tűzvédelmi zsalut a merev lég-
csatornákhoz: A rugalmas csatlakozóknak meg kell fel-
elniük az acéllemez füstkivezető csövének
előírásoknak. Mindenképpen kövesse a gyártó utasítá-
sait.

6.3 Kémlelőnyílás
A füstgázvezérlő zsalu belseje hozzáférhető kell
maradjon karbantartás céljából. Beépítési helyzettől füg-
gően szükség lehet további vizsgálati nyílások elhelye-
zésére a légcsatornába.

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Kémlelőnyílás  
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6.4 Takarórácsok
Ha nincs füstelszívó csatorna csatlakoztatva a füstgázvezérlő zsaluhoz, akkor egy védőrács szükséges ahhoz, hogy
a zsalu szabad oldala is védve legyen.

 41. ábra: EK-JZ védőrácsok

Rácsok Leírás Szabad keresztmetszet

A1) Horganyzott háló 20 x 20 mm 85%

B1) Négyszög keresztmetszetű perforált lemez lap 10 x 10 mm 70%

C2) Rács alumíniumból, ferde lamellákkal 70%

D2) Alumínium rács horganyzott hálóval 20 x 20 mm 60%

E2) Alumínium rács hegesztett dróthálóval 6 x 6 mm 55%

1) Nincs hőmérséklet korlát
2) Alumínium háló: az alumínium szilárdsági határáig, a hőmérséklet emelkedésével a szilárdság csökken. A beá-
ramló hideg levegő ellensúlyozza az anyag gyengülését

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Takarórácsok  
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6.4.1 Drótháló (A) és perforált lemez (B)

 42. ábra: Drótháló vagy perforált lemez szerelése az EK-JZ-re

1 EK2-EU
2 Drótháló (A)

3 Előre fúrjon furatokat a forgácslap csavarok szá-
mára ∅5 × 50 mm, csavarok ∅3.5 mm

4 Perforált fém burkolat (B)

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Takarórácsok  > Drótháló (A) és perforált lemez (B)
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6.4.2 Alumínium rács ferde lamellákkal (C, D, E)

 43. ábra: Alumínium rács ferde lamellákkal felszerelés az EK-JZ füstzsalura

1 EK2-EU
2 Beépítőkeret
3 Alumínium rács

4 Előre fúrjon furatokat a faforgácslap csavarok szá-
mára ∅5 × 80 mm, csavarok ∅ 3.5 mm

5 Önmetsző csavar ∅4.2 × 13

Füstelszívó légcsatorna és védőrács
Takarórácsok  > Alumínium rács ferde lamellákkal (C, D, E)

 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ típus 69



7 Elektromos bekötés
7.1 Általános biztonsági megjegyzések
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 füstgázvezérlő zsalu felszerelhető 230 V AC vagy
24 V AC/DC motorral. Lásd a teljesítmény adatokat
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
zsaluk beépítve, országspecifikus előírások is érvé-
nyesek 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.
A kábel átvezetéséhez a burkolaton egy pontos méretű
furatot kell kialakítani (∅kábel +1 mm). Ne a fedőelemet
fúrja ki! Mielőtt a furatot elkészíti vegye le a fedőburko-
latot 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 épületf...  
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7.3 Mozgatómotorok
7.3.1 B24

 44. 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

 45. 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

 46. 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 füstgázvezérlő rendszer füstgázvezérlő zsaluit egyé-
nileg vagy egy teljes rendszer részeként aktiválhatjuk,
és a tűz esetére felállított ellenőrző mátrix szerint.
Ebben az esetben a mechanikus füstelvezetés rendszer
vagy túlnyomásos rendszer vezérlése szabályozza és
ellenőrzi a zsaluk állapotát. Ha a burkolaton belül integ-
rált kommunikációs modulok vannak felszerelve, csatla-
koztathatók 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

 47. 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.
A hajtómű műszaki adatai, Ä  7.3.2   „B230” a(z) 72 . oldalon , Ä fejezet 7.3.1   „B24” a(z) 71 . 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

Védelmi szint, IEC
védelmi 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

 48. 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).
A hajtómű műszaki adatai, Ä  7.3.2   „B230” a(z) 72 . oldalon , Ä fejezet 7.3.1   „B24” a(z) 71 . 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

 Füstgázvezérlő zsalu EK-JZ típus76



7.4.3 SLC technológia - B24C

 49. 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 zsalu lamellái a definiált bizton-
ságos 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.
A hajtómű műszaki adatai, Ä  7.3.2   „B230”
a(z) 72 . oldalon , Ä fejezet 7.3.1   „B24”
a(z) 71 . 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)

 50. ábra: Vezérlőjel a központi épületfelügyeleti rend-
szertől

1 EK-JZ integrált vezérlő modullal B24C
2 THC-E (Kapcsolószekrény)
3 Tűzjelző rendszer és épülefelügyelet (ha van)
Előnyök
 Egy vagy több zsalu szimultán vezérlése (párhuza-

mosan)
Hátrányok:
 A vezetékezés viszonylag időigényes

SLC kábelezési terv (SLC24-8E)

 51. ábra: Vezérlőjel a központi épületfelügyeleti rend-
szertől

1 EK-JZ integrált vezérlő modullal B24C
2 SLC24-8E (Kapcsolószekrény)
3 Tűzjelző rendszer és épülefelügyelet (ha van)
Előnyök
 Gyors és könnyű kábelezés
Hátrányok:
 Csak párhuzamos szabályozás több zsalu estén

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

 52. ábra: Vezetékezési példa B24D és B230D tartozékokhoz

Üzembe helyezéskor ellenőrizze, hogy a zsalulevelek megfelelően mozognak-e a NYITOTT helyzetből a ZÁRT hely-
zetbe.
Az üzemmód kapcsoló lehetővé teszi, hogy az alábbiak közül kiválaszthassa az egyik üzemmódot:
 Automatikus (a zsalut a busz vezérli, a státusz LED-ek inaktívak)
 Karbantartás (a zsalu 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.
A hajtómű műszaki adatai, Ä  7.3.2   „B230” a(z) 72 . oldalon , Ä fejezet 7.3.1   „B24” a(z) 71 . oldalon .

Műszaki adatok

Megrendelési kód részletezés B24D B230D
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 zsalunak 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 zsalu
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 B230D
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, zsalu
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 füstgázvezérlő
zsalut ellenőrizni kell, hogy felmérjék az aktuális álla-
potát, Ä    „Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasí-
tások” a(z) 82 . oldalon .
A zsalulevelek mozgása idővel hornyokat hoz létre az
oldalsó tömítésekben (ahol a zsalulevelek a burkolattal
találkoznak); ez nem rontja a zsalu működését. A zsalu-
levelek tömítései alkalmazkodnak a tömítéshez, és
kompenzálják a legkisebb eltéréseket.
A füstgázvezérlő zsalut csavarodásmentesen kell beé-
píteni (vízszintes/függőleges).

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.

Működési ellenőrzés elvégzése
Működési ellenőrzés  
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9 Karbantartás
Általános biztonsági megjegyzések

 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 füstgázvezérlő zsalu zárás
veszélye! A tűzvédelmi zsalu 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) 82 . 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) 80 . oldalon .
Minden javítás dokumentálni kell.

Tisztítás
A TROX alkatrészek és rendszerek felületeit, az elekt-
romos alkatrészek kivételével, nedves ruhával le lehet
törölni. Minden felület tisztítható ipari porszívóval is. A
karcolások elkerülése érdekében, puha szőrű kefét
alkalmazzon a szívófejen Puha törlőkendővel tisztítsa a
tömítéseket. Klórszármazékokat tartalmazó tisztító-
szerek alkalmazása tilos. A makacs szennyeződések
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 füstgázvezérlő zsalu hozzáférhetősége

 Külső és belső hozzáférhetőség
– Tegye lehetővé a hozzáférést.

Szakképzett személyzet

A füstgázvezérlő zsalu beépítése
 Beépítés a kezelési útmutató szerint Ä  5   „Beépítés”

a(z) 14 . oldalon
– A füstgázvezérlő zsalut megfelelően építse be.

Szakképzett személyzet

Füstelszívó légcsatorna/elasztikus csatlakozó/védőrács csatlakoztatása
Ä  6   „Füstelszívó légcsatorna és védőrács” a(z) 65 . 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 füstgázvezérlő zsalu sérüléseinek ellenőrzése
 A füstgázvezérlő zsalunak, a lezárólapnak és a tömítésnek sértet-

lennek kell lennie.
– A füstgázvezérlő zsalu javítása vagy cserélje

Szakképzett személyzet

A füstgázvezérlő zsalu működési ellenőrzése Ä  8.2   „Működési ellen-
őrzés” a(z) 80 . oldalon

 A hajtómű funkció OK (a zsalulevelek zárnak és nyitnak)
– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.
– Motor cseréje
– A füstgázvezérlő zsalu javítása vagy cserélje

Szakképzett személyzet

C Füstgázvezérlő zsalu tisztítása
 Nincs szennyeződés a füstgázvezérlő zsaluban vagy annak külsején

– Szennyeződés eltávolítása

Szakképzett személyzet

Intervallum

A = Beüzemelés
B = Rendszeresen
A füstgázvezérlő zsalu üzembiztos működését minimum félévente ellenőrizni kell. Ha két egymást követő fél-
évenkénti 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. Távolítsa el a füstgázvezérlő zsalut

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 füstgázvezérlő zsalut teljesen
szét kell szerelni.

Leszerelés és eltávolítás
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