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

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

ilyen módon történő szerkesztése

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

Online www.troxtechnik.com

Telefonszám +49 2845 202-400

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

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

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

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

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

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

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

 KÖRNYEZET!
Környezetszennyezés veszélye.

Tanácsok és javaslatok

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

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

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

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

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

Figyelmeztető jelzés A veszély jellege

Figyelem! Veszélyes hely.

Általános információk
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1 Biztonság
1.1 Általános biztonsági figyelmezte-

tések
Éles peremek, éles sarkok és vékony fémlemezből
készült alkatrészek

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

kemény sisakot.

Elektromos feszültség

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

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

1.2 Megfelelő alkalmazás
 A tűzvédelmi csappantyú a légtechnikai rendszer

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

 A tűzvédelmi csappantyú alkalmas befúvó vagy
elszívó légcsatornába történő elhelyezésre.

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

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

Kiegészítő rendelkezés:
Nagykonyhai
 elszívó rendszerekben történő alkalmazás esetén
 levegő átáramló feladatra történő alkalmazáskor
az alábbi szabályokat kell figyelembe venni.

Nem megfelelő használat

 FIGYELMEZTETÉS!
Nem megfelelő használatból eredő veszély!
A tűzvédelmi csappantyú nem megfelelő használata
veszélyhelyzeteket teremthet.
Soha ne használja a tűzvédelmi csappantyút
– potenciálisan robbanásveszélyes közegben
– mint füstgázvezérlő csappantyú
– szabadban, megfelelő időjárás elleni védelem

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

zett) kémiai reakciók a tűzvédelmi csappantyú
sérülését vagy korrózióját okozhatják

1.3 Képzett személyzet

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

zett személyzet végezheti el a munkát.

Személyzet:
 Szakképzett villanyszerelő
 Szakképzett személyzet

Szakképzett személyzet
A szakképzett személyzet olyan betanított személyeket
jelent, akik rendelkeznek a kellő szaktudással és
tapasztalattal, tisztában vannak a vonatkozó irányel-
vekkel, és képesek elvégezni a kijelölt feladatokat, elke-
rülni a lehetséges veszélyeket.

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

Biztonság
Képzett személyzet  
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2 Műszaki adatok
2.1 Általános adatok
Névleges méretek B × H 200 × 100 – 1500 × 800 mm *

Házhosszok L 305 és 500 mm

Térfogatáram-tartomány 14400 l/s vagy 51840 m³/h -ig

Nyomáskülönbség-tartomány legfeljebb 2000 Pa

Hőmérséklet tartomány 1, 3 -20 °C – 50 °C

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

Rááramlási sebesség 2 ≤ 8 m/s termikus kioldóval,
≤ 12 m/s rugóvisszatérítésű motorral

Zárási tömörség EN 1751, 2. osztály

Készülékház tömítetlensége EN 1751, C osztály; (B + H) ≤ 700, B osztály

EC megfelelőség  Építési termékekre vonatkozó rendelet (EU)
No. 305/2011

 EN 15650 – Szellőzéstechnika épületek számára – Tűz-
védelmi csappantyúk

 EN 13501-3 – Osztályozás: Tűzálló vezetékek és tűzvé-
delmi csappantyúk

 EN 1366-2 – Telepítések tűzállósági vizsgálata: Tűzvé-
delmi csappantyúk

 EN 1751 Szellőzéstechnika épületek számára – Szellőz-
tető elemek

Teljesítmény-nyilatkozat DoP / FKA2-EU / DE / 001
1) A különböző tartozékollal rendelkező egységek hőmérséklete eltérhet. Az egyéb alkalmazások részletei kérésre elérhetők.

2) Az adatok egységesen a tűzvédelmi csappantyú rá- és leáramlási körülményeire vonatkoznak.

3) Kerülni kell a kondenzációt és a párás friss levegő bejutását, mert a működés ellehetetlenüléséhez vezethet.

* Lezárólap ajakos tömítéssel az 1. és 2. mérethez, a lezárólap mozgást határoló tömítéssel a 3. mérethez, lásd a táblázatot Ä  9.

Típustábla

 1. ábra: Típustábla (példa)

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

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

letölthető
9 Szabályozás alá eső tulajdonságok. A tűzvédelmi

besorolás az alkalmazástól függően eltérő lehet
10 Típus

Műszaki adatok
Általános adatok  
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2.2 FKA2-EU termikus kioldással
Méretek és tömeg

 2. ábra: FKA2-EU termikus kioldással

B A tűzvédelmi csappantyú szélessége (B oldal)
H A tűzvédelmi csappantyú magassága (H oldal)
L Tűzvédelmi csappantyú hossza (házhossz)
W: 115 mm
Y Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáfér-

hető maradjon

x 75 mm méret 1
87 mm méret 2 és 3

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 Az FKA2-EU tömege termikus kioldással, lásd a táblázatot Ä  9.
 Méretek 1-től 3, lásd táblázat Ä  9.

Műszaki adatok
FKA2-EU termikus kioldással  
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Végálláskapcsolók

Csatlakozókábel hossza / keresztmetszete 1 m / 3 × 0,34 mm²

Védettségi osztály IP 66

Kapcsolat típusa 1 váltókapcsoló, aranyozott

Maximális kapcsolási áramerősség 0,5 A

Maximális kapcsolási feszültség 30 V DC, 250 V AC

Kapcsolati ellenállás kb. 30 mΩ

Tömeg [kg] házhossz L = 305 [mm] / L = 500 [mm]

B
[mm]

H [mm]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200 4/5 4/6 5/7 7/9 8/10 8/11 9/11 10/12 10/13 – – – – – –

250 4/6 5/7 6/7 8/10 8/11 9/12 10/12 10/13 11/14 – – – – – –

300 5/6 5/7 6/8 8/10 9/12 10/13 11/13 11/14 12/15 15/19 16/20 17/21 18/22 19/23 20/24

350 5/7 6/8 7/9 9/12 10/13 11/14 11/15 12/15 13/16 17/20 18/22 19/23 20/24 21/25 22/26

400 6/8 7/9 7/10 10/12 11/14 11/15 12/16 13/17 14/18 18/22 19/23 20/25 21/26 22/27 24/28

450 6/9 7/10 8/11 10/13 11/14 12/16 13/17 14/18 15/19 20/24 21/25 22/26 23/28 24/29 25/31

500 7/9 8/10 9/12 11/14 12/15 13/17 14/18 15/19 16/20 21/26 22/27 23/28 25/30 26/31 27/33

550 7/10 8/11 9/12 12/15 13/16 14/17 15/19 16/20 17/21 22/27 24/28 25/30 26/31 28/33 29/35

600 8/11 9/12 10/13 12/16 13/17 15/18 16/20 17/21 18/22 24/28 25/30 27/32 28/33 29/35 31/36

650 8/11 9/13 10/14 13/17 14/18 15/19 16/21 22/26 24/28 25/30 27/32 28/33 30/35 31/37 33/38

700 9/12 10/13 11/15 14/18 15/19 16/20 17/22 23/28 25/30 26/32 28/33 30/35 31/37 33/39 34/40

750 9/13 10/14 12/16 14/19 16/20 17/21 18/23 24/29 26/31 28/33 30/35 31/37 33/39 35/41 36/42

800 10/13 11/15 12/16 15/19 16/21 18/22 19/24 26/31 27/33 29/35 31/37 33/39 35/41 36/43 38/44

900 – – 15/20 16/21 18/23 24/29 26/31 28/34 30/36 32/38 34/40 36/42 38/44 40/47 42/49

1000 – – 16/21 18/23 19/25 26/32 28/34 30/36 33/39 35/41 37/43 39/46 41/48 43/50 45/53

1100 – – 21/27 24/29 26/32 28/34 31/37 33/39 35/42 37/44 40/47 42/49 44/52 47/54 49/57

1200 – – 23/29 25/31 28/34 30/37 33/39 35/42 36/45 40/47 43/50 45/53 48/55 50/58 53/61

1300 – – 24/31 27/33 30/36 32/39 35/42 38/45 40/48 43/51 46/53 48/56 51/59 54/62 56/65

1400 – – 26/32 29/35 32/39 34/42 37/45 40/48 43/51 46/54 49/57 51/60 54/63 57/66 60/69

1500 – – 27/34 30/38 33/41 36/44 39/47 43/50 46/54 49/57 52/60 55/63 58/67 61/70 64/73

Méretek

1

2

Méretek

3

Műszaki adatok
FKA2-EU termikus kioldással 

Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus 9

Lezárólap ajakos tömítéssel az 1. és 2. mérethez, a lezárólap mozgást határoló tömítéssel a 3. mérethez.



Karima furatok

 3. ábra: Karima furatok L = 305 mm -páratlan és páros számú furatok

 4. ábra: Karima furatok L = 500 mm – páratlan és páros számú furatok

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

B vagy H [mm] 100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600 650
700

750
800

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500

Furatok száma,
B oldal*

– 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4

Furatok száma,
H oldal*

0 0 0 1 1 1 2 2 – – – –

* Furatok száma vízszintesen (B) vagy függőlegesen (H), de sarokfurat nélkül; B <400mm és H csak sarok-
furatokkal

 

Műszaki adatok
FKA2-EU termikus kioldással  
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2.3 FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral
Méretek és tömeg

 5. ábra: FKA2-EU Belimo rugóvisszatérítésű motorral

B A tűzvédelmi csappantyú szélessége (B oldal)
H A tűzvédelmi csappantyú magassága (H oldal)
L Tűzvédelmi csappantyú hossza (házhossz)
W: 115 mm
Y Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáfér-

hető maradjon

x 115 mm méret 1 – BFL vízszintes
107 mm méret 2 – BFN vízszintes H = 395 mm-ig
113 mm méret 2 H ≥ 400 mm-től és
méret 3 – BFN függőleges

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 FKA2-EU tömege termikus kioldóval + kb. 1 kg (BFL... és BFN... motor), lásd táblázat Ä  9.
 Méretek 1-től 3, lásd táblázat Ä  9.

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus 11



Rugóvisszatérítésű motor BFL...
Kialakítás 230-T TR 24-T-ST TR
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

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

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus / tartó pozíció

3.5 W / 1.1 W 2.5 W / 0.8 W

Méretezés 6,5 VA 4 VA

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés < 60 s / < 20 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

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

Kapcsolási áramerősség 1 mA – 3 (0.5 induktív) A

Kapcsolati ellenállás < 1 Ω (ha új)

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 54

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Levegő megengedett páratartalma ≤ 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 1 m, 2 × 0.75 mm² / 1 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

BFL típusú rugóvisszatérítésű motor ... 1. mérethez.

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

Rugóvisszatérítésű motor BFN...
Kialakítás 230-T TR 24-T-ST TR
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

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

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus / tartó pozíció

5 W / 2.1 W 4 W / 1.4 W

Méretezés 10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 6 VA (Imax 8.3 A @ 5 ms)

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés < 60 s / < 20 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

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

Kapcsolási áramerősség 1 mA – 3 (0.5 induktív) A

Kapcsolati ellenállás < 1 Ω (ha új)

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 54

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Levegő megengedett páratartalma ≤ 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 1 m, 2 × 0.75 mm² / 1 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

BFN... rugóvisszatérítésű motor a 2 és 3 mérethez.

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

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Rugóvisszatérítésű motor BF...
Kialakítás 230-TN TR 24-TN-ST TR
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

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

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus / tartó pozíció

8.5 W / 3 W 7 W / 2 W

Méretezés 11 VA 10 VA

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

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

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

Kapcsolási áramerősség 1 mA ... 6 A

Kapcsolati ellenállás < 100 mΩ

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 54 III / IP 54

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -40 – 50 °C / -30 – 50 °C ¹

Levegő megengedett páratartalma ≤ 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 1 m, 2 × 0.75 mm² / 1 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

BF motor opcionális, FKA2-EU tömege termikus kioldóval + kb. 2 kg

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

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Méretek és tömeg

 6. ábra: FKA2-EU Siemens rugóvisszatérítésű motorral

B A tűzvédelmi csappantyú szélessége (B oldal)
H A tűzvédelmi csappantyú magassága (H oldal)
L Tűzvédelmi csappantyú hossza (házhossz)
W: 115 mm
Y Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáfér-

hető maradjon

x 120 mm méret 1 – GRA vízszintes
120 mm méret 2 – GNA vízszintes H = 395 mm-ig
117 mm méret 2 H ≥ 400 mm-től és
méret 3 – GNA függőleges

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 FKA2-EU tömege termikus kioldóval + kb. 1.4 kg (GRA... és GNA...), lásd táblázat Ä  9.
 Méretek 1-től 3, lásd táblázat Ä  9.

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Rugóvisszatérítésű motor GRA
Kialakítás 326,1E 126,1E
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz /

24 – 48 V DC

Működési tartomány 198 – 264 V AC 19,2 – 28,8 V AC
19,2 – 57,6 V DC

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus

7 VA / 4,5 W 5 VA / 3,5 W

Tartó pozíció 3,5 W 2 W

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés 90 s / 15 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Kapcsolási feszültség 24 – 230 V AC / 12 – 30 V DC

Kapcsolási áramerősség AC: 6 A (induktív 2 A) / DC: 2 A

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 42 vagy IP 54* III / IP 42 vagy IP 54*

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -20 - 50 °C / -20 - 50 °C

Levegő megengedett páratartalma < 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 0.9 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

GRA... típusú rugóvisszatérítésű motor 1 mérethez.

*Csatlakozó kábel alul

Rugóvisszatérítéses motor GNA
Kialakítás 326,1E 126,1E
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz /

24 – 48 V DC

Működési tartomány 198 – 264 V AC 19,2 – 28,8 V AC
19,2 – 57,6 V DC

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus

7 VA / 4,5 W 5 VA / 3,5 W

Tartó pozíció 3,5 W 2 W

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés 90 s / 15 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Kapcsolási feszültség 24 – 230 V AC / 12 – 30 V DC

Kapcsolási áramerősség AC: 6 A (induktív 2 A) / DC: 2 A

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 42 vagy IP 54* III / IP 42 vagy IP 54*

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -20 - 50 °C / -20 - 50 °C

Levegő megengedett páratartalma < 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 0.9 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

GNA... típusú rugóvisszatérítésű motor a 2 és 3 mérethez.

*Csatlakozó kábel alul

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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Rugóvisszatérítésű motor GGA...
Kialakítás 326,1E 126,1E
Üzemi feszültség 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz /

24 – 48 V DC

Működési tartomány 198 – 264 V AC 19,2 – 28,8 V AC
19,2 – 57,6 V DC

Teljesítményadatok Rugós csévélő mecha-
nizmus

8 VA / 6 W 7 VA / 5 W

Tartó pozíció 4 W 3 W

Futásidő Motor / rugóvisszatérítés 90 s / 15 s

Végálláskapcsoló Kapcsolat típusa 2 átváltó kapcsolat

Kapcsolási feszültség 24 – 230 V AC / 12 – 30 V DC

Kapcsolási áramerősség AC: 6 A (induktív 2 A) / DC: 2 A

IEC védettségi osztály / IP védettség II / IP 42 vagy IP 54* III / IP 42 vagy IP 54*

Tárolási hőmérséklet / környezeti hőmérséklet -20 - 50 °C / -20 - 50 °C

Levegő megengedett páratartalma < 95% rh, kondenz mentes

Csatlakozó kábel Motor / végálláskapcsoló 0.9 m, 6 × 0.75 mm² (halogénmentes)

GGA motor opcionális, FKA2-EU tömege termikus kioldással + kb. 2.5 kg

*Csatlakozó kábel alul

FKA2-EU Joventa rugóvisszatérítésű motorral
Az FKA2-EU szállítható Joventa rugóvisszatérítésű
motorral is igény szerint:
 SFR 2.90 T
 SFR 1.90 T
 SFR 1.90 T SLC

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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2.4 FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel
Méretek és tömeg

 7. ábra: FKA2-EU Belimo rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel

B A tűzvédelmi csappantyú szélessége (B oldal)
H A tűzvédelmi csappantyú magassága (H oldal)
L Tűzvédelmi csappantyú hossza (házhossz)
W: 115 mm
Y Hagyja szabadon, hogy a kezeléshez hozzáfér-

hető maradjon

x 115 mm méret 1 – BFL vízszintes
107 mm méret 2 – BFN vízszintes H = 395 mm-ig
113 mm méret 2 H ≥ 400 mm-től és
méret 3 – BFN függőleges

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 FKA2-EU tömege termikus kioldással + kb. 2.5 kg (BFL... és BFN...), lásd táblázat Ä  9.
 Rugóvisszatérítésű motor műszaki adatok, lásd táblázat Ä  12 és Ä  13
 Méretek 1-től 3, lásd táblázat Ä  9.
 Az RM-O-3-D típusú légcsatorna füstérzékelőt az alsó kémlelőnyíláshoz kell szerelni úgy, hogy a felső felé

nézzen, amikor a tűzvédelmi csappantyúra kerül. A füstérzékelő műszaki részleteit lásd az RM-O-3-D típusú lég-
csatorna füstérzékelő üzemeltetési és telepítési útmutatójában

Műszaki adatok
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel  
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3 Tárolás és raktározás
Szállítási ellenőrzés
A leszállított termékeket átvételt követően azonnal
ellenőrizze, hogy nem sérültek-e illetve, hogy minden
alkatrészük megvan. Amennyiben a termék sérült vagy
hiányos kérjük azonnal értesítse a szállítmányozót és a
gyártó képviselőjét.

 Tűzvédelmi csappantyú
– Tartozékok / kiegészítők, ha van

 Használati utasítás (1 db szállítmányonként)

 Különböző színárnyalatok a lamellán

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

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

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

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

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

etti hőmérsékleten.

Csomagolás
A már nem használandó csomagolás elhelyezéséről
kérjük körültekintően gondoskodjon.

Tárolás és raktározás
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4 Alkatrészek és azok műkö-
dése

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

4.1 FKA2-EU termikus kioldással

 8. ábra: FKA2-EU termikus kioldással

1,1 Készülékház (horganyzott)
1,2 Lezárólap
1,5 Kémlelőnyílás
1,6 Kezelőkar
1,7 Reteszzár
10,14 Termikus kioldó szerkezettel olvadóbetéttel

Működési leírás
Az olvadóbetétes tűzvédelmi csappantyúknál a zárást
az olvadóbetét indítja el. Ha a tűzvédelmi csappantyú
belsejében 72 °C vagy 95 °C fölé emelkedik a hőmér-
séklet, az olvadóbetét beindít egy tekercsrugós szerke-
zetet. Egy tekercsrugós szerkezet ezután lezárja a tűz-
védelmi csappantyút.
Opcionálisan a tűzvédelmi csappantyú ellátható egy
vagy két végálláskapcsolóval. A végálláskapcsoló segít-
ségével információt közölhetünk a csappantyú állapo-
táról a tűzközpont vagy az épületfelügyelet felé. Egy-
egy végálláskapcsoló szükséges a NYITOTT és ZÁRT
állapot jelzésére.

4.2 FKA2-EU rugóvisszatérítésű
motorral

 9. ábra: FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral

1,1 Készülékház (horganyzott)
1,2 Lezárólap
1,5 Kémlelőnyílás
10,1 Rugóvisszatérítésű motor
10,13 Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet

érzékelőve

Működési leírás
A rugóvisszatérítésű motor lehetővé teszi a tűzvédelmi
csappantyú lezáró lapjának nyitását és zárását távolról
vagy az épületfelügyeleti rendszerről. A motoros tűzvé-
delmi csappantyúk alkalmasak a légcsatorna lezárására
is, nem csak tűzesetkor. Mindaddig míg a motor
feszültség alatt áll a csappantyú lezáró lapja nyitott álla-
potban van. A rugóvisszatérítésű motor lezárja a tűzvé-
delmi csappantyút, ha az alábbiak valamelyike bekövet-
kezik:
 A levegő hőmérséklete a tűzvédelmi csappantyúban

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

hőmérséklete > 72 °C
 Feszültségellátás megszűnt (feszültségmentes álla-

potban zár)
Az alapfelszereltség részeként a rugóvisszatérítésű
motorok integrált végálláskapcsolókkal rendelkeznek,
melyek segítségével a csappantyúlap állása kijelezhető.

Alkatrészek és azok működése
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral  
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4.3 FKA2-EU rugóvisszatérítésű
motorral és légcsatorna füstérzéke-
lővel

 10. ábra: FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és lég-
csatorna füstérzékelővel

1,1 Készülékház (horganyzott)
1,2 Lezárólap
1,5 Kémlelőnyílás
10,1 Rugóvisszatérítésű motor
10,12 RM-O-3-D légcsatorna füstérzékelő (rögzített

adapterlemezzel)
10,13 Termoelektromos kioldószerkezet hőmérséklet

érzékelőve

Működési leírás
Ha a légcsatorna füstérzékelő füstöt érzékel, akkor a
rugóvisszatérítésű motor bezárja a csappantyú lezáró
lapját. Ez megakadályozza, hogy a füst a csővezetéken
keresztül átterjedjen a szomszédos területre, még
mielőtt elérné a termikus kioldás hőmérsékletét.
Mindaddig míg a motor feszültség alatt áll a csappantyú
lezáró lapja nyitott állapotban van. A rugóvisszatérítésű
motor lezárja a tűzvédelmi csappantyút, ha az alábbiak
valamelyike bekövetkezik:
 A füstérzékelő füstöt érzékelt
 A levegő hőmérséklete a tűzvédelmi csappantyúban

> 72 °C
 A termoelektromos kioldó környezetében a levegő

hőmérséklete > 72 °C
 Feszültségellátás megszűnt (feszültségmentes álla-

potban zár)

Alkatrészek és azok működése
FKA2-EU rugóvisszatérítésű motorral és légcsatorna füstérzékelővel  
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5 Beépítés
5.1 Beépítési helyzetek

 Megjegyzés

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

Beépítési helyzetek
Tartószerkezet Beépítési hely Mini-

mális
vas-

tagság
[mm]

Teljesítményosz-
tály EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S

Beépítés
típusa/L ház-
hossz [mm]

Beépítési
informá-

ciók

305 2 500

Szilárd fal  100 EI 120 S N N Ä  37

100 EI 120 S 3 W W Ä  43

részben ásványgyapottal 100 EI 90 S N N Ä  39

falsík elé 100 EI 90 S 4 – E Ä  40

Szilárd födém  100 1 EI 120 S N N Ä  45

beton alappal 100 EI 120 S N N Ä  48

fa gerendás álmennyezettel kom-
binálva

125 EI 90 S N N Ä  49

tömör fa álmennyezettel kombi-
náltan

125 EI 90 S N N Ä  50

távol a (függesztett alatti, vízszin-
tesen)

125 EI 90 S 4 – E Ä  51

Könnyű válaszfal fém tartószerkezettel, azaz acél
tartószerkezettel, mindkét oldalán
burkolva

94 EI 120 S N N Ä  57

94 EI 120 S 3 – E Ä  62

94 EI 120 S 3 W W Ä  68

falsík elé 94 EI 90 S 4 – E Ä  66

Válaszfal fémtartós szerkezettel
és mindkét oldali borítással

100 EI 120 S N N Ä  57

100 EI 120 S 3 – E Ä  62

100 EI 120 S 3 W W Ä  68

Fa szerkezetes fal (azaz falemez
szerkezet), mindkét oldalán bur-
kolva

130 EI 120 S N N Ä  73

130 EI 120 S 3 – E Ä  76

130 EI 120 S 3 W W Ä  78

105 EI 30 S N N Ä  73

105 EI 30 S – E Ä  76
1) Vastagság növekszik a beépítési nyílás közelében

2) Házhosszabbító elem lehet szükséges

3) mérettől függ

4) csak vízszintes beépítési helyeztben

N = Habarcs alapú beépítés

E = Beépítő készlet

W = Tűzgátló gyapot

Beépítés
Beépítési helyzetek  
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Beépítési helyzetek
Tartószerkezet Beépítési hely Mini-

mális
vas-

tagság
[mm]

Teljesítményosz-
tály EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S

Beépítés
típusa/L ház-
hossz [mm]

Beépítési
informá-

ciók

305 2 500

105 EI 30 S W W Ä  78

Részben fa szerkezet mindkét
oldalán borítással

140 EI 90 S N N Ä  73

140 EI 90 S – E Ä  76

140 EI 90 S W W Ä  78

Tömör fa / kereszt-laminált fa 95 EI 90 S N N Ä  81

95 EI 90 S – E Ä  82

95 EI 90 S W W Ä  83

Aknafal Fém tartószerkezettel vagy acél
tartószerkezettel és kiegészítő
merevítőkkel, egyik oldalán bur-
kolva

90 EI 90 S N N Ä  86

90 EI 90 S – E Ä  89

1) Vastagság növekszik a beépítési nyílás közelében

2) Házhosszabbító elem lehet szükséges

3) mérettől függ

4) csak vízszintes beépítési helyeztben

N = Habarcs alapú beépítés

E = Beépítő készlet

W = Tűzgátló gyapot

Beépítés
Beépítési helyzetek  
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5.2 Beépítéssel kapcsolatos biztonsági
figyelmeztetések

Éles peremek, éles sarkok és vékony fémlemezből
készült alkatrészek

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

kemény sisakot.

5.3 Általános beépítési információ

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

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

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

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

 Vezérlő elemek, elektromos motor és kémlelőnyílás
hozzáférhető kell maradjanak karbantartás céljából.

 A készülékházra ható terhelések befolyásolhatják a
tűzvédelmi csappantyú működését. Szerelje fel és
csatlakoztassa a csappantyút oly módon, hogy a ne
érje beépítési feszültség. Éghető és tűzálló anyagú
légcsatornák is csatlakoztathatóak a tűzvédelmi
csappantyúkhoz, ha a légcsatorna egyenes és tor-
zítás nélkül van felszerelve

 Telepítés előtt: Végezzen működési ellenőrzést,
majd zárja le a tűzvédelmi csappantyút Ä  97.

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

 Ha a fal vagy a mennyezet nagyon vastag, hasz-
náljon hosszabbítót.

 ≥40 mm távolság a teherhordó szerkezeti elemektől,
kivéve, ha az adott telepítési helyzet másként ren-
delkezik.

 Az FKA2-EU telepítésekor a tartószerkezet állé-
konyságát (fal / mennyezet) tűz esetén is biztosítani
kell.

 Ugyanazon nyílásba legfeljebb két tűzvédelmi csap-
pantyú szerelhető be, kivéve, ha a vonatkozó szere-
lési részletekben másképp rendelkeznek.

 Ha ugyanazon a légcsatornán több tűzvédelmi
csappantyút használnak, akkor biztosítani kell a
következőket: Ha egy csappantyú bezáródik, akkor
a többi szabadon maradt tűzvédelmi csappantyú
maximális megengedett áramlási sebessége nem
léphető túl. Ezt külön biztosítani kell; mely megold-
ható például a ventilátor kikapcsolásával vagy rugós
visszatérítő működtető szerkezetek használatával,
amelyek megakadályozzák, hogy túl sok csap-
pantyú zárjon be egyszerre.

 Tűz esetén a légcsatornák és a falak deformálód-
hatnak. Javasoljuk, hogy az alábbi esetekben flexi-
bilis csatlakozókkal csatlakoztassák a tűzvédelmi
csappantyút a merev légcsatornákhoz:
- Könnyűszerkezetes válaszfalak
- Könnyűszerkezetes aknafalak
- Tűzgátló gyapot rendszerek
A flexibilis csatlakozókat úgy kell beépíteni, hogy
azok ki tudják egyenlíteni a húzó- és nyomóerőket
is. Alternatívaként flexibilis légcsatornák is használ-
hatók.
A légcsatorna hálózatot úgy kell felszerelni, hogy az
tűz esetén ne fejtsen ki terhelést a tűzvédelmi csap-
pantyúra. Ez nem egyenes csővel, például ívekkel
vagy könyökkel oldható meg. Tartsa be a vonatkozó
nemzeti irányelveket és előírásokat.

 A tűzvédelmi csappantyú elérhetőségét biztosítani
kell a karbantartás és tisztítás érdekében. E célból
az FKA2-EU típusú tűzvédelmi csappantyúnak két
ellenőrző nyílása van . Beépítési helyzettől függően
szükség lehet további revíziós nyílások elhelyezé-
sére az összekötő csatornákba.

Egyenpotenciális kötés
Karimás csappantyúk: A tűzvédelmi csappantyú
peremét potenciálkiegyenlítésre használják; a csappan-
tyúban nincs szükség furatokra.
Tűz esetén az egyenpotenciális kötésből származó
terhelések nem befolyásolhatják a tűzvédelmi csappan-
tyút.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Hőszigetelés
Megfelelő szigetelőanyagok különösen a kültéri levegő
vagy a kifúvott levegő komponenseihez tartoznak az
Armaflex RS850 ragasztóval használt AF / Armaflex
vagy Armaflex Ultima az Armaflex Ultima RS850
ragasztóval az Armacell-től; a szigetelést a teljes fel-
ületre kell ragasztani. Ügyeljen arra, hogy megfeleljen
az éghető építőanyagokra vonatkozó nemzeti előírá-
snak és szabályozásnak.
A szigetelés a tűzbiztonság szempontjából nem veszé-
lyes, ha teljesülnek a következő követelmények:
 A szigetelés nem befolyásolja a tűzvédelmi csap-

pantyú működését.
 A tűzvédelmi csappantyú továbbra is hozzáférhető.
 Az ellenőrzési nyílások és az adattábla hozzáfér-

hetők.
 A szigetelés nem hatol be falba vagy födémbe.

 11. ábra: Hőszigetelés

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,1 Szilárd fal
6,16 Az Armaflex AF / Armaflex Ultima körbe, a

motornak és a kioldó mechanizmusnak hozzáfér-
hetőnek kell lennie
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal
Megjegyzés: A látható beépítési helyzetek az összes
tartószerkezetet bemutatják.

Hosszabbítócsonkok
Annak érdekében, hogy a tűzvédelmi csappantyú és a
légcsatorna kapcsolatát biztosítsuk akkor is, ha a fal
vagy a födém vastag, a tűzvédelmi csappantyút meg
kell hosszabbítani egy megfelelő hosszabbító elemmel
(rendelhető tartozékként vagy a beépítő egyéb forrásból
is beszerezheti) a beépítési oldalon, lásd még a ház-
hosszabbító elem Ä  93.

Beépítési helyzetek
A tűzvédelmi csappantyú úgy szerelhető be, hogy a
csappantyú tengelye vízszintes vagy függőleges legyen.
A kioldó mechanizmus helyzete nem létfontosságú, de
karbantartási céllal hozzáférhetőnek kell maradnia
(vegye figyelembe a használat-specifikus korlátozá-
sokat).

 12. ábra: Lezárólap tengely vízszintesen vagy függőle-
gesen

a Legkisebb távolság a két tűzvédelmi csappantyú
között. Ha a vonatkozó beépítési utasítás másként
nem rendelkezik, a beépítést külön nyílásokba kell
elvégezni. A távolság a két tűzvédelmi csappantyú
között ≥ 200 mm.

A légcsatorna füstérzékelővel rendelkező tűzvédelmi
csappantyút vízszintes beépítési helyzetbe kell felsze-
relni, légcsatorna füstérzékelő felülre kerüljön, (elté-
rések kérésre).

Beépítés
Általános beépítési információ  
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 13. ábra: Vízszintes beépítés

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Távolságok

 14. ábra: Távolságok áttekintése

Beépítési mód

Beépítési mód x [mm] y [mm] z [mm]
Habarcs alapú beépítés 40 – 225 60 – 225 ≤ 225

Beépítés tűzálló gyapottal 40 – 600 ≥ 200 2 40 – 600

Részben betonozva 1 ~ 40 60 – 225 ≤ 225
1 csak szilárd fal

2 beépítés különálló nyílásokba

Beépítési helyzet

Tartószerkezet Beépítési mód
Habarcs alapú beé-

pítés
Habarcs nélküli

(száraz) beépítés
Beépítés tűzálló

gyapottal
Szilárd fal A – F  E, F

Könnyű válaszfalak fémtartóval A – F E, F E, F

Aknafal A – F E, F  

Fa szerkezetes fal / részben favázas szer-
kezet

A, B, D – F E, F E, F

Tömör fa fal / kereszt-laminált fa szerkezet E, F E, F E, F

Szilárd födém A, B, D – F  E, F

Fa gerendás mennyezet E, F   

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Tartószerkezet Beépítési mód
Habarcs alapú beé-

pítés
Habarcs nélküli

(száraz) beépítés
Beépítés tűzálló

gyapottal
Tömör fa födém E, F   

Könnyűszerkezetes mennyezet (Cadolto
system)

E, F   

Körbefutó rés »s«
 Habarcs alapú beépítés esetén a kitöltendő rés »s«

nem haladhatja meg a 225 mm (fal vagy födém). A
körbefutó résnek »s« elég vastagnak kell lennie
ahhoz, hogy vastagabb falak vagy födém esetén is
ki lehessen habarccsal tölteni. Ügyeljen arra, hogy
előre és a megfelelő módon, a fal típusától függően
zárja be a nagyobb nyílásokat vagy lyukakat. Ha a
szilárd födémben nagyobb nyílások találhatók, a
csappantyú körbevehető beton burkolással amikor a
födémet kiöntik. A résnek elég szélesnek kell lennie
ahhoz, hogy habarccsal kiönthető legyen. Ajánlott
minimális részszélesség 20 mm (vegye figyelembe
a minimális beépítési lyukméretet). A megerősí-
tésnek meg kell felelnie a szerkezeti követelmény-
eknek.

 15. ábra: Körbefutó rés

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs

s Körbefutó rés »s«
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal
A rés maximális szélessége az EN 15882-2 szerint. A
nagyobb hézagok nincsenek káros hatással a tűzvéde-
lemre, és véleményünk szerint nem kritikusak. Habarcs
alaőú beépítés esetén a körbefutó »s« rést habarccsal
teljesen le kell zárni. Ügyelni kell arra, hogy légbuborék
mentes legyen a kiöntés. A habarcságy mélysége
legyen legalább 100 mm. A habarcságy mélysége
egyezzen meg a fal vastagságával. Megfelelő tűzálló-
ságú burkolatok használata esetén a habarcságy mély-
sége 100 mm elegendő.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Habarcs alapú beépítés
 Habarcs-alapú szerelés esetén szükséges lehet a

tűzvédelmi csappantyú oldalainak deformáció elleni
védelme, pl. egy ideiglenes burkolással takarja le a
tűzcsappantyú minden nyílását és a motort (pl. műa-
nyagfólia), hogy megóvja őket a szennyeződéstől.
Helyezze a tűzvédelmi csappantyút a beszerelési
nyílás közepére, majd tolja be a nyílásba úgy, hogy
a fal / födém és a karima közötti távolság 195 mm
legyen.

 16. ábra: FKA2-EU ékkel

1 FKA2-EU
9,3 Támasz
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal
 Ha a tűzvédelmi csappantyút a szilárd fal vagy a

födém kialakításával egy időben építik be körbefutó
"s" rés kialakítása nem szükséges. Habarcs alapú
beépítéskor a tűzvédelmi csappantyú és a fal illetve
födém közötti hézagot habarccsal ki kell önteni, szi-
lárd födémbe történő beépítéshez használjon
betont. A megerősítésnek meg kell felelnie a szerke-
zeti követelményeknek.

Habarcs
 DIN 1053: II., IIa., III., IIIa. Csoport; II., III. csoportba

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

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

habarcsok, gipszhabarcs vagy beton

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

Tűzálló borítás
Az ES telepítőkészlet használatakor a következő
anyagok elfogadhatók tűzvédelmi csappantyúk és lég-
csatorna burkolásához:
 Promatect® LS35
 Promatect® L500
 Promatect® AD40

Beépítés
Általános beépítési információ  

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus28



Beépítés falba beépítőkerettel
 A beépítőkeretet a beépítés helyszínén kell össze-

szerelni a tervezett felhasználás módjának megfe-
lelően.

 Elég szabad helyet kell biztosítani, hogy a beépítő
készletet rögzíteni lehessen a falhoz, lehetőleg
körben min. 120 mm

 Az ES beépítő készletet szárazon csavarokkal rög-
zítjük Æ 5.5 mm és tartókkal, az alkalmazott csava-
roknak meg kell felelniük az adott tartószerkezetnek.
A csavaroknak megfelelő hosszúnak kell lenniük a
csappantyú gyártói előírásnak megfelelően rögzít-
hető legyen. A rögzítési furatok a B oldalon gyárilag
ki vannak alakítva.

 A padlóhoz vagy a mennyezethez közeli felszere-
léshez megfelelően vágja le az egyik oldalon a sze-
relési készletet. Ezután használja azokat a konzo-
lokat, amelyek korábban a B oldalakon voltak, és
rögzítsék azokat a H oldal felső részében (lásd a
telepítési részleteket). A lyukakat elő kell fúrni
Æ 4 mm-re.

 17. ábra: Beépítő készlet – helyigény (normál beépítés
esetén)

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3 Fal
5,1 Csavar, beépítést végző biztosítja
5,15 Konzol

 18. ábra: Beépítő készlet – helyigény (padlóhoz vagy
födémhez közeli beépítésre)

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3 Fal
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,1 Csavar, beépítést végző biztosítja
5,15 Konzol

Beépítés
Általános beépítési információ  
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 19. ábra: Rögzítse a beépítő készletet a tartókerethez

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
5,1 Csavar, beépítést végző biztosítja
5,15 Konzol
7,10 Takarólapok
Z1 Rögzítés – vágópanelekkel vagy azok nélkül
Z2 Rögzítés – dupla vágópanelekkel
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Tűzgátló gyapottal történő beépítés
 A kezelési oldali karima és a fal közötti távolságnak

195 mm-nek kell lennie.
 A tűzvédelmi gyapot rendszerek két réteg ásvány-

gyapot lemezből állnak, a bruttó sűrűsége:
≥ 140 kg/m³.

 Az ásványgyapot táblák vágott felületeire vigyen fel
tűzgátló tömítőanyagot és szorosan helyezze azokat
a beépítési nyílásba. Tömítsen minden rést az
ásványgyapot táblák és a beépítési nyílás között, a
réseket a méretre vágott darabok vágott felületénél,
a táblák és a tűzvédelmi csappantyúk közötti
réseket, tűzgátló szigetelőanyaggal. Csak olyan
tömítést használjon, ami megfelel a tűzálló gyapot
rendszernek.

 Vigyen fel erózió elleni bevonatot az ásványgyapot
táblákra, illesztésekre, átmenetekre és a bevont
ásványgyapot táblák esetleges hiányosságaira; a
bevonat vastagsága ≥ 2.5 mm.

 Nem használható rugalmas mennyezeti csatlako-
zóval kombinálva.

 Rögzítse a tűzvédelmi csappantyúkat a fal mindkét
oldalán, lásd Ä  92.

 Ha a födém meglehetősen vastag, akkor az A
oldalon további rétegekben ásványgyapot lapokat
használhat.

 20. ábra: Tűzálló tömítés

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
8,21 Tűzálló tömítés
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Tűzgátló gyapot rendszerek
A következő tűzálló gyapot rendszerek rendelkeznek
engedéllyel: (tűzvédelmi gyapot rendszereket minősít-
tetni kell): Ami az ásványgyapot lemezeket illeti, a rend-
szer részét képező és a gyártó által jóváhagyott összes
lemez használható.
Promat®
 Erózió elleni bevonat Promastop®-CC
Hilti
 Erózió elleni bevonat CFS-CT és CP 673
 Tűzálló tömítés CFS-S ACR
HENSEL
 Erózió elleni bevonat HENSOMASTIK 5 KS Farbe
 Tűzálló tömítés HENSOMASTIK 5 KS Spachtel
SVT
 Erózió elleni bevonat

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farbe
 Tűzálló tömítés

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Spachtel
OBO Bettermann
 Erózió elleni bevonat PYROCOAT® ASX Farbe
 Tűzálló tömítés PYROCOAT® ASX Spachtel
Würth
 Erózió elleni bevonat Würth Erózióvédelmi bevonat I

('Erózió elleni bevonat I')
AGI
 Erózió elleni bevonat

PYRO-SAFE Flammotect Combi S90
 Tűzálló tömítés AGI Flammotect COMBI S90

Tűzálló gyapot rendszer B max.
[mm]

H max.
[mm]

Promat® ≤ 3750 ≤ 1840

Hilti ≤ 3000 ≤ 2115

Hensel

≤ 1900 ≤ 1400

SVT

OBO Bettermann

Würth

AGI

 21. ábra: Tűzálló gyapot – beépítés szilárd falba, köny-
nyűszerkezetes falba vagy fa szerkezetes falba

E Beépítési terület

Méretek és távolságok tűzálló gyapot rendszerre fali
beépítésre

Csappantyú kombináció
EI 90 S-ig

s1 min.
[mm]

s1 max.
[mm]

FKA2-EU 40 600

A fal- és födémrendszerekre vonatkozó követelmé-
nyek
Az FKA2-EU tűzvédelmi csappantyúkat a falba és
födémbe lehet telepíteni, ha a falakat vagy födémet a
vonatkozó előírásoknak megfelelően és a gyártó utasí-
tásai szerint építették, valamint az alkalmazott beépítési
mód megfelelő és az alábbi kritériumok is teljesülnek.
Alakítsa ki minden szerelési nyílást a jelen kézikönyv
telepítési részleteinek megfelelően.

Teherviselő falak
 Szilárd falak vagy válaszfalak pl. betonból, gázbe-

tonból, épített falak vagy gipszkartonnal borított
falak az EN 12859 szerint (nyitott terek nélkül),
bruttó sűrűség ≥ 350 kg/m³.

 Falvastagság W ≥ 100 mm.
 Minden beépítési a helyi és szerkezeti feltételeknek

és a tűzcsappantyú méretének megfelelően ala-
kítson ki.

Beépítés
Általános beépítési információ  
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 22. ábra: Távolság az FKA2-EU-tól egyéb TROX tűzvé-
delmi csappantyútól habarcs alapú telepítés esetén

TROX tűzvédelmi csappantyúk közti távolság
habarcs alapú, szilárd falba történő beépítés esetén
(egy beépítési nyílás)

Ter-
mék
szá
m

Csappantyú kombi-
náció EI 90 S-ig

s2 [mm]

1 FKA2-EU – FK-EU 65 – 225

2 FKA2-EU – FKS-EU 80 – 150

3 FKA2-EU – FKR-EU 70 – 120 (80 – 120
karimás kialakítással)

4 FKA2-EU – FKRS-EU 50 – 225

Szilárd födémek
 Szilárd födémek nyitott terek nélkül, betonból, gáz-

betonból (bruttó sűrűség ≥ 450 kg/m³).
 Födém vastagság D ≥ 100 mm, vastagság növel-

hető D ≥ 125 mm-re. A kiegészítő betonkoronát erő-
sítés nélkül engedélyezzük 150 mm magasságig.
Nagyobb magasságokhoz vasbeton alapot kell fel-
szerelni.

 Tűzálló fagerendás mennyezetekkel (ragasztot-
takhoz is), tömör fa mennyezetekkel és könnyűszer-
kezetes mennyezetekkel (csak a Cadolto modul
mennyezeti rendszerével) kombinálva.

Könnyű válaszfalak fémtartós szerkezettel
 Könnyű válaszfalak, biztonsági válaszfalak vagy

sugárzás elleni védő falak fém tartószerkezettel
vagy acél tartószerkezettel (dobozos részek), az EN
13501-2 szerinti európai osztályozással vagy azzal
egyenértékű nemzeti osztályozással.

 Mindkét oldalon borítással rendelkező gipsz vagy
cement alapú lapok vagy szálerősítésű gipszkarton
vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok

 Fal vastagsága W ≥ 94 mm (≥ 75 mm F30),
válaszfal vagy biztonsági fal W ≥ 100 mm.

 Fém tartók közötti távolság ≤ 625 mm; fém tartók
közötti távolság válaszfalakban ≤ 312.5 mm.

 A válaszfalak és a biztonsági válaszfalak készül-
hetnek acéllemez-betétekkel, és kisebb távolsággal
a fém tartók között.

 Hozzon létre egy beépítési nyílást vágólapokkal
(lécek és támasztékok)

 Ha szükséges, készítsen vágólapokat és csavarral
rögzítse a tartószerkezethez

 További burkolási rétegek (legfeljebb két réteg, ha a
fal felhasználhatósági tanúsítványban szerepelnek)
és a kettős tartószerkezetek jóváhagyásra kerültek.

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

Beépítés
Általános beépítési információ  
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Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel / részben
fa konstrukció
 Könnyűszerkezetes válaszfalak, vagy fa tartós falak

vagy részben fa tartószerkezetes falak, az Europai
osztályozás szerint EN 13501-2 vagy ezzel mege-
gyező nemzeti osztályozással

 Burkolat mindkét oldalon gipszkartonból vagy
cementkötésű panelanyagokból vagy szálerősítésű
gipszkartonból készül.

 Fal vastagsága W ≥ 130 mm (W ≥ 105 F30); fal vas-
tagsága részben fa kialakításnál W ≥ 140 mm.

 Építse fel a részben fa szerkezetet a gyártó utasí-
tása szerint

 További burkolási rétegek (legfeljebb két réteg, ha a
fal felhasználhatósági tanúsítványban szerepelnek)
és a kettős tartószerkezetek jóváhagyásra kerültek.

 Hozzon létre egy nyílást a fa tartószerkezetben
lécek és vágólapok segítségével.

 A szegélylemezeket és az erősítőlemezeket a bur-
kolóanyagból kell elkészíteni, és rögzíteni kell a
kerethez.

Tömörfa falak
 Tűzálló tömörfa vagy CLT falak, európai vagy nem-

zeti tanúsítvánnyal.
 Fal vastagsága W ≥ 95 mm (megerősítő lappal

W ≥ 100 mm a beépítési nyílás közelében).
 Szükség esetén további gipszkötésű vagy cement-

kötésű panelek vagy szálerősített gipszkartonok
megengedettek.

Aknafalak fém tartószerkezettel
 Aknafalak vagy kiegészítő tartók fém tartószerkeze-

tekben vagy acél tartószerkezetekkel (doboz szek-
ciók), az EN 13501-2 szerinti európai osztályozással
vagy azzal egyenértékű nemzeti osztályozással.

 Egyik oldalon borítással rendelkező gipsz vagy
cement alapú lapok vagy szálerősítésű gipszkarton
vagy tűzálló kálcium-szilikát lapok

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

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

falak magasságára, szélességére és vastagságára
vonatkozóan.

 Hozzon létre egy beépítési nyílást vágólapokkal
(lécek és támasztékok)

 Ha szükséges, készítsen vágólapokat és csavarral
rögzítse a tartószerkezethez

 Biztosítsa az akna megközelíthetőségét hátulról.
 A beépítésnél a meghajtásnak az akna külső

oldalán kell lennie.

Beépítés után
 Tisztítsa meg a tűzvédelmi csappantyút.
 Távolítsa el a szállítási védelmet és helyezze el a

kitámasztásokat, ha szükséges. Habarcs alapú beé-
pítés esetén ezeket a védőelemeket a habarcs meg-
szilárdulásáig nem szabad eltávolítani.

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

Beépítés
Általános beépítési információ  
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5.3.1 ES beépítő készlet szállítási csomagja és összeszerelése

 23. ábra: ES beépítő készlet szállítási csomag száraz habarcs nélküli beépítéshez

2,9 ES beépítőkészlet
2.9.1 B rész (2 ×)
2.9.2 H rész (2 ×)
5,1 Csavar 5 × 50 mm (4 – 8 db., a csappantyú

méretétől függően)

5,15 Tartó (4 – 8 db., a csappantyú méretétől füg-
gően)

5,19 Csatlakozó klipsz (8 db.)
6,12 Intumex csík (4 db.)
6,21 Kerafix 2000 tömítőszalag

 24. ábra: ES beépítőkészlet összeszerelése száraz, habarcs nélküli beépítés

2,9 ES beépítőkészlet
2.9.1 B rész (2 ×)
2.9.2 H rész (2 ×)

5,19 Csatlakozó klipsz (8 db.)
6,12 Intumex csík (4 db.)

Beépítés
Általános beépítési információ  > ES beépítő készlet szállítási csomagja és összeszerelése
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 25. ábra: ES beépítőkészlet összeszerelése száraz, habarcs nélküli beépítés

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
2.9.1 B rész (2 ×)
2.9.2 H rész (2 ×)
5,1 Csavar 5 × 50 mm
5,15 Konzol

5,19 Csatlakozó klipsz
6,12 Intumex (hőre habosodó) tömítés
6,21 Kerafix 2000 tömítőszalag
11,5 Alap
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

1. Mindegyik esetben csatlakoztasson egy B részt (2.9.1.) és egy H részt (2.9.2.), rögzítse két összekötő
kapocssal (5.19.), majd használja az intumex csíkot tömítésre (6.12.), 23. ábra.

2. Helyezze a tűzvédelmi csappantyút (1) a karimával az A szerelési oldalra egy kartonból vagy fából készült
alapra (11.5).

3. Helyezze a - korábban összeszerelt - két beépítő készlet elemet a tűzvédelmi csappantyú köré, csatlakoztassa
őket össze a klipszekkel (5.19) majd tömítse az intumex csíkkal (6.12).

4. Forgassa el a tűzvédelmi csappantyút (1) a karimával a működési oldal felé, és helyezze rá a Kerafix 2000
tömítőszalagot (6.21) a kerület mentén.

5. Csavarja be a tartóelemeket (5.15), hogy a falhoz rögzítse a gipszkarton csavarral (5.1). A konzolok száma és
elhelyezkedése a mérettől függ, és megegyezik a gyárilag fúrt furatokkal.

6. A következő szerelési és telepítési lépésekhez tekintse meg a telepítési részleteket.

A falaktól távol lévő szerelési készlet
 Falaktól és födémektől való távoli telepítéshez az ES beépítő készlet intumex tömítését (6.12) a beépítés előtt el

kell távolítani körbe a csappantyúról.
 A tömítőszalagot (6.21) nem szabad rögzíteni.

Beépítés
Általános beépítési információ  > ES beépítő készlet szállítási csomagja és összeszerelése
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5.4 Teherviselő falak

 26. ábra: Masszív falak - elrendezés / távolságok

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs

2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,1 Szilárd fal

További követelmények: szilárd falak
 Szilárd fal Ä  31
 Távolságok és telepítési irányok, lásd Ä  26

Beépítési mód Kivágási méret (mm) Távolság [mm]
B1 H1 s1 s2

Habarcs alapú beépítés B + 450 max. H + 450 max. ≤ 225 60 – 225

Habarcs nélküli, száraz beé-
pítés tűzgátló gyapottal 1

H + 1200 max. H + 1200 max. ≤ 600 -

1) Vegye figyelembe a tűzálló gyapot megengedett legnagyobb méretet!

Beépítés
Teherviselő falak  
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5.4.1 Habarcs alapú beépítés

 27. ábra: Habarcs alapú beépítés betonfalba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,1 Szilárd fal
4,1 Szilárd födém / szilárd padló

* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 28. ábra: Habarcs alapú szerelés szilárd falba, karima a karimához, az illusztráció egymás mellett történő felszere-
lését mutatja (a csappantyúk egymásra helyezésére is vonatkozik)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,1 Szilárd fal

EI 120 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs alapú beépítés
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 29. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd falba, kombináltan, FKA2-EU és FKRS-EU

1a FKA2-EU B × H = 800 × 400 mm méretig
1b FKRS-EU
2,1 Habarcs
3,1 Szilárd fal

EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd falakba
 Szilárd fal Ä  31
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs alapú beépítés
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5.4.2 Habarcs alapú beépítés beépítés részleges habarcsozással

 30. ábra: Habarcs alapú beépítés betonfalba, részleges habarcsozással

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,1 Szilárd fal
4,1 Szilárd födém

6,4 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd falakba, részleges habarcsozással
 Szilárd fal Ä  31
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm
 Távolság 2 db egy nyílásba épített FKA2-EU esetén 60 – 225 mm
1. Az FKA2-EU és a fal / födém közötti nehezen hozzáférhető beépítési rést ásványgyapottal kell kitölteni a

karimák között.
2. A maradék hézagokat (2 vagy 3 oldalon) teljesen zárja le habarccsal.

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs alapú beépítés beépítés részleges habarcsozással
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5.4.3 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 31. ábra: ES száraz habarcs nélküli beépítő készlet, távol a szilárd faltól (falra szerelhető típus)

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítő készlet *
2,19 Hézagtöltő (Promat® töltőanyag, Promat® hasz-

nálatra kész gitt, ásványgyapot ≥ 1000 °C,
≥ 80 kg/m³ vagy habarcs)

3,1 Tömör fal, falcsatlakozó a Promat® kézikönyv
szerint, kialakítás 478., legújabb kiadás

6,1 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, csak
B × H > 800 × 400 mm mérettől

5,20 Csavar, Fischer FFS 7.5 × 82 mm vagy egyenér-
tékű

8,2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatív

anyagok Ä  28
9,4 Acéllemez csatorna tűzálló burkolattal és felfüg-

gesztéssel a Promat® kézikönyv szerint, kiala-
kítás 478., legújabb kiadás
( B × H > 800 × 400 mm mérettől plusz 6.1)

9,5 Felfüggesztő rendszer (kivitelező feladata) az
alábbiakból áll:

a Menetes szár M12
b Hilti MQ 41 × 3mm tartósín vagy egyenértékű
c Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel egyenér-

tékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000 × 600 mm két felfüg-

gesztési pontot igényel, a csappantyú alatt
150 mm távolságban
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Megjegyzés: * Távolítsa el az intumex tömítőcsíkot (6.12) és a tömítést (6.21) vagy fel se tegye, lásd Ä  34. További
beépítési részletek és alkatrészek, amelyek beszerzése igény esetén a beépítést végző feladata.

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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 32. ábra: ES száraz habarcsmentes szerelési készlet, távol a szilárd faltól

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítő készlet *
3,1 Tömör fal, a falba történő betolás a Promat®

kézikönyve szerint, kialakítás 478., legújabb
kiadás

5,21 Csavar / fali csatlakozó
6,1 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, csak

B × H > 800 × 400 mm mérettől
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
8,2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatív

anyagok Ä  28
9,4 Acéllemez csatorna tűzálló burkolattal és felfüg-

gesztéssel a Promat® kézikönyv szerint, kiala-
kítás 478., legújabb kiadás
( B × H > 800 × 400 mm mérettől plusz 6.1)

9,5 FKA2-EU felfüggesztő rendszer (kivitelező fel-
adata), az alábbiakból áll:

a Menetes szár M12
b Hilti MQ 41 × 3mm tartósín vagy egyenértékű
c Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel egyenér-

tékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000 × 600 mm két felfüg-

gesztési pontot igényel, a csappantyú alatt
150 mm távolságban
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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Megjegyzés: * Távolítsa el az intumex tömítőcsíkot (6.12) és a tömítést (6.21) vagy fel se tegye, lásd Ä  34. További
beépítési részletek és alkatrészek, amelyek beszerzése igény esetén a beépítést végző feladata.

 33. ábra: ES száraz habarcs nélküli beépítő készlet, távol a szilárd faltól (beépítési változat)

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítő készlet *
3 Könnyűszerkezetes válaszfal / szilárd fal (ha van

ilyen), falba történő betolás és fali csatlakozó a
Promat® kézikönyv szerint, kialakítás 478., leg-
újabb kiadás

3,1 Szilárd fal, falba történő betolás és fali csatlakozó
a Promat® kézikönyv szerint, kialakítás 478., leg-
újabb kiadás

9,4 Acéllemez csatorna tűzálló burkolattal és felfüg-
gesztéssel a Promat® kézikönyv szerint, kialakítás
478., legújabb kiadás ( B × H > 800 × 400 mm
mérettől plusz 6.1)

9,5 FKA2-EU felfüggesztő rendszer (kivitelező fel-
adata), az alábbiakból áll:

a Menetes szár M12

b Hilti MQ 41 × 3mm tartósín vagy egyenértékű
c Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel egyenér-

tékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000 × 600 mm két felfüg-

gesztési pontot igényel, a csappantyú alatt 150 mm
távolságban
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Megjegyzés: * Távolítsa el az intumex tömítőcsíkot (6.12) és a tömítést (6.21) vagy fel se tegye, lásd Ä  34. További
beépítési részletek és alkatrészek, amelyek beszerzése igény esetén a beépítést végző feladata.

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes ES típusú beépítő készlettel szilárd falaktól távol
 Szilárd fal Ä  31
 Vízszintes beépítési helyzet
 Acéllemez légcsatorna nyílások nélkül, tűzgátló borítással (burkolattal ellátott szerelvények a Promat® utasításai

szerint)
 Ház hossza L = 500 mm
 ≥ 155 mm távolság a faltól vagy födémtől
 ≥ 310 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között
 Elegendő szabad hely szükséges a készletnek a tűzvédelmi csappantyúhoz történő rögzítéséhez.
Megjegyzés:A tűzvédelmi csappantyút és a légcsatornát függeszteni kell Ä  91

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus42



5.4.4 Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal

34. ábra: Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal szilárd falba

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,1 Szilárd fal

EI 120 S -ig: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm

EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes telepítés tűzálló gyapottal szilárd falakba
 Szilárd fal Ä  31
 Tűzálló gyapot távolságok / méretek, lásd Ä  30 f
 Felfüggesztés Ä  92
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásba szerelve

Beépítés
Teherviselő falak  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal
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5.5 Szilárd födémek

35. ábra: Szilárd födémek - elrendezés / távolságok

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs

4,1 Szilárd födém
* Beépítési nyílás habarcs alapú telepítéshez

További követelmények: szilárd födémek
 Szilárd fal Ä  32
 Távolságok és telepítési irányok, lásd Ä  26

Beépítési mód Kivágási méret (mm) Távolság [mm]
B1 H1 s1 s2

Habarcs alapú beépítés B + 450 max. H + 450 max. ≤ 225 60 – 225

Beépítés
Szilárd födémek 
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5.5.1 Habarcs alapú beépítés födémbe

 36. ábra: Habarcsos beépítés beton födémbe, függesztve vagy függőlegesen

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
4,1 Szilárd födém

 – EI 120 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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 37. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd födémbe, esztrich és lábazat hangszigeteléssel, függő vagy függőleges
helyzetben

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
2,2 Vasbeton
4,1 Szilárd födém
6,22 Esztrich

6,23 Lábazati hangszigetelés
 – EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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 38. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd födémbe, "karima a karimához", függőlegesen ábrázolva (függesztett
elrendezéssel is alkalmazható))

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
4,1 Szilárd födém

EI 120 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd födémbe
 Szilárd fal Ä  32
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés födémbe
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5.5.2 Habarcs alapú beépítés beton alapba

 39. ábra: Habarcs alapú beépítés beton alapra, függőlegesen

1 FKA2-EU
2,3 Beton alap
4,1 Szilárd födém
5,22 Acél szövet, Æ ≥ 8 mm, háló nyílás 150 mm,

vagy ezzel egyenértékű, a rögzítési pontok
számát lásd táblázat Ä  48

9,2 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

A rögzítési pontok minimális száma a csupasz födémben

H [mm] B [mm]
≥ 200 ≥ 500 ≥ 800 ≥ 1100 ≥ 1400

≥ 100 4 6 8 10 12

≥ 400 6 8 10 12 14

≥ 700 8 10 12 14 16

További követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd födémbe beton alapokkal
 Szilárd fal Ä  32
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm
 ≥ 60 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között
1. Csavarozza a tűzvédelmi csappantyút a meglévő, működésképtelen tűzvédelmi csappantyúhoz vagy a veze-

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

2. Hozzon létre egy megfelelő beton alapot 39. ábra vagy ezzel egyenértékűt.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés beton alapba
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5.5.3 Habarcs alapú beépítés fa gerendás álmennyezetbe

 40. ábra: Habarcs alapú beépítés födémbe fa gerendával / laminált fa födémmel történő csatlakozással, függőle-
gesen (az illusztráció egy példa, másfajta fa gerendás födémhez is alkalmazható)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
2,2 Vasbeton
7,11 Vágólap, a 7.19-cel megegyező kialakítás
7,15 Fa padlólap / padlóburkolat (különböző mennye-

zeti konstrukció lehetséges)
7,16 Fa gerendák / ragasztot lemez (a gerendák közti

távolságot csökkenteni kell a beépítési nyílás
méretéig)

7,17 Vágólapok, fa gerenda / ragasztott lemez
7,18 Zsaluzat
7,19 Tűzálló borítás (mennyezetfüggő)

EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd födémbe fa gerendával / laminált gerendával
összekapcsolva
 Tűzálló fa födém Wooden, lásd Ä  32
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm
 ≥ 60 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között. Ha két tűzvédelmi csappantyút épít be egyazon nyílásba,

akkor a két tűzvédelmi csappantyú közötti habarcs vastagsága ne lépje túl 225 mm-t.
1. Hozza létre a beépítési nyílást úgy, hogy legalább 50 mm beton vegye körül a csappantyút. Tökéletesen csat-

lakoztassa a vágóéleket.
2. Hozzon létre egy részleges beton mennyezetet a tűzcsappantyú körül, ≥ 100 mm, ≥ 125 mm vastagságban.
3. A födém szerkezeti és tűzállósági tulajdonságait, beleértve a betonhoz való rögzítést is, mások által értékelni

és biztosítani kell.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés fa gerendás álmennyezetbe
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5.5.4 Habarcs alapú beépítés tömör fa álmennyezetbe

 41. ábra: Habarcs alapú beépítés szilárd födémbe tömör fa mennyezettel, függőlegesen (az ábra egy példa; beé-
pítés másfajta tömör fa szerkezetes födémbe is lehetséges a beépítési helytől függően)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
2,2 Vasbeton
4,5 Tömör fa födém
7,19 Tűzálló borítás

9,2 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
 – EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: habarcs alapú beépítés szilárd födémbe tömör fa födémmel összekapcsolva
 Tömör fa födém Ä  32
 Ház hossza L = 305 vagy 500 mm
 ≥ 60 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között. Ha két tűzvédelmi csappantyút épít be egyazon nyílásba,

akkor a két tűzvédelmi csappantyú közötti habarcs vastagsága ne lépje túl 225 mm-t.
1. Hozza létre a beépítési nyílást úgy, hogy legalább 50 mm beton vegye körül a csappantyút.
2. Hozzon létre egy részleges beton mennyezetet a tűzcsappantyú körül, ≥ 100 mm, ≥ 125 mm vastagságban.
3. A födém szerkezeti és tűzállósági tulajdonságait, beleértve a betonhoz való rögzítést is, mások által értékelni

és biztosítani kell.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs alapú beépítés tömör fa álmennyezetbe
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5.5.5 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 42. ábra: Habarcs nélküli (száraz) beépítéshez, szilárd födém falsíkja elé

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
2,9 ES beépítő készlet *
3,1/3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal vagy szilárd fal

(ha van ilyen), falszerkezetbe tolva és meny-
nyezeti csatlakozó a Promat® kézikönyvnek
megfelelően, kiakalítás 478., legújabb verzió

4,1 Szilárd födém
5,1 Gipszkarton csavar
5,20 Csavar Fischer® FFS 7.5 × 82 mm vagy

egyenértékű
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

9,4 Acéllemez légcsatorna tűzálló burkolattal és fel-
függesztési rendszerrel a Promat® kézikönyv sze-
rint, építés 478, legújabb kiadás

9,5 Felfüggesztő rendszer (kivitelező feladata) az
alábbiakból áll:

a Menetes szár M12
b Hilti® szerelősín MQ 41 × 3 mm vagy egyenértékű
c Hilti® furatos lemez MQZ L13 vagy egyenértékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000× x 600 mm két fel-

függesztési pont szükséges 150 mm távolságban
EI 90 S -ig

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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8,2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatív

anyagok Ä  28

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Megjegyzés: * Távolítsa el az intumex tömítőcsíkot (6.12) és a tömítést (6.21) vagy fel se tegye, lásd Ä  34. További
beépítési részletek és alkatrészek, amelyek beszerzése igény esetén a beépítést végző feladata.

További követelmények: ES száraz habarcsmentes beépítő készlet, távol a szilárd födémtől
 Szilárd fal Ä  32
 Vízszintes beépítési helyzet
 ≥ 310 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között
 Ház hossza L = 500 mm
 Acéllemez légcsatorna, tűzálló burkolattal, panel anyagokból Ä  28

1. Szerelje fel a beépítő készletet a csappantyúra, lásd 23. ábra és 25. ábra
2. Csatlakoztassa a tűzvédelmi csappantyút és a szerelési készletet a vezetékhez, X részlet Ä  91, ezután rög-

zítse a tűzálló burkolatot a vezetékhez a gyártó utasításai szerint (Promat® kézikönyv).
3. Rögzítse a felfüggesztést a gyártó utasításai szerint (Promat® kézikönyv) Ä  91.
4. Rögzítés a födémhez, Z részlet 42. ábra.
5. A légcsatorna és a födém közti hézagot tömítse le habarccsal.

Beépítés
Szilárd födémek  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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5.6 Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel

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

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  
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 44. ábra: Válaszfal fémtartós szerkezettel és mindkét oldali borítással

A Könnyű válaszfal / rekeszfal/ biztonsági válaszfal
B Könnyű válaszfal / rekeszfal / biztonsági

válaszfal, telepítés a padló közelében
C Könnyű válaszfal / rekeszfal / biztonsági

válaszfal, telepítés a mennyezet közelében
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,1 Gipszkarton csavar
5,6 Csavar vagy acél szegecs
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,1 UW szelvény
7,1a UW szakasz, bevágva, hajlítva vagy levágva

7,2 CW szelvény
7,3 UA szelvény
7,10 Vágólemezek a telepítés részletei szerint
7,13 Borítás
7,23 Acéllemez betét a fal gyártójától függően (ha

van)
B1 × H1 Beépítési nyílás
B2 × H2 Nyílás a fém tartószerkezetben

(vágópanelek nélkül: B2 = B1, H2 = H1)
* A fém szakasz zárt vége nézzen a beépítési

nyílás felé
# Elrendezési variáció

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  
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 45. ábra: Rekeszfal fém tartószerkezete, egy- és kétszeres lécrendszerrel

5,1 Gipszkarton csavar
5,2 Hatlapfejű csavar M6
5,5 Szállítási rögzítő, L ≤ 50 mm, anyacsavarral és

alátéttel
5,6 Acél szegecs
5,14 Szögtartó

7,1 UW szelvény
7,2 CW szelvény
7,3 UA szelvény
* Beépítő nyílás a telepítés részletei szerint

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  
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További követelmények: könnyűszerkezetes és rekeszfalak fém tartószerkezettel
 Könnyűszerkezetes válaszfal vagy rekeszfal, lásd Ä  32

Beépítési mód Kivágási méret (mm)
B1 H1 B2 H2

Habarcs alapú beépítés 1 B + 450 max. H + 450 max. B1 + (2 × takarólap) H1 + (2 × takarólap)

Száraz, habarcs nélküli
beépítés
ES beépítő készlettel 1, 2

B + 140 H + 140

Habarcs nélküli, száraz
beépítés tűzgátló gya-
pottal 3

B + 80 - 1200 H + 80 - 1200 B1 + (2 × / 4 × bur-
kolat panelek)

H1 + (2 × / 4 × bur-
kolat panelek)

1) Opcionális burkolólapok (egyrétegű)

2) Beépítési nyílás tűrése ± 2 mm

3) Vágólemezeket a szükséges szerelési részleteknek megfelelően

Utólagos telepítés

 46. ábra: Utólagos beépítés könnyűszerkezetes falba ≤ 475 mm tiszta nyílásba két polc között , habarcs alapú beé-
pítés látható (alkalmas habarcs nélküli, száraz beépítésre is)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tartó-

szerkezettel és mindkét oldali borítással
5,1 Fali csavar, ≤ 100 mm távolsággal

7,1 UW elemek, a helyszínen méretre vágva, átfe-
déssel

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  
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5.6.1 Habarcs alapú beépítés

 47. ábra: Habarcs alapú telepítés egy könnyűszerkezetes válaszfalba, rekeszfalba vagy biztonsági válaszfalba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Takarólapok

7,13 Borítás
7,23 Acéllemez betét a fal gyártójától függően
# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

 – EI 120 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 48. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Takarólapok
7,13 Borítás
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból

# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

 – EI 30 S
EI 60 S -ig
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 49. ábra: Habarcs alapú szerelés könnyűszerkezetes falba, karima a karimához, az illusztráció egymás mellett tör-
ténő felszerelését mutatja (a csappantyúk egymás feletti helyezésére is vonatkozik)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,10 Takarólapok

7,13 Borítás
# Opcionálisan, a telepítés részletei szerint 

47. ábra és 48. ábra
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 50. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba, FKA2-EU és FKRS-EU együttesen

1a FKA2-EU B × H = 800 × 400 mm méretig
1b FKRS-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tar-

tószerkezettel és mindkét oldali borítással
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,10 Takarólapok

7,13 Borítás
# Opcionálisan, a telepítés részletei szerint 

47. ábra és 48. ábra
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 51. ábra: Habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba, flexibilis mennyezeti csatlakozás alá

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
4,1 Szilárd födém
5,1 Gipszkarton csavar
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,13 Ásványgyapot csíkok A1, alternatív töltőanyag

(ha egyenetlen fal kiegyenlítésére van szükség)

7,1 UW szelvény
7,10 Takarólapok
7,21 Mennyezeti csatlakozó szalagok (pl. 4 × ≥ 10

mm)
# Opcionálisan, a telepítés részletei szerint 

47. ábra és 48. ábra
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: habarcs alapú beépítés könnyűszerkezetes válaszfalakba és rekeszfalakba
 Könnyűszerkezetes válaszfal vagy rekeszfal, lásd Ä  32
 Készülékház hosszak L = 305 és 500 mm
 EI 120 S: távolság két FKA2-EU csappantyú között 60 – 225 mm azonos méretű tűzvédelmi csappantyú egy-

azon beépítési nyílásba.

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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5.6.2 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 52. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba négyszög alakú beépítési nyílásba ES
beépítőkészlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tar-

tószerkezettel és mindkét oldali borítással
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,15 Konzol
6,2a Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, alternatí-

vaként gipsz habarcs (egyenetlen padló kiegye-
nesítésére)

6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Takarólapok

7,13 Borítás
7,14 Megerősítő lap ugyanazon anyagból

( > 100 mm falvastagsághoz szükséges)
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
# opcionális
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

– EI 120 S-ig:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beé...
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 53. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba négyszög alakú beépítési nyílásba ES
beépítőkészlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tar-

tószerkezettel és mindkét oldali borítással
5,15 Konzol
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Takarólapok
7,13 Borítás
7,14 Megerősítő lap ugyanazon anyagból ( > 100 mm

falvastagsághoz szükséges)

* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
# opcionális
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

 – EI 30 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

EI 60 S-ig:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 120 S-ig:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
EI 90 S-ig:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beé...
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 54. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés válaszfalba vagy biztonsági elválasztó falba ES beépítőkészlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,6 Válaszfal vagy biztonsági elválasztó fal fém tartó-

szerkezettel és mindkét oldali borítással
5,15 Konzol
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,10 Takarólapok
7,13 Borítás

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

7,23 Acéllemez betét a fal gyártójától függően
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

EI 120 S-ig: B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beé...
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 55. ábra: Habarcs nélküli (száraz) beépítésre könnyű válaszfalba elasztikus mennyezeti csatlakozó alatt

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
4,1 Szilárd födém
5,1 Gipszkarton csavar
5,15 Konzol
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ (szük-

séges ha W > 100 mm)
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,13 Ásványgyapot csíkok A1, alternatív töltőanyag

(ha egyenetlen fal kiegyenlítésére van szükség)

7,1 UW szelvény
7,10 Takarólapok
7,14 Megerősítő lap ugyanazon anyagból (szükséges

ha W > 100 mm)
7,21 Mennyezeti csatlakozó szalagok (pl. 4 × ≥ 10

mm)
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

EI 120 S-ig: B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: ES száraz habarcsmentes szerelési készlet könnyűszerkezetes válaszfalakhoz
 Könnyűszerkezetes válaszfal vagy rekeszfal, lásd Ä  32
 Ház hossza L = 500 mm
 Minimális távolság a tűzvédelmi csappantyú és szomszédos alkatrészek között kb. 80 / 120 mm (a tartó elhe-

lyezkedésétől függően)
 65 mm távolság a rövidített szerelési készlettel a tűzvédelmi csappantyú és a teherhordó szerkezeti elemek

között, lásd 52. ábra, részlet 
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásba szerelve
 Biztosítsa az akna hátulról történő megközelíthetőségét.
1. Szerelje fel a telepítőkészletet a tűzvédelmi csappantyúra, lásd Ä  34.
2. Csatlakoztassa a tűzvédelmi csappantyút a tartókkal és csavarokkal a fém tartószerkezethez, lásd 52. ábra és

Ä  34.

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beé...
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5.6.3 Száraz habarcsmentes telepítés ES beépítőkészlettel könnyűszerkezetes fal fal-
síktól távol

 56. ábra: Száraz habarcsmentes telepítés ES beépítőkészlettel könnyűszerkezetes fal falsíktól távol

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítő készlet *
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém vagy acél tar-

tószerkezettel és mindkét oldali borítással
5,1 Gipszkarton csavar
6,1 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, csak

B × H > 800 × 400 mm mérettől
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
8,2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Acéllemez légcsatorna tűzálló burkolattal és fel-

függesztési rendszerrel a Promat® kézikönyv
szerint, építés 478, legújabb kiadás

9,5 FKA2-EU felfüggesztő rendszer (kivitelező fel-
adata), az alábbiakból áll:

a Menetes szár M12
b Hilti MQ 41 × 3mm tartósín vagy egyenértékű
c Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel egyenér-

tékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000 × 600 mm két felfüg-

gesztési pontot igényel, a csappantyú alatt
150 mm távolságban
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Megjegyzés: * Távolítsa el az intumex tömítőcsíkot (6.12) és a tömítést (6.21) vagy fel se tegye, lásd Ä  34. További
beépítési részletek és alkatrészek, amelyek beszerzése igény esetén a beépítést végző feladata.

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Száraz habarcsmentes telepítés ES beépít...
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További követelmények: ES száraz habarcsmentes szerelési készlet, távol a könnyűszerkezetes válaszfa-
laktól
 Könnyűszerkezetes válaszfal Ä  32
 Vízszintes beépítési helyzet
 Acéllemez légcsatorna nyílások nélkül, tűzgátló borítással (burkolattal ellátott szerelvények a Promat® utasításai

szerint)
 Ház hossza L = 500 mm
 ≥ 100 mm távolság a faltól vagy a födémtől
 ≥ 350 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között
 Elegendő szabad hely szükséges a készletnek a tűzvédelmi csappantyúhoz történő rögzítéséhez.

Megjegyzés:A tűzvédelmi csappantyút és a légcsatornát függeszteni kell Ä  91

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Száraz habarcsmentes telepítés ES beépít...
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5.6.4 Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal

 57. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba tűzálló gyapottal

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Vágólapok, kétrétegű W > 100 mm

7,13 Borítás
EI 120 S -ig: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátl...
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 58. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés könnyűszerkezetes válaszfalba tűzálló gyapottal

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószerke-

zettel és mindkét oldali borítással
4,1 Szilárd födém
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)
7,10 Vágólapok, kétrétegű W > 100 mm
7,13 Borítás

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
 – EI 30 S

EI 60 S -ig
EI 30 S - EI 120 S-ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátl...
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 59. ábra: Száraz habarcsmentes szerelés tűzálló gyapottal rekeszfalba vagy biztonsági válaszfalba

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,6 Válaszfal vagy biztonsági elválasztó fal fém tartó-

szerkezettel és mindkét oldali borítással
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,10 Vágólapok, kétrétegű W > 100 mm
7,13 Borítás

7,23 Acéllemez betét a fal gyártójától függően
EI 120 S -ig: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes felszerelés tűzálló gyapottal könnyűszerkezetes válaszfa-
lakba és rekeszfalakba fém tartószerkezettel
 Könnyűszerkezetes válaszfal vagy rekeszfal, lásd Ä  32
 Tűzálló gyapot távolságok / méretek, lásd Ä  30 f
 Felfüggesztés Ä  92
 Készülékház hosszak L = 305 és 500 mm
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásba szerelve

Beépítés
Könnyű válaszfalak és rekeszfalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátl...
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5.7 Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel

 60. ábra: Könnyűszerkezetes válaszfal fa tartószerkezettel és mindkét oldali borítással

5,1 Gipszkarton csavar
5,13 Facsavar vagy szög
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,7 Fa léc minimum 60 × 80 mm
7,11 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlakozások

7,13 Borítás
7,17 Vágólapok, fa léc / támaszték,

legalább 60 × 80 mm
B1 × H1 Tiszta beépítési nyílás
B2 × H2 Nyílás a részben fa konstrukcióban

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

5,1 Gipszkarton csavar
6,8 Töltet*
7,9 Részben fa konstrukció
7,11 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlakozások

7,13 Borítás
* Üregek teljesen kitöltve ásványgyapottal

≥ 50 kg/m³, tégla, gázbeton, könnyűszerke-
zetű habarcs, megerősítő habarcs vagy
agyag

B1 × H1 Tiszta beépítési nyílás
B2 × H2 Nyílás a részben fa konstrukcióban

További követelmények: könnyűszerkezetes válaszfalak fa lécekkel
 Fa szerkezetes fal vagy részben fa szerkezetes kialakítás, Ä  33

Beépítési mód Kivágási méret (mm)
B1 H1 B2 H2

Habarcs alapú beépítés B + 450 max. H + 450 max. B1 + (4 × taka-
rólap)

H1 + (4 × taka-
rólap)Száraz, habarcs nélküli beé-

pítés ES beépítőkészlettel 1
B + 140 H + 140

Száraz, habarcs nélküli beé-
pítés tűzálló gyapottal

B + 80 - 1200 H + 80 - 1200

1) A beépítés nyitási tűrése ± 2 mm

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  
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5.7.1 Habarcs alapú beépítés

 62. ábra: Habarcs alapú beépítés fa tartószerkezetes könnyűszerkezetes válaszfalba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,4 Fa léces fal (fa paneles szerkezet is), burkolat

mindkét oldalon
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,7 Fa léc, minimum 60 × 80 mm
7,10 Vágólapok (tűzálló)
7,11 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlakozások
7,12 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m³
7,13a Borítás, tűzálló

7,13b Borítás, fa lap, minimum 600 kg/m³
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
7,17 Vágólapok, fa léc / támaszték
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 120 S -ig
EI 30 S
EI 30 - EI 120 S

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

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

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,5 Részben fa szerkezet mindkét oldalán borítással
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
6,8 Feltöltés (rések teljesen feltöltve ásványgyapottal

≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, vagy téglával, porózus
betonnal, könnyű betonnal, vasbetonnal vagy
agyaggal)

7,9 Részben fa konstrukció
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások
7,13 Borítás

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

7,17 Vágólapok, fa ( részben fa konstrukcióban)
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 90 S -ig
EI 30 S
EI 30 - EI 90 S

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 64. ábra: Habarcs alapú beszerelés könnyűszerkezetes válaszfalakba, fa lécekkel, "karimától a karimáig", az ábra
egymás melletti ábrázolást mutat (a beépítés történhet a csappantyúk egymás feletti elhelyezésével is és részben
favázas szerkezetekre is)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,4 Fa léces fal (fa paneles szerkezet is), burkolat

mindkét oldalon
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,7 Fa léc / támaszték, legalább 60 × 80 mm
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások

7,13 Borítás
7,17 Vágólapok, fa léc / támaszték,

legalább 60 × 80 mm
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: habarcs alapú beszerelés könnyű válaszfalakba fa lécekkel
 Fa szerkezetes fal vagy részben fa szerkezetes kialakítás, Ä  33
 Készülékház hosszak L = 305 és 500 mm

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs alapú beépítés

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus 75



5.7.2 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 65. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés fa tartószerkezetes könnyűszerkezetes válaszfalba ES beépítőkészlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,4 Fa léces fal (fa paneles szerkezet is), burkolat

mindkét oldalon
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,15 Konzol
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,7 Fa léc / támaszték, legalább 60 × 80 mm
7,10 Vágólapok (tűzálló)
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások
7,12 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m³
7,13a Borítás, tűzálló

7,13b Borítás, fa lap, minimum 600 kg/m³
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
7,17 Vágóél, fa gerenda min. 60 x 80 mm
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

EI 120 S-ig:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
EI 120 S-ig (vízszintes beépítési helyzet)

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő ...
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 66. ábra: Száraz, habarcs nélküli beépítés részben fa tartós könnyűszerkezetes válaszfalba ES beépítőkészlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,5 Részben fa szerkezet mindkét oldalán borítással
5,15 Konzol
6,8 Feltöltés (rések teljesen feltöltve ásványgyapottal

≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, vagy téglával, porózus
betonnal, könnyű betonnal, vasbetonnal vagy
agyaggal)

7,9 Részben fa konstrukció
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások
7,13 Borítás

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

7,17 Vágólapok, fa ( részben fa konstrukcióban)
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

EI 90 S -ig
EI 30 S

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes szerelés ES beépítő készlettel, könnyűszerkezetes válasz-
falakba, fa gerendákkal
 Fa szerkezetes fal vagy részben fa szerkezetes kialakítás, Ä  33
 Ház hossza L = 500 mm
 Minimális távolság a tűzvédelmi csappantyú és szomszédos alkatrészek között kb. 80 / 120 mm (a tartó elhe-

lyezkedésétől függően)
 65 mm távolság a rövidített beépítőkészlettel szerelt tűzvédelmi csappantyú és a teherhordó szerkezeti elem

között
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásba szerelve
1. Szerelje fel a telepítőkészletet a tűzvédelmi csappantyúra, lásd Ä  34.
2. Rögzítse a tűzvédelmi csappantyúkat konzolokkal és csavarokkal a fa léchez vagy részben fa szerkezethez,

lásd 65. ábra és Ä  34.

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő ...
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5.7.3 Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal

 67. ábra: Száraz habarcsmentes szerelés tűzálló gyapottal könnyűszerkezetes válaszfalba, fa lécekkel

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,4 Fa léces fal (fa paneles szerkezet is), burkolat

mindkét oldalon
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,7 Fa léc, minimum 60 × 80 mm
7,10 Vágólapok (tűzálló)
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások
7,12 Vágólapok, fa lapok, minimum 600 kg/m³
7,13a Borítás, tűzálló

7,13b Borítás, fa lap, minimum 600 kg/m³
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
7,17 Vágóél, fa gerenda min. 60 x 80 mm
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 120 S -ig:
B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
EI 90 S-ig: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
EI 30 - EI 120 S

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gya...
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 68. ábra: Száraz habarcsmentes telepítés tűzálló gyapottal, részben favázas szerkezetbe

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,5 Részben fa szerkezet mindkét oldalán borítással
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
6,8 Feltöltés (rések teljesen feltöltve ásványgyapottal

≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, vagy téglával, porózus
betonnal, könnyű betonnal, vasbetonnal vagy
agyaggal)

7,9 Részben fa konstrukció
7,11 Vágólapok, tűzálló, kettős réteg, lépcsős csatla-

kozások

7,13 Borítás
7,17 Vágólapok, fa ( részben fa konstrukcióban)
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 90 S -ig
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes telepítés tűzálló gyapottal könnyűszerkezetes válaszfa-
lakba, fa lécekkel
 Fa szerkezetes fal vagy részben fa szerkezetes kialakítás, Ä  33
 Tűzálló gyapot távolságok / méretek, lásd Ä  30 f
 Készülékház hosszak L = 305 és 500 mm
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásba szerelve

Beépítés
Könnyű válaszfalak fa tartós szerkezettel  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gya...
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5.8 Tömör fa falak

 69. ábra: Tömör fa fal

3,11 Tömör fa fal / rétegelt fa fal
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,13 Facsavar vagy szög

7,10 Takarópanelek (opcionális)
B1 × H1 Tiszta beépítési nyílás
B2 × H2 Nyílás a szilárd falban / rétegelt fa fal

(vágólapok nélkül: B2 = B1, H2 = H1)

További követelmények: tömör fa falak
 Tömör fa fal, rétegelt fa fal Ä  33

Beépítési mód Kivágási méret (mm)
B1 H1 B2 H2

Habarcs alapú beépítés B + 450 max. H + 450 max. B1 + (2 × taka-
rólap)

H1 + (2 × taka-
rólap)Száraz, habarcs nélküli beé-

pítés ES beépítőkészlettel 1
B + 140 H + 140

Száraz, habarcs nélküli beé-
pítés tűzálló gyapottal

B + 80 - 1200 H + 80 - 1200

1) A beépítés nyitási tűrése ± 2 mm

Beépítés
Tömör fa falak  
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5.8.1 Habarcs alapú beépítés

 70. ábra: Habarcs alapú beépítés tömör fa falba vagy rétegelt lemez falba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,11 Tömör fa fal / rétegelt fa fal
4,1 Szilárd födém
5,13 Facsavar vagy szög
7,10 Takarólapok

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból (szükséges ha W < 100 mm)

# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: habarcs alapú beépítés tömörfa falakba
 Tömör fa fal, rétegelt fa fal Ä  33
 Készülékház hosszak L = 305 és 500 mm
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásokban

Beépítés
Tömör fa falak  > Habarcs alapú beépítés
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5.8.2 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 71. ábra: Habarcs nélküli (száraz) beépítés tömör fa falba vagy rétegelt lemez falba ES beépítő készlettel

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,11 Tömör fa fal / rétegelt fa fal
4,1 Szilárd födém
5,15 Konzol
6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, alternatí-

vaként gipsz habarcs (egyenetlen padló kiegye-
nesítésére)

7,10 Takarólapok

# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: száraz habarcsmentes szerelés ES beépítő készlettel tömör fa falakba
 Tömör fa fal, rétegelt fa fal Ä  33
 Ház hossza L = 500 mm
 Minimális távolság a tűzvédelmi csappantyú és szomszédos alkatrészek között kb. 80 / 120 mm (a tartó elhe-

lyezkedésétől függően)
 65 mm távolság a rövidített szerelési készlettel a tűzvédelmi csappantyú és a teherhordó szerkezeti elemek

között, lásd 71. ábra, részlet 
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásokban
1. Szerelje fel a telepítőkészletet a tűzvédelmi csappantyúra, lásd Ä  34.
2. Rögzítse a tűzvédelmi csappantyút konzolokkal és fali csavarokkal a tömör fa falhoz, lásd 71. ábra és Ä  34.

Beépítés
Tömör fa falak  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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5.8.3 Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal

 72. ábra: Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal fa falba vagy rétegelt fa falba

1 FKA2-EU
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,11 Tömör fa fal / rétegelt fa fal
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
7,10 Takarólapok
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból

# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: száraz habarcsmentes beépítés tűzálló gyapottal tömörfa falakba
 Tömör fa fal, rétegelt fa fal Ä  33
 Tűzálló gyapot távolságok / méretek, lásd Ä  30 f
 Készülékház hossza L = 305 vagy 500 mm
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásokban

Beépítés
Tömör fa falak  > Habarcs nélküli, száraz beépítés tűzgátló gyapottal

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus 83



5.9 Aknafalak fém tartószerkezettel

 73. ábra: Aknafalak fém tartószerkezettel és egyoldali lapborítással

A Aknafal
B Aknafal, beépítés a padló közelébe
C Aknafal, beépítés a mennyezet közelébe
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,1 Gipszkarton csavar
5,6 Csavar vagy acél szegecs
7,1 UW szelvény
7,1a UW szakasz, bevágva, hajlítva vagy levágva

7,2 CW szelvény
7,10 Opcionális vágólapok a szerelési tervnek

megfelelően
7,13 Borítás
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
B1 × H1 Beépítési nyílás
B2 × H2 Nyílás a fém tartószerkezetben

(vágópanelek nélkül: B2 = B1, H2 = H1)
* A fém szakasz zárt vége nézzen a beépítési

nyílás felé

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  
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További követelmények: aknafalak fém tartószerkezettel
 Aknafal Ä  33

Beépítési mód Kivágási méret (mm)
B1 H1 B2 H2

Habarcs alapú beépítés B + 450 max. H + 450 max. B1 + (2 × takarólap) H1 + (2 × takarólap)

Száraz habarcs-
mentes szerelés ES
szerelési készlettel1, 2

B + 140 H + 140

1) Opcionális burkolólapok (egyrétegű)

2) Beépítési nyílás tűrése ± 2 mm

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  
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5.9.1 Habarcs alapú beépítés

 74. ábra: Habarcs alapú beépítés fém tartószerkezetes aknafalba

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,7 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással
3,10 Fal megfelelő tűzállósági osztály nélkül
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,1 Gipszkarton csavar
6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,1 UW szelvény
7,5 Acél tartószerkezet (doboz szakasz)
7,10 Takarólapok

7,13 Lapborítás, két réteg
7.13.1 Burkolat, egyrétegű, beállítva
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 

 – EI 90 S -ig
EI 30 S
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 75. ábra: Habarcs alapú beszerelés aknafalba, karima a karimához, az ábra egymás melletti ábrázolást mutat
(megengedett a csappantyúk egymásra történő szerelésére is)

1 FKA2-EU
2,1 Habarcs
3,2 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással
7,10 Takarólapok
7,13 Borítás

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

# Opcionálisan, a telepítés részletei szerint és
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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 76. ábra: Habarcs alapú beépítés aknafaba, FKA2-EU és FKRS-EU együttesen

1a FKA2-EU B × H = 800 × 400 mm méretig
1b FKRS-EU
2,1 Habarcs
3,7 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással
7,13 Lapborítás, két réteg

7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező
anyagból

# opcionális
EI 90 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kiegészítő követelmények: habarcs alapú beszerelés fém tartószerkezetes aknafalakba
 Aknafal Ä  33
 Készülékház hossza L = 305 vagy 500 mm

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  > Habarcs alapú beépítés
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5.9.2 Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel

 77. ábra: Száraz habarcsmentes szerelés az ES szerelési készlettel fém tartószerkezetes aknafalba

1 FKA2-EU
2,9 ES beépítőkészlet
3,7 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással
4,1 Szilárd födém / szilárd padló
5,1 Csavar, beépítést végző biztosítja
5,15 Konzol
6,2 Ásványgyapot,≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, vagy

gipszhabarcs (egyenetlen padló vagy mennyezet
kiegyenlítésére)

6,5 Ásványgyapot a fal szerkezetétől függően
7,1 UW szelvény
7,5 Acél tartószerkezet (doboz szakasz)

7,10 Takarólapok
7,13 Borítás, tűzálló
7.13.1 Burkolat, egyrétegű, beállítva
7,14 Megerősítő lap a fal anyagával megegyező

anyagból
# opcionális
* Padlóba történő beépítés hasonlatosan a 
Z Rögzítéshez, lásd 19. ábra

 – EI 90 S -ig
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

További követelmények: száraz habarcsmentes szerelés ES szerelési készlettel fém tartószerkezetes aknafa-
lakba
 Aknafal Ä  33
 Ház hossza L = 500 mm
 Minimális távolság a tűzvédelmi csappantyú és szomszédos alkatrészek között kb. 80 / 120 mm (a tartó elhe-

lyezkedésétől függően)
 65 mm távolság a rövidített szerelési készlettel a tűzvédelmi csappantyú és a teherhordó szerkezeti elemek

között, lásd 77. ábra, részlet 
 ≥ 200 mm távolság két tűzvédelmi csappantyú között, külön beépítési nyílásokban
1. Szerelje fel a telepítőkészletet a tűzvédelmi csappantyúra, lásd Ä  34.
2. Csatlakoztassa a tűzvédelmi csappantyút a tartókkal és csavarokkal a fém tartószerkezethez, lásd 77. ábra és

Ä  34.

Beépítés
Aknafalak fém tartószerkezettel  > Habarcs nélküli (száraz) beépítés ES beépítő készlettel
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5.10 A tűzvédelmi csappantyú rögzí-
tése

5.10.1 Általános leírás
A falaktól és a mennyezetről távoli beépítéshez, vala-
mint a tűzálló gyapottal történő beszereléshez a tűzvé-
delmi csappantyúkat acél menetes szárakkal kell felfüg-
geszteni (M10 - M12). A menetes szárakat rögzíteni kell
a födémhez; a szükséges tűzállóság nem veszélyeztet-
hető. Csak megfelelő bizonylattal rendelkező tűzálló
dűbelt alkalmazzon Dűbeles rögzítés helyett használ-
ható menetes szár anyacsavarral és alátéttel. Rögzítse
a menetes szárakat a mennyezet fölött acél anyákkal és
alátétekkel. Menetes szárak 150 m hosszúságig nem
igényelnek szigetelést; a hosszabb szárak szigetelést
igényelnek (például a Promat® 478 munkalap szerint).
A felfüggesztő rendszert csak a tűzvédelmi csappantyú
súlyával terhelje, a légcsatornákat külön kell függesz-
teni. Az FKA2-EU tűzvédelmi csappantyúk [kg] tömegét
lásd Ä  9.
Az ebben a kézikönyvben leírt rögzítő rendszereken
kívül olyan rögzítő rendszereket is használhat, ame-
lyeket akkreditált vizsgálóintézetek jóváhagytak. Ez
különösen vonatkozik a tűzvédelmi csappantyú falra
vagy sarokba történő beszerelésére (amikor szögacélt
vagy szerelőlemezeket használnak).

 78. ábra: Rögzítés a födémhez

1 Tűzálló csavarok (megfelelő igazolással)
2 Beépítés áttolással

Beépítés
A tűzvédelmi csappantyú rögzítése  > Általános leírás

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus90



5.10.2 A szilárd falaktól és a mennyezetburkolattól távoli tűzvédelmi csappantyúk fel-
függesztése

 79. ábra: Száraz habarcsmentes szerelés az ES szerelési készlettel szilárd falba

1 FKA2-EU B × H = 800 × 400 mm méretig
2,9 ES telepítőkészlet (intumex csík eltávolítása a

beépítés helyszínén a beépítést végző feladata)
2,19 Hézagtöltő (Promat® töltőanyag, Promat® hasz-

nálatra kész gitt, ásványgyapot ≥ 1000 °C,
≥ 80 kg/m³ vagy habarcs)

3,1 Szilárd fal
6,1 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, csak

B × H > 800 × 400 mm mérettől
8,2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatív

anyagok Ä  28
9,4 Acéllemez légcsatorna L90 tűzálló burkolattal és

felfüggesztési rendszerrel a Promat® kézikönyv
szerint, építés 478, legújabb kiadás

9,5 FK-EU felfüggesztő rendszer, áll:
a Menetes szár M12
b Hilti MQ 41 × 3 tartósín vagy ezzel egyenértékű
c Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel egyenér-

tékű
d Hatlapfejű csavar M12 alátéttel
# Csappantyú méretek > 1000 × 600 mm két felfüg-

gesztési pont szükséges a csappantyú alatt egy-
mástól 150 mm távolságra

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Beépítés
A tűzvédelmi csappantyú rögzítése  > A szilárd falaktól és a mennyezetburkolattól távoli t...
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5.10.3 A csappantyú rögzítése, ha tűzálló gyapotot használnak
Vízszintes légcsatorna

 80. ábra: Száraz, habarcs nélküli telepítés tűzálló gyapottal, az illusztráció a szilárd falba történő beépítést mutatja
(a könnyűszerkezetes válaszfalba történő beszerelésre is vonatkozik)

1 FKA2-EU B × H = 800 × 400 mm méretig
2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal
3,1 Szilárd fal
4,1 Szilárd födém
5,4 A menetes szár M12 alátét és anyacsavarral

5,18 Szögacél az EN 10056-1 szerint,
L ≥ 40 mm × 40 mm × 5 mm, horganyzott vagy
festett vagy ezzel egyenértékű

9,1 Elasztikus csatlakozó (javasolt)
EI 120 S -ig

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Megjegyzés: Mindegyik tűzvédelmi csappantyút fel kell függeszteni mind a kezelési oldalon, mind a beépítési
oldalon. A felfüggesztést minden esetben a karima fölött vagy alatt végezzük.

Beépítés
A tűzvédelmi csappantyú rögzítése  > A csappantyú rögzítése, ha tűzálló gyapotot használna...
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6 Tartozékok
Hosszabbítócsonkok
Védőrács, kör keresztmetszetű csatlakozócsonk, flexibilis csatlakozó, légcsatorna ív stb. alkalmazásakor, bizonyos
méretekhez hosszabítócsonkra lehet szükség. Lásd a táblázatokat a szükséges hosszúságokra vonatkozóan.

Hosszabbítócsonkok [mm]
L H Kezelési oldal Beépítési oldal

305 100 – 400 – 195

405 – 800 195 2 ´ 195

500 100 – 400 – –

405 – 800 195 195

Lap kinyúlás nyitott állapotban [mm]
H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
x -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

y
L = 305 -8* 17* 42* 67* 92* 117* 142* 167** 192** 217** 242** 267** 292** 317** 342**

L = 500 -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

* Egy házhosszabbító elem szükséges

** Két házhosszabbító elem szükséges

 81. ábra: Lezáró lap kinyúlás nyitot állapotban

A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

 Megjegyzés

A lezárólap mozgását nem akadályozhatja semmilyen idegen test. A nyitott állapotú csappantyúlap végétől
minimum 50 mm távolságban nem helyezhető el semmilyen alkatrész.

Tartozékok
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Elasztikus csatlakozók
Rugalmas csatlakozókat használunk a nem kívánt
feszültségek elkerülésére.

 82. ábra: Tűzvédelmi csappantyú elasztikus csatlako-
zóval

1 FKA2-EU
9,1 Elasztikus csatlakozó
9,2 Légcsatorna
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk
Kör keresztmetszetű légcsatornához történő csatlako-
záshoz

 83. ábra: Tűzvédelmi csappantyú kör alakú csatlakozó-
csonkkal

1 FKA2-EU (szögletes)
9,1 Elasztikus csatlakozó
9,2 Házhosszabbító elem

9,11 Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Takarórácsok
A tűzcsappantyú azon végére, ahova nem csatlakozik
légcsatorna védőrácsot alkalmazuk.

 84. ábra: Tűzvédelmi csappantyú takaróráccsal

1 FKA2-EU
9,1 Elasztikus csatlakozó
9,2 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
9,10 Takarórács, horganyzott acél, hálónyílás 10 mm
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Tartozékok
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Profil csatlakozó keret

 85. ábra: Tűzvédelmi csappantyú profil csatlakozó
kerettel

1 FKA2-EU
9,1 Elasztikus csatlakozó
9,2 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna
9,14 Profil csatlakozó keret
A Beépítési oldal
B Kezelési oldal

Tartozékok
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7 Elektromos bekötés
Általános biztonsági figyelmeztetések

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

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

7.1 Végálláskapcsolók (olvadóbetétes
tűzvédelmi csappantyúk)

 86. ábra: Kapcsolási vázlat: végálláskapcsoló, példa

1 Visszajelző fény vagy relé beépítése a megrendelő
feladata

A A csatlakozás típusa alaphelyzetben zárt
B A csatlakozás típusa alaphelyzetben nyitott
 A végálláskapcsolók elektromos bekötését a kap-

csolási rajz minta szerint kell elvégezni 86. ábra.
 Kijelzők illetve relék alkalmazása lehetséges

amennyiben a tervezés során teljesítményigényüket
figyelembe vették.

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

Csatlakozás
típusa

Végállás-
kapcsoló

Lezárólap Elektromos
áramkör

A Nem ren-
delkezik
meghajtással

ZÁRT vagy
NYITOTT pozíció
nem elérhető

ZÁRT

B működtetett ZÁRT vagy
NYITOTT pozíció
elérhető

ZÁRT

7.2 Rugóvisszatérítésű motor

 87. ábra: Meghajtás csatlakoztatása, példa

1 Kapcsoló a nyitáshoz vagy záráshoz, beépítése a
megrendelő feladata

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

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

4 Visszajelző lámpa NYITOTT álláshoz, beépítése a
megrendelő feladata

 A tűzvédelmi csappantyú ellátható 230 V AC vagy
24 V AC/DC tápfeszültségű rugóvisszatérítésű
motorral. Lásd a motor adattáblán lévő teljesítmé-
nyadatokat.

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

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

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

7.3 Rugóvisszatérítésű motorral és lég-
csatornába telepített füstérzéke-
lővel RM-O-3-D

Megjegyzés: A csatlakoztatási példákhoz és további
részletekért lásd az RM-O-3-D kezelési és szerelési
útmutatót

Elektromos bekötés
Rugóvisszatérítésű motorral és légcsatornába telepített füstérzékelővel RM-O-3-... 
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8 Működési ellenőrzés
Általános leírás
Normál üzemi hőmérsékleten a csappantyú lezárólap
nyitott állapotban van. Működési ellenőrzés során a
csappantyú lezár, majd kinyit.

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély, ha benyúl a tűzcsappantyúba,
miközben a lezárólap mozgásban van. A kioldóme-
chanizmus működtetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi
csappantyú belsejébe.

8.1 Tűzvédelmi csappantyú olvadóbe-
téttel

8.1.1 Termikus kioldó– méret 1
Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzete (1.2) megegyezik fogantyú (1.6)
helyzetével.

 88. ábra: Lezárólapállás kijelző

1. Lezárólap (1.2) zárva
2. Lezárólap (1.2) nyitva

Zárja a tűzvédelmi csappantyút

 89. ábra: Zárja a tűzvédelmi csappantyút

Követelmény
 A lezárólap nyitva.
1. Húzza előre a hőkioldó mechanizmus gombját

(10.14) a nyíl irányába a kioldáshoz
2. a fogantyú (1.6).
3. A fogantyú (1.6) automatikusan elfordul a nyíl irá-

nyába.
4. A lezárólap (1.2.) zárva és
5. a fogantyú (1.6) azt mutatja, hogy a lezárólap

(1.2) zárva van.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú olvadóbetéttel  > Termikus kioldó– méret 1
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Csappantyúlap nyitása

 90. ábra: Csappantyúlap nyitása

Követelmény
 A csappantyúlap zárva.
1. Forgassa el a fogantyút (1.6) a nyíl irányába (az

óramutató járásával ellentétesen), amíg
2. a fogantyú (1.6) a hőkioldó mechanizmus gombja

mögötti ponthoz nem ér (10.14).
3. A lezárólap (1.2) nyitva és
4. a fogantyú (1.6) azt jelzi, hogy a lezárólap (1.2)

nyitva van.

8.1.2 Termikus kioldó – méret 2 és 3
Lezárólapállás kijelző
A lezárólap (1.2) helyzetét a fogantyú fedelén (1.6) a
piros nyíl jelzi.

 91. ábra: Lezárólapállás kijelző

1. Lezárólap (1.2) zárva.
2. Lezárólap (1.2) nyitva.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú olvadóbetéttel  > Termikus kioldó – méret 2 és 3
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Zárja a tűzvédelmi csappantyút

 92. ábra: Zárja a tűzvédelmi csappantyút

Követelmény
 A lezárólap nyitva.
1. Emelje meg a fogantyút (1.6) a nyíl irányába úgy,

hogy
2. a fogantyú (1.6) már nem nyúlik be az olvadókar-

tartó kerete (10.16) nyílásába.

3. A fogantyú (1.6) automatikusan elfordul a nyíl irá-
nyában (óramutató járásával megegyező
irányban)

4. és kattan a retesz ZÁRT helyzetébe (1.7).
5. A lezárólap (1.2.) zárva és
6. a fogantyú fedelén (1.6) piros nyíl jelzi, hogy a

lezárólap (1.2) zárva van.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú olvadóbetéttel  > Termikus kioldó – méret 2 és 3
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Csappantyúlap nyitása

 93. ábra: Csappantyúlap nyitása

Követelmény
 A csappantyúlap zárva.
1. Emelje meg a fogantyút (1.6) a nyíl irányába,

amíg
2. a fogantyú (1.6) már nem kapcsolódik az reteszbe

(1.7).

3. Ne emelje tovább a fogantyút (1.6), és fordítsa el
a nyíl irányába (az óramutató járásával ellentétes
irányban).

4. A fogantyú (1.6) az termikus kioldót tartó rudazat
(10.16) nyílásában NYITOTT helyzetbe kattan.

5. A lezárólap (1.2) nyitva és
6. a fogantyú fedelén a (1.6) piros nyíl jelzi, hogy a

lezárólap (1.2) nyitva van.

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú olvadóbetéttel  > Termikus kioldó – méret 2 és 3
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8.2 Tűzvédelmi csappantyú rugóvisz-
szatérítésű motorral

8.2.1 Rugóvisszatérítésű motor – BFL... /
BFN...

Állapotjelző

 94. ábra: Termoelektromos kioldószerkezet BAT

1 Funkcióellenőrzéshez nyomja meg a gombot
2 Működésjelző led
A termoelektromos kioldó mechanizmus jelzőfénye (2)
akkor világít, ha a következő feltételek mindegyike fen-
náll:
 Van tápellátás
 A termikus kioldók épek
 A billenőkapcsoló nincs benyomva.

Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzetét a motoron lévő mutató jelzi.

 95. ábra: Lezárólapállás kijelző

1 Lezárólap zárva
2 Lezárólap nyitva

Csappantyú zárása/nyitása rugóvisszatérítésű
motorral

 96. ábra: Működési teszt (FKA2-EU BFN mozgatómo-
torral NYITOTT helyzetben)

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély, ha benyúl a tűzcsappantyúba,
miközben a lezárólap mozgásban van. A kioldóme-
chanizmus működtetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi
csappantyú belsejébe.

Követelmény
 Van tápellátás
1. Nyomja meg a nyomógombot (1) és tartsa

nyomva.

ð Ez megszakítja a tápellátást, és a lezárólap
lezár.

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

3. Engedje el a nyomógombot (1).

ð A tápellátás visszaáll, és a lezárólap kinyílik.

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

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

 97. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

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

Követelmény
 Lezárólap ZÁRVA
1. Helyezze a forgattyúfogantyút (1) a rugótekercs-

mechanizmus nyílásába.
2. Forgassa el a forgattyúfogantyút a nyíl (2) irá-

nyába úgy, hogy éppen elérje a nyitási ütközési
pontot, és tartsa meg ebben a helyeztben.

3. Állítsa az reteszelést (3) "Retesz  zárva" hely-
zetbe

ð A csappantyúlap NYITOTT állapotban marad.

4. Távolítsa el a forgatókart.

Zárja a tűzvédelmi csappantyút

 98. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély, ha benyúl a tűzcsappantyúba,
miközben a lezárólap mozgásban van. A kioldóme-
chanizmus működtetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi
csappantyú belsejébe.

Követelmény
 Lezárólap NYITVA

Állítsa az reteszelést (3) "Retesz  nyitva" hely-
zetbe

ð A lezárólap kioldva és lezár

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor – BFL... / BFN....
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8.2.2 Rugóvisszatérítésű motor – BF...
Állapotjelző

 99. ábra: Termoelektromos kioldószerkezet BAT

1 Funkcióellenőrzéshez nyomja meg a gombot
2 Működésjelző led
A termoelektromos kioldó mechanizmus jelzőfénye (2)
akkor világít, ha a következő feltételek mindegyike fen-
náll:
 Van tápellátás
 A termikus kioldók épek
 A billenőkapcsoló nincs benyomva.

Lezárólapállás kijelző
A lezárólap helyzetét a motoron lévő mutató jelzi.

 100. ábra: Lezárólapállás kijelző

1 Lezárólap zárva
2 Lezárólap nyitva

Csappantyú zárása/nyitása rugóvisszatérítésű
motorral

 101. ábra: Működési teszt (az FKA2-EU nyitott hely-
zetben látható)

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély, ha benyúl a tűzcsappantyúba,
miközben a lezárólap mozgásban van. A kioldóme-
chanizmus működtetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi
csappantyú belsejébe.

Követelmény
 Van tápellátás
1. Nyomja meg a nyomógombot (1) és tartsa

nyomva.

ð Ez megszakítja a tápellátást, és a lezárólap
lezár.

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

3. Engedje el a nyomógombot (1).

ð A tápellátás visszaáll, és a lezárólap kinyílik.

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

Működési ellenőrzés
Tűzvédelmi csappantyú rugóvisszatérítésű motorral  > Rugóvisszatérítésű motor – BF...

 Tűzvédelmi csappantyú FKA2-EU típus 103



Csappantyúlap nyitása kézzel a forgatókar (kurbli)
segítségével

 102. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

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

Követelmény
 Lezárólap ZÁRVA
1. Helyezze a forgattyúfogantyút (1) a rugós teker-

cselő mechanizmus nyílásába (a forgattyúfo-
gantyú rögzítve van a csatlakozókábelhez).

2. Forgassa el a forgattyúfogantyút a nyíl (2) irá-
nyába úgy, hogy épp elérje a nyitott állapot ütkö-
zési pontját.

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

ð A csappantyúlap NYITOTT állapotban marad.

4. Távolítsa el a forgatókart.

Csappantyúlap zárása kézzel a forgatókar (kurbli)
segítségével

 103. ábra: Működési teszt (feszültség nélkül)

 VIGYÁZAT!
Sérülésveszély, ha benyúl a tűzcsappantyúba,
miközben a lezárólap mozgásban van. A kioldóme-
chanizmus működtetésekor ne nyúljon a tűzvédelmi
csappantyú belsejébe.

Követelmény
 Lezárólap NYITVA
1. Helyezze a forgattyúfogantyút (1) a rugós teker-

cselő mechanizmus nyílásába (a forgattyúfo-
gantyú rögzítve van a csatlakozókábelhez).

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

ð A lezárólap kioldva és lezár

3. Távolítsa el a forgatókart.

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

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

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

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

rendszer, illetve ha a tűzvédelmi csappantyúk
lezártak

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

Működési ellenőrzés
Működés-ellenőrzés automatikus vezérlőegységgel  
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9 Beüzemelés
Üzembe helyezés előtt
Üzembe helyezés előtt minden egyes tűzvédelmi csap-
pantyút ellenőrizni kell, hogy alkalmas-e a tűzvédelmi
feladatának ellátására. Az ellenőrzés menete megtalál-
ható a Ä   a(z) 110. oldalon.

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

 Tűzvédelmi csappantyúk ZÁRVA

A szellőző és légkondicionáló rendszerek működése
közben lezáró tűzvédelmi csappantyúkat át kell vizs-
gálni, mielőtt újra kinyitja azokat, hogy meggyőződ-
hessen a helyes működésükről Ä „Ellenőrzés” 
a(z) 107. oldalon.

Beüzemelés
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10 Karbantartás
10.1 Általános leírás
Általános biztonsági figyelmeztetések

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

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

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

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

Működési ellenőrzés
A tűzvédelmi csappantyú üzembiztos működését
minimum félévente ellenőrizni kell. Erről a tulajdonosnak
vagy a kezelőnek kell gondoskodnia. Amennyiben két
egymást követő félélves teszt során nem találtak hibát,
a következő ellenőrzés egy év múlva esedékes.
A működés–ellenőrzést az alábbi szabványok alapvető
karbantartási irányelvei alapján kell elvégezni:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423
A rugóvisszatérítésű motorral ellátott tűzvédelmi csap-
pantyúk működését automatikus vezérlőegységgel
Ä „Működés-ellenőrzés automatikus vezérlőegységgel” 
a(z) 105. oldalon is ellenőrizheti.

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

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

Higiénia
Higiéniai igények kielégítva a VDI 6022-1, VDI 3803-1,
DIN 1946-4, DIN EN 13779 szerint, valamint az
Önorm H 6020 és H 6021 és SWKI. A tűzvédelmi csap-
pantyú építőanyagainak gomba és baktériumokkal
szembeni rezisztenciáját megvizsgáltuk mikrobiális
metabolikus potenciáljuk vizsgálata során, a
DIN EN ISO 846 szerint. Az építőanyagok nem segítik
elő elő a mikroorganizmusok (gombák, baktériumok)
növekedését, ezáltal csökkentve az emberek fertőzé-
sének kockázatát. A tűzvédelmi csappantyúk ellenállnak
a fertőtlenítőszereknek1, ezért alkalmasak kórházakhoz
és hasonló intézményekhez. A fertőtlenítés és a tisztítás
nagyon egyszerű. A korrózióállóság ellenőrzését az
EN 15650 szerint végezték.
1 A fertőtlenítőszerekkel szembeni ellenállást az alkohol
és kationos vegyületek hatásos anyagok fertőtlenítő
csoportjaival teszteltük. Ezek a fertőtlenítőszerek meg-
felelnek a Robert Koch Intézet listájának, és az Alkal-
mazott Higiénia Egyesületének (VAH) Fertőtlenítő
Bizottságának fertőtlenítőszerek listáján szereplő előírá-
soknak megfelelően használták őket.

Ellenőrzés
Üzembehelyezés előtt a tűzvédelmi csappantyút ellen-
őrizni kell. Az üzembe helyezést követően rendszeres
időközönként ellenőrizni kell a működését. Az ellen-
őrzés gyakoriságának meg kell felelni a helyileg ille-
tékes hatóság előírásainak. Az ellenőrzési folyamat
lépéseit lásd Ä   a(z) 110. oldalon. A tűzvédelmi csap-
pantyú ellenőrzését dokumentálni és értékelni kell. Hiba
esetén a megfelelő javítási intézkedéseket meg kell
tenni.

Javítás
Biztonsági okokból a javítási munkálatokat csak minősí-
tett, szakképzettséggel rendelkező szakember végez-
heti vagy a gyártó képviselője. Csak eredeti alkatré-
szeket szabad használni. Minden javítást követően a
működési ellenőrzést el kell végezni Ä  97.

Karbantartás
Általános leírás  
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10.2 Olvadóbetét cseréje
10.2.1 Termikus kioldó– méret 1

 104. ábra: Az olvadóbetét tartójának eltávolítása

1. Zárja be a lezárólapot.
2. A fogantyú (1.6) azt mutatja, hogy a lezárólap

(1.2) zárva van.
3. Lazítsa meg a termikus kioldót tartó rudazat

(10.15) csavarjait (10.17).
4. Távolítsa el a termikus kioldót tartó rudazatot

(10.15) a tűzvédelmi csappantyúról.

 105. ábra: Olvadóbetét cseréje

1. Fedje le a termikus kioldó tartót (10.15) az ábrán
látható módon, és nyomja össze a nyíl irányában
a rugó (10.20) feszítéséhez.

2. Távolítsa el a régi termikus kioldót (10.18), rög-
zítse az újat (10.18).

 106. ábra: Szerelje be az olvadóbetét-tartót

1. Helyezze be a termikus kioldó tartót (10.15) a tűz-
védelmi csappantyúba és

2. rögzítse csavarokkal (10.17).

ð Hajtsa végre a működés-ellenőrzést.

Karbantartás
Olvadóbetét cseréje  > Termikus kioldó– méret 1
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10.2.2 Termikus kioldó – méret 2 és 3

 107. ábra: Az olvadóbetét tartójának eltávolítása

1. Zárja be a lezárólapot.
2. A fogantyú fedelén a (1.6) piros nyíl jelzi, hogy a

lezárólap (1.2) zárva van.
3. Lazítsa meg a termikus kioldó tartó rudazaton

(10.15) lévő csavart (10.17) és húzza le a fedelet
(10.19) a nyíl irányában.

4. Lazítsa meg a termikus kioldó rudazat tartójának
(10.15) csavarjait (10.17) és vegye le a termikus
kioldó tartót a tűzvédelmi csappantyúról.

 108. ábra: Olvadóbetét cseréje

1. Nyomja össze a termikus kioldó tartó rugót (10.20)
(10.15) a nyíl irányába pl. vízpumpafogóval.

2. Távolítsa el a régi termikus kioldót (10.18), rög-
zítse az újat (10.18).

 109. ábra: Szerelje be az olvadóbetét-tartót

1. Helyezze vissza a termikus kioldót tartó rudazatot
(10.15) a tűzvédelmi csappantyúba és rögzítse
csavarokkal (10.17).

2. Helyezze vissz a fedelet (10.19) a termikus kioldót
tartó rudazatra (10.15) és rögzítse csavarral
(10.17).

ð Hajtsa végre a működés-ellenőrzést.

Karbantartás
Olvadóbetét cseréje  > Termikus kioldó – méret 2 és 3
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10.3 Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasítások
Intervallum Mérés Személyzet
A Hozzáférés a tűzvédelmi csappantyúhoz

 Külső és belső hozzáférhetőség
– Tegye lehetővé a hozzáférést.

Szakképzett sze-
mélyzet

Tűzvédelmi csappantyú beszerelése
 Telepítés a kezelési útmutató szerint

– Az előírásoknak megfelelően építse be a tűzvédelmi csappantyút.

Szakképzett sze-
mélyzet

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

– Távolítsa el a szállítási/beépítési védelmet

Szakképzett sze-
mélyzet

Légcsatorna hálózat/védőrács/flexibilis csatlakozó csatlakoztatása Ä  93

 Csatlakoztatás a jelen kézikönyv szerint
– Előírásszerű kapcsolat kialakítása.

Szakképzett sze-
mélyzet

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

soknak megfelelően
– Megfelelő feszültséget biztosítson

Szakképzett vil-
lanyszerelő

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

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

Szakképzett sze-
mélyzet

Kioldószerkezet működése
 Működés OK
 Olvadóbetét sértetlen/nem korrodálódott

– Cserélje ki az olvadóbetétet.
– Cserélje ki a kioldómechanizmust

Szakképzett sze-
mélyzet

Tűzvédelmi csappantyú működés-ellenőrzése (olvadóbetéttel) Ä  97

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

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

Szakképzett sze-
mélyzet

A tűzvédelmi csappantyú működés-ellenőrzése (rugóvisszatérítésű motorral)
Ä  101

 Az állítómotor funkciója rendben
 A csappantyúlap lezár
 Lezárólap nyit

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

Szakképzett sze-
mélyzet

Karbantartás
Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasítások  
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Intervallum Mérés Személyzet
Külső légcsatorna füstérzékelő működése
 Működés OK
 A tűzvédelmi csappantyú lezár kézi működtetés esetén, vagy füst érzéke-

lése esetén
 A tűzvédelmi csappantyú a visszaállítás után kinyílik

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

Szakképzett sze-
mélyzet

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

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

Szakképzett sze-
mélyzet

Végálláskapcsolók működése
 Működés OK

– Cserélje ki a végálláskapcsolókat

Szakképzett sze-
mélyzet

Külső kijelzők működése (lezárólap pozíciójának kijelzése)
 Működés OK

– Derítse fel és hárítsa el a hiba okát.

Szakképzett sze-
mélyzet

Intervallum

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

– Javításra szolgáló művelet, ha szükséges

Karbantartás
Ellenőrzés, karbantartás és javítási utasítások  
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11 Leszerelés és eltávolítás
Végleges eltávolítás
 Állítsa le a szellőztető rendszert.
 Áramtalanítsa a rendszert.

Eltávolítás

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

romos munkákat.
– Áramtalanítsa a rendszert mielőtt az elektromos

komponenseket érintő munkába kezd.

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

Megsemmisítés
Megsemmisítéskor a tűzvédelmi csappantyút szét kell
szerelni.

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

Leszerelés és eltávolítás
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12 Leírás
A jelen kézikönyvben ismertetett különböző telepítési
helyzetekben van néhány választása, pl. , vagy
(6.2) vagy (6.16).

Ter-
mék-
szám

Leírás

1 Tűzvédelmi csappantyú
1,1 Készülékház

1,2 Lezárólap (ajakos tömítéssel vagy anélkül)

1,3 Ütköző a NYITOTT álláshoz

1,4 Ütköző a ZÁRT álláshoz

1,5 Kémlelőnyílás

1,6 Fogantyú- és lezárólapállás kijelző

1,7 Reteszzár

1,8 Ajakos tömítés

Ter-
mék-
szám

Leírás

2 Tűzvédelmi csappantyú beszereléséhez
szükséges anyagok

2,1 Habarcs vagy gipszhabarcs

2,2 Vasbeton / Nem vasbeton

2,3 Vasbeton alap

2,4 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal

2,5 WA beépítő készlet

2,6 WE beépítő készlet

2,7 WV beépítő készlet

2,8 Beépítő készlet E1, E2

2,9 ES beépítőkészlet

2,10 Beépítő készlet GM

2,11 Beépítő készlet TQ

2,12 Beépítő készlet GL

2,13 Beépítő készlet GL100

2,14 Áthidaló

2,15 Tartó horganyzott acél

2,16 Beépítőkeret

2,17 Hilti CFS-BL tűzgátló blokk

2,18 ER Beépítőblokk takarólappal

Ter-
mék-
szám

Leírás

2 Tűzvédelmi csappantyú beszereléséhez
szükséges anyagok

2,19 Hézagtöltő (Promat® töltőanyag, Promat®
használatra kész gitt; ásványgyapot> 80 kg /
m³,> 1000 ° C vagy habarcs)

Ter-
mék-
szám

Leírás

3 Falak
3,1 Szilárd fal

3,2 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószer-
kezettel és mindkét oldali borítással

3,3 Könnyűszerkezetes válaszfal fém tartószer-
kezettel és mindkét oldali borítással

3,4 Fa léces fal (fa paneles szerkezet is), bur-
kolat mindkét oldalon

3,5 Részben fa szerkezet mindkét oldalán borí-
tással

3,6 Válaszfal fémtartós szerkezettel és mindkét
oldali borítással

3,7 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással

3,8 Aknafal fémtartóval, egyoldali borítással

3,9 Aknafal, fém tartószerkezet nélkül és egyol-
dali borítással

3,10 Fal megfelelő tűzállósági osztály nélkül

3,11 Tömör fa fal / rétegelt fa fal

Ter-
mék-
szám

Leírás

4 Mennyezetek
4,1 Szilárd födém / szilárd padló

4,2 Fa gerendás mennyezet

4,3 Elemes mennyezet, Cadolto rendszer

4,4 Részben beton födém megerősítéssel

4,5 Tömör fa födém

4,6 Álmennyezet

4,7 Megerősített üreges kamra mennyezet

4,8 Üreges kő mennyezet

4,9 Bordás mennyezet

4,10 Kompozit mennyezet

Leírás
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Ter-
mék-
szám

Leírás

5 Rögzítési anyag
5,1 Gipszkarton csavar

5,2 Hatlapfejű csavar alátát, anyacsavar (lásd
beépítési utasítás)

5,3 Forgácslap csavar

5,4 Menetes szár, horganyzott acél (lásd beépí-
tési utasítás)

5,5 Szállítási rögzítő, L ≤ 50 mm, anyacsavarral
és alátéttel

5,6 Csavar vagy szegecs, horganyzott acél (lásd
beépítési utasítás)

5,7 Tűzálló csavarok (megfelelő igazolással)

5,8 Dűbel M8 – M12

5,9 Szögvas elem

5,10 Rögzítés

5,11 Padló takarólap

5,12 Takarólap

5,13 Facsavar vagy szög

5,14 Szögtartó

5,15 Konzol

5,16 Fali csatlakozókeret

5,17 Csavar dűbelhez

5,18 Szögacél elem EN 10056-1, 40 × 40 × 5 mm,
horganyzott, festett vagy egyenértékű

5,19 Csatlakozó klipsz

5,20 Tűzbiztonsági tipli Fischer®
FFS 7.5 × 82 mm

5,21 Csavar / fali csatlakozó

5,22 Acélszövet, Æ ≥ 6 mm, háló nyílásméret
150 mm vagy egyenértékű

Ter-
mék-
szám

Leírás

6 Kitöltő és burkoló anyag
6,1 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³

6,2 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

6,3 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³

6,4 Ásványgyapot, ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³

6,5 Ásványgyapot (a falszerkezettől függően) /
mennyezetszerkezet, ásványgyapot töltelék
kérésre

Ter-
mék-
szám

Leírás

6 Kitöltő és burkoló anyag
6,6 Tűzálló gyapot erózió elleni bevonattal

6,7 Tűzgátló gyapot

6,8 Töktet (üregek teljesen kitöltve ásványgya-
pottal ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, tégla, gázbeton,
könnyűszerkezetű habarcs, megerősítő
habarcs vagy agyag

6,9 Tűzálló tömítőanyag a használható tűzálló
gyapot rendszerhez

6,10 Erózió gáltó bevonat körbe a kerületen, d =
minimum 2.5 mm

6,11 Szigetelőréteg (a fal felépítésétől függően)

6,12 Intumex (hőre habosodó) tömítés

6,13 Ásványgyapot csíkok A1, ha szükséges

6,14 Armaflex

6,15 Ásványgyapot (a rugalmas mennyezeti
kötéstől függően).

6,16 Armaflex AF / Armaflex Ultima

6,17 Tűzálló gyapot (Hensel)

6,18 Kitöltő csík

6,19 Ásványgyapot > 1000 °C, > 80 kg/m³, panel
anyag körbe a kerület mentén, de hagyja ki a
motort és a kioldó szerkezetet valamint a
vizsgálati nyílásoknak is hozzáférhetőnek
kell lenniük

6,20 Védőhüvely

6,21 Kerafix 2000 tömítőszalag

6,22 Esztrich

6,23 Lábazati hangszigetelés

6,24 B-S3, D0 tűzminőségi elasztomer hab (szin-
tetikus gumi)

6,25 Üveggyapot > 1000 °C, > 80 kg/m³

6,26 Vakolat

Ter-
mék-
szám

Leírás

7 Tartószerkezet
7,1 UW szelvény

7,1a UW szelvény, vágva és hajlítva

7,2 CW elem (fém tartószerkezet)

7,3 UA szelvény

7,4 U50 csatorna

Leírás
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Ter-
mék-
szám

Leírás

7 Tartószerkezet
7,5 Acél tartószerkezet

7,6 Kerületi fém szelvény

7,7 Fa léc, minimum 60 × 80 mm

7,9 Részben fa konstrukció

7,10 Takarópanelek (opcionális)

7,11 Vágólapok, kettős réteg, lépcsős csatlako-
zások

7,12 Takarólapok, fa lapok

7,13 Burkolat az x anyagból egy kettő vagy három
réteg

7,13a Borítás, tűzálló

7,13b Borítás, fa lap, minimum 600 kg/m³

7,14 Megerősítő lap x anyagból egy, kettő vagy
három réteg

7,15 Fa padlólap / padlólap / falemez min. 600
kg/m³

7,16 Fa gerendák / ragasztot lemez (a gerendák
közti távolságot csökkenteni kell a beépítési
nyílás méretéig)

7,17 Vágólapok, fa gerenda / ragasztó, fém tartó-
szerkezet vagy acél tartószerkezet (lásd beé-
pítési utasítás)

7,18 Zsaluzat

7,19 Tűzálló borítás

7,20 Rögzítőkeret GL

7,21 Mennyezeti csatlakozó szalagok

7,22 Mennyezeti csatlakozó elem

7,23 Acéllemez betét a fal gyártójától függően

7,24 Mennyezeti kialakítás

7,25 Vasbeton tartó

7,26 Üreges kő

Ter-
mék-
szám

Leírás

8 Angyag bővített alkalmazásokhoz
8,1 PROMATECT®-H csík b ≥ 100 mm,

d = 10 mm

8,2 PROMATECT®-H csík b ≥ 200 mm,
d = 10 mm

8,3 PROMATECT®-LS lap d = 35 mm

Ter-
mék-
szám

Leírás

8 Angyag bővített alkalmazásokhoz
8,4 Hilti szerelősín MQ 41 × 3 vagy egyenértékű

8,5 Hilti MQZ L13 furatos lemez vagy ezzel
egyenértékű

8,6 Hilti rögzítőszalag LB26 vagy egyenértékű

8,7 Rögzítősín, Würth Varifix 36 × 36 × 2,5, vagy
Müpro MPC 38/40 vagy egyenértékű

8,8 Tartókonzol Varifix vagy Müpro MPC vagy
egyenértékű

8,9 Konzol, Varifix ANSHWNKL-
PRFL36-90GRAD vagy Müpro rögzítőkonzol
90°, horganyzott vagy ennek megfelelő

8,10 Fogaskerekek

8,11 Állítómotor

8,12 Motor szerelőkeret

8,13 Kis fogaskerekek

8,14 Csatlakozó kábel

8,15 Beállító csavarok

8,16 Motor szerelőkeret

8,17 Burkolat

8,18 Csatlakozó doboz

8,19 Támogatás, 8.3-ból

8,20 Promaseal®-Mastic tömítés

8,21 Tűzálló tömítés CFS-S ACR CW

8,22 Kalciumszilikát lap

8,23 Hab gumitömítés

8,24 Tartólap mindkét oldalon, acéllemez ≥ 1 mm
vastag

Ter-
mék-
szám

Leírás

9 Tartozékok
9,1 Elasztikus csatlakozó

9,2 Házhosszabbító elem vagy légcsatorna

9,3 Támasz

9,4 Acéllemez légcsatorna L90 tűzálló burkolattal
és felfüggesztési rendszerrel a Promat®
kézikönyv szerint, építés 478, legújabb
kiadás

9,5 Felfüggesztő rendszer

9,6 Lezárólap javításra

Leírás
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Ter-
mék-
szám

Leírás

9 Tartozékok
9,7 Lamella

9,8 Szegecs tengely

9,9 Lap

9,10 Takarórácsok

9,11 Kör keresztmetszetű csatlakozócsonk

9,12 Szorítógyűrű

9,13 Támasz

9,14 Profil csatlakozó keret

Ter-
mék-
szám

Leírás

10 Kioldószerkezet
10,1 Rugóvisszatérítésű motor

10,2 Rugóvisszatérítésű motor Belimo BLF

10,3 Rugóvisszatérítésű motor Belimo BF

10,4 Rugóvisszatérítésű motor Belimo BFN

10,5 Rugóvisszatérítésű motor Belimo BFL

10,6 Rugóvisszatérítésű motor Schischek ExMax
(sárga)

10,7 Rugóvisszatérítésű motor Schischek
RedMax (magenta)

10,8 Rugó visszatérítésű motor Siemens GGA

10,9 Rugó visszatérítésű motor Siemens GRA

10,10 Rugó visszatérítésű motor Siemens GNA

10,11 Rugó visszatérítésű motor Joventa SFR

10,12 RM-O-3-D légcsatorna füstérzékelő (rögzített
adapterlemezzel)

10,13 Termoelektromos kioldószerkezet hőmér-
séklet érzékelőve

10,14 Termikus kioldó szerkezettel olvadóbetéttel,
72 °C / 95 °C

10,15 Olvadóbetét tartó

10,16 Termikus kioldó tartó

10,17 Csavar

10,18 Olvadóbetét

10,19 Burkolat

10,20 Rugó

Ter-
mék-
szám

Leírás

11 Hasznos tartozékok
11,1 Kábeltálca

11,2 Kábel készlet

11,3 Cső nyak

11,4 Alátétanyag, nem éghető (a megrendelő
szerzi be)

11,5 Alap, az építtető által kivitelezve

Leírás
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