
Clapeta antifoc
Tip FKA2-EU

Manual de montaj şi exploatare

Înaintea începerii oricăror lucrări trebuie să se citească instrucţiunile!

conform Declaraţiei de performanţă
DoP / FKA2-EU / DE / 002

RO/ro



A00000076554, 2, RO/ro
Traducerea versiunii originale

© 2020

TROX GmbH
Sos. Vergului nr 14 A, corp C
Sos. Vergului nr.14A 022448, Bucureşti
Germania
Telefon: +49 (0) 2845 2020
Fax:  +49 (0) 2845 202-265
E-mail: trox-de@troxgroup.de
Internet:  http://www.troxtechnik.com

05/2021

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU2



Informaţii generale
Despre acest manual
Prezentul manual de montaj şi exploatare permite per-
sonalului operator sau de service să monteze corect
produsul TROX descris mai jos şi să îl folosească sigur
şi eficient.
Acest manual de montaj şi exploatare este destinat
societăţilor de instalaţii-montaj, tehnicienilor proprii
echipei tehnice, persoanelor instruite corespunzător
precum şi electricienilor calificaţi şi tehnicienilor de aer
condiţionat.
Este esenţial ca aceste persoane să citească şi să înţe-
leagă complet acest manual înainte de a începe orice
lucrare. Premiza de bază pentru lucrul în condiţii de
siguranţă este respectarea observaţiilor de siguranţă şi
a tuturor instrucţiunilor din prezentul manual.
De asemenea trebuie aplicate reglementările locale pri-
vind sănătatea şi siguranţa la locul de muncă şi regle-
mentările generale de siguranţă.
Acest manual trebuie transmis proprietarului instalaţiei,
atunci când predaţi sistemul. Proprietarul instalaţiei tre-
buie să includă manualul în documentaţia de sistem.
Manualul trebuie păstrat într-un loc accesibil în orice
moment.
Imaginile din manual au caracter informativ şi pot să
difere faţă de modelul efectiv.

Drepturi de autor
Prezentul document, inclusiv toate imaginile este pro-
tejat prin dreptul de autor şi se referă numai la produsul
corespunzător.
Orice utilizare fără acordul nostru poate fi o încălcare a
dreptului de autor, iar persoana vinovată va fi trasă la
răspundere pentru orice daună.
Aceasta se aplică în special la:
 Publicarea conţinutului
 Copierea conţinutului
 Traducerea conţinutului
 Microcopierea conţinutului
 Salvarea conţinutului în sisteme electronice şi edi-

tarea acestuia

Service-ul tehnic TROX
Pentru a vă asigura că cererea dumneavoastră este
procesată cât mai rapid posibil, aveţi pregătite următoa-
rele informaţii:
 Denumirea produsului
 Numărul de comandă TROX
 Data livrării
 Scurtă descriere a defecţiunii

Online www.troxtechnik.com

Telefon +49 2845 202-400

Limite de responsabilitate
Informaţiile în acest manual au fost editate cu referinţă
la standardele şi directivele în vigoare, stadiul tehno-
logic actual precum şi competenţa şi experienţa noastră
de mulţi ani.
Producătorul nu acceptă nici o responsabilitate pentru
pagube cauzate de:
 Nerespectarea prezentului manual
 Utilizarea neconformă
 Operarea sau manipularea de către personal nein-

struit
 Modificări neautorizate
 Modificări tehnice
 Utilizarea de piese de schimb neaprobate
Completul de livrare efectiv poate să difere de informa-
ţiile din prezentul manual în funcţie de configuraţiile
comandate, opţiuni suplimentare la comandă sau ca
urmare a modificărilor tehnice recente.
Se vor aplica obligaţiile convenite în această comandă,
condiţiile generale de livrare ale producătorului precum
şi reglementările legale în vigoare în momentul semnării
contractului.
Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice.

Cereri de garanție
Prevederile termenilor de livrare se aplică cererilor de
garanție. Pentru comenzile de cumpărare plasate la
TROX GmbH, acestea sunt reglementările din sec-
țiunea "Vl. Reclamațiile in timpul garanției "ale Condi-
țiilor de livrare și plată ale TROX GmbH, consultați
www.trox.de/en/ .

Informaţii generale
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Observaţii de siguranţă
În acest manual sunt folosite simboluri pentru averti-
zarea cititorilor asupra zonelor de pericol potenţial.
Cuvintele semnal exprimă gradul de pericol.
Respectati toate instructiunile de siguranta si evitati
accidentele, ranirile si daunele.

 PERICOL!
Situaţii de pericol iminent, care, dacă nu sunt evitate,
cauzează deces sau vătămare gravă.

 AVERTIZARE!
Situaţie potenţial periculoasă, care, dacă nu este evi-
tată, poate cauza deces sau vătămare gravă.

 ATENŢIE!
Situaţie potenţial periculoasă, care, dacă nu este evi-
tată, poate cauza vătămare minoră sau moderată.

 INDICAŢIE!
Situaţie potenţial periculoasă, care, dacă nu este evi-
tată, poate cauza daune materiale.

 MEDIU ÎNCONJURĂTOR!
Pericol de poluare a mediului.

Sfaturi şi recomandări

Sfaturi şi recomandări utile precum şi informaţii
pentru exploatare eficientă şi fără defecţiuni.

Observaţii de siguranţă parte integrantă a instruc-
ţiunilor
Observaţiile de siguranţă se pot referi la instrucţiuni indi-
viduale. În acest caz observaţiile de siguranţă sunt
incluse în instrucţiuni şi astfel facilitează respectarea
instrucţiunilor. Se vor folosi cuvintele semnal specificate
mai sus.
Exemplu:
1. Slăbiţi şurubul.
2.

 ATENŢIE!
Pericol de prindere a degetelor când închi-
deţi capacul.

Atenţie la închiderea capacului.
3. Strângeţi şurubul.

Observaţii de siguranţă specifice
Următoarele simboluri sunt utilizate în observaţiile de
siguranţă pentru a vă atenţiona asupra pericolelor spe-
cifice:

Semne de avertizare Tipul de pericol

Avertizare cu privire la o
zonă periculoasă.

Informaţii generale
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1 Siguranţă
1.1 Observaţii generale de siguranţă
Muchii ascuţite, colţuri ascuţite şi piese de tablă
subţire

 ATENŢIE!
Pericol de vătămare de către muchii ascuţite, col-
ţuri ascuţite şi piese de tablă subţire!
Muchiile ascuţite, colţurile ascuţite şi piesele de tablă
subţire pot cauza tăieturi sau julituri.
– Procedaţi cu atenţie când executaţi orice lucrare.
– Purtaţi mănuşi de protecţie, încălţăminte de sigu-

ranţă şi cască.

Tensiune electrică

 PERICOL!
Pericol de electrocutare! Nu atingeţi niciuna dintre
componentele aflate sub tensiune! Echipamentul
electric este parcurs de o tensiune periculoasă.
– Numai electricieni calificaţi şi instruiţi pot să

lucreze la sistemul electric.
– Deconectaţi sursa de alimentare înainte de a

începe să lucraţi la echipamentul electric.

1.2 Utilizarea corectă
 Clapeta antifoc este utilizată ca un dispozitiv de

închidere automat, pentru prevenirea răspândirii
focului şi fumului în tubulatura de ventilaţie.

 Clapeta antifoc este potrivită pentru sistemele de
aer introdus şi aer evacuat în sistemele HVAC.

 Clapeta antifoc poate fi utilizată în atmosfere poten-
ţial explozive dacă sunt utilizate împreună cu ea
accesorii speciale şi produsul poartă marcajul de
conformitate CE conform Directivei 94/9/CE. Clape-
tele antifoc destinate utilizării în atmosfere explozive
sunt marcate pentru zonele pentru care au fost
aprobate.

 Exploatarea clapetelor antifoc este permisă numai
în conformitate cu reglementările de montaj şi datele
tehnice din prezentul manual de exploatare şi
montaj.

 Nu este permisă modificarea clapetei antifoc sau uti-
lizarea de piese de schimb care nu au fost aprobate
de către TROX.

Utilizarea neconformă

 AVERTIZARE!
Pericol datorat utilizării incorecte!
Utilizarea incorectă a clapetei antifoc poate conduce
la situaţii periculoase.
Nu utilizaţi niciodată clapeta antifoc
– fără atașamente special aprobate în zonele cu

atmosfere potenţial explozive
– ca o clapetă antifum
– în aer liber fără o protecţie suficientă împotriva

acţiunii intemperiilor
– în atmosfere în care reacţii chimice, planificate

sau nu, pot deteriora clapeta antifoc sau pot
cauza coroziune

1.3 Personal calificat

 AVERTIZARE!
Pericol de vătămare datorită persoanelor insufi-
cient calificate!
Utilizarea incorectă poate cauza vătămări grave sau
daune materiale.
– Numai personalul specializat calificat trebuie să

execute lucrările.

Personal:
 Electrician specializat calificat
 Personal specializat

Electrician specializat calificat
Electricienii specializaţi calificaţi sunt indivizi instruiţi
care au cunoştinţele de specialitate şi experienţa şi care
cunosc standardele relevante pentru a fi capabili să
lucreze la sistemele electrice precum şi să identifice şi
să evite pericolele potenţiale.

Personal specializat
Personalul specializat sunt indivizi instruiţi care au
cunoştinţele de specialitate şi experienţa şi care cunosc
directivele relevante pentru a fi capabili să execute sar-
cinile atribuite precum şi să identifice şi să evite perico-
lele potenţiale.

Siguranţă
Personal calificat  
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2 Date tehnice
2.1 Date generale
Mărimi nominale B × H 200 × 100 – 1500 × 800 mm *

Lungimi ale carcasei L 305 şi 500 mm

Gama de debite de aer Pana la 14400 l/s sau 51840 m³/h

Domeniu de presiune diferenţială Până la 2000 Pa

Domeniu de temperatură 1, 3 -20 °C la 50 °C

Temperatura de declanşare 72 °C sau 95 °C (pentru sisteme de ventilaţie cu aer cald)

Viteza în amonte 2 ≤ 8 m/s cu fuzibil,
≤ 12 m/s cu servomotor cu arc de revenire

Pierderi de aer lamelă închisă EN 1751, Clasa 2

Pierderi de aer carcasă EN 1751, Clasa C; (B + H) ≤ 700, Clasa B

Conformitate CE  Directiva produselor pentru construcţii (UE) nr. 305/2011
 EN 15650 – Ventilaţia clădirilor – Clapete antifoc
 EN 13501-3 – Clasificare: Tubulaturi rezistente la foc si

clapete anti-foc4

 EN 1366-2 – Teste de rezistenta la foc pentru instalatii:
clapete antifoc

 EN 1751 Ventilaţia clădirilor – Dispozitive terminale de
aer

Declaraţia de Performanţă DoP / FKA2-EU / DE / 002
1) Temperaturile pot să difere la unităţile cu ataşamente Detaliile de montaj pentru alte tipuri de aplicații sunt disponibile la cerere

2) datele se aplică pentru condiţii uniforme în amonte şi în aval de clapeta antifoc

3) Trebuie evitate condensul și absorbția de aer proaspăt umed deoarece altfel operarea poate fi dificilă sau imposibilă.

4) Rata de scurgere a sistemului de amortizor de incendiu testat la 300 Pa și 500 Pa presiune negativă.

* Clapeta are garnitura pe lamela pentru marimile 1 si 2, clapeta are opritor de cursa pentru lamela pentru marimea 3, vezi tabel Ä   11 .

Date tehnice
Date generale  
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Eticheta produsului

Fig. 1: Eticheta produsului (exemplu)

1 Marcaj CE
2 Adresa producătorului
3 Numărul standardului european şi anul publicării

acestuia
4 Organismul notificat
5 Ultimele două cifre ale anului în care a fost aplicat

marcajul CE
6 Anul fabricaţiei

7 Nr. declaraţiei de performanţă
8 Site-ul web de pe care poate fi descărcată DoP

(Declaraţia de performanţă)
9 Caracteristici reglementate; clasa de rezistenţă la

foc depinde de aplicaţie şi poate varia
10 Tip
11 Număr de comandă

Date tehnice
Date generale 
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2.2 FKA2-EU cu fuzibil
Dimensiuni şi greutate

Fig. 2: FKA2-EU cu fuzibil

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru ope-

rare

x 75 mm marimea 1
87 mm marimile 2 si 3
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Greutatea FKA2-EU cu fuzibil, vedeți tabelul Ä   11 .
 Marimile de la 1 la 3, vezi tabel Ä   11 .

Limitatoare de curent
Lungimea / secţiunea transversală a cablului de
conectare

1 m / 3 × 0,34 mm²

Nivel de protecţie IP 66

Tip de contact 1 contact de comutare, placat cu aur

Curent maxim de comutare 0,5 A

Tensiune maximă de comutare 30 V CC, 250 V CA

Rezistenţa de contact aprox. 30 mΩ

Date tehnice
FKA2-EU cu fuzibil  
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Date tehnice
FKA2-EU cu fuzibil 
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Greutatea [kg] pentru lungimea carcasei L = 305 [mm] / L = 500 [mm]
1H

[mm]
B [mm]

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
100 4/5 5/6 6/8 7/9 8/11 9/12 10/13 – – – – – – –

[A]

150 4/6 5/7 7/9 8/10 9/12 10/13 11/15 – – – – – – –

200 5/7 6/8 7/10 9/12 10/13 11/15 12/16 15/20 16/21 21/27 23/29 24/31 26/32 27/34

250 7/9 8/10 10/12 11/14 12/16 14/18 15/19 16/21 18/23 24/29 25/31 27/33 29/35 30/38

300 8/10 9/12 11/14 12/15 13/17 15/19 16/21 18/23 19/25 26/32 28/34 30/36 32/39 33/41

350 8/11 10/13 11/15 13/17 15/18 16/20 18/22 24/29 26/32 28/34 30/37 32/39 34/42 36/44

400 9/11 11/13 12/16 14/18 16/20 17/22 19/24 26/31 28/34 31/37 33/39 35/42 37/45 39/47

450 10/12 11/14 13/17 15/19 17/21 23/28 26/31 28/34 30/36 33/39 35/42 38/45 40/48 43/50

[B]

500 10/13 12/15 14/18 16/20 18/22 25/30 27/33 30/36 33/39 35/42 36/45 40/48 43/51 46/54

550 – 15/19 18/22 21/26 24/28 26/32 29/35 32/38 35/41 37/44 40/47 43/51 46/54 49/57

600 – 16/20 19/23 22/27 25/30 28/33 31/37 34/40 37/43 40/47 43/50 46/53 49/57 52/60

650 – 17/21 20/25 23/28 27/32 30/35 33/39 36/42 39/46 42/49 45/53 48/56 51/60 55/63

700 – 18/22 21/26 25/30 28/33 31/37 35/41 38/44 41/48 44/52 48/55 51/59 54/63 58/67

750 – 19/23 22/27 26/31 29/35 33/39 36/43 40/47 43/50 47/54 50/58 54/62 57/66 61/70

800 – 20/24 24/28 27/33 31/36 34/40 38/44 42/49 45/53 49/57 53/61 56/65 60/69 64/73
1) Construcție cu dispozitiv de acționare a arcului: [A] = dispozitiv de acționare orizontală, [B] = dispozitiv de acționare verticală a arcului

Clapeta are garnitura pe lamela pentru marimile 1 si 2, clapeta are opritor de cursa pentru lamela pentru marimea 3, 
vezi tabel .

Dimensiuni
1
2

Dimensiuni
3



Găuri flanşă

Fig. 3: Gauri pentru flanse L = 305 mm – numar par si impar de orificii

Fig. 4: Gauri pentru flanse L = 500 mm – numar par si impar de orificii

B sau H [mm] 100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600 650
700

750
800

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500

Numărul de orificii
fiecare latură orizontală*

– 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4

Numărul de găuri
pe fiecare parte verticală *

0 0 0 1 1 1 2 2 – – – –

* Numar de gauri orizontal (B) sau vertical (H), da fara gauri de colt; B < 400 mm si H doar cu gauri de colt  

Date tehnice
FKA2-EU cu fuzibil 
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2.3 FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire
Dimensiuni şi greutate

Fig. 5: FKA2-EU cu servo-motor Belimo cu arc de revenire

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
[A] Servomotor de întoarcere cu arc dispus orizontal

[B] Servomotor de întoarcere cu arc dispus vertical
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru

operare
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Greutatea FKA2-EU cu fuzibil + aproximativ 1 kg (BFL... și BFN...) vedeți tabelul Ä   11 .
 Mărimile 1 până la 3 și dispunerea dispozitivului de acționare a revenirii arcului [A] sau [B], vezi tabelul Ä   11 .

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire  
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Servomotor cu arc de revenire BFL...
Construcție 230-T TR 24-T-ST TR
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA/CC, 50/60 Hz

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
21,6 – 28,8 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare /
menținere a poziției cu arc

3,5 W / 1,1 W 2,5 W / 0,8 W

Clasa 6,5 VA 4 VA

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

< 60 s / < 20 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 5 – 120 V CC / 5 – 250 V CA

Curent de comutare 1 mA – 3 (0,5 inductiv) A

Rezistenţa de contact < 1 Ω (când este nou)

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 54

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Umiditatea ambiantă ≤ 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

Servomotor cu arc de revenire BFL pentru marimea 1

¹ Până la 75 °C poziţia de siguranţă va fi atinsă cu precizie.

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Servomotor cu arc de revenire BFN...
Construcție 230-T TR 24-T-ST TR
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA/CC, 50/60 Hz

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
21,6 – 28,8 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare /
menținere a poziției cu arc

5 W / 2,1 W 4 W / 1,4 W

Clasa 10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

< 60 s / < 20 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 5 – 120 V CC / 5 – 250 V CA

Curent de comutare 1 mA – 3 (0,5 inductiv) A

Rezistenţa de contact < 1 Ω (când este nou)

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 54

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Umiditatea ambiantă ≤ 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

Servomotor cu arc de revenire BFN pentru marimile 2 si 3.

¹ Până la 75 °C poziţia de siguranţă va fi atinsă cu precizie.

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Servomotor cu arc de revenire BF...
Construcție 230-TN TR 24-TN-ST TR
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA/CC, 50/60 Hz

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
21,6 – 28,8 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare /
menținere a poziției cu arc

8,5 W / 3 W 7 W / 2 W

Clasa 11 VA 10 VA

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

< 120 s / aprox. 16 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 5 – 120 V CC / 5 – 250 V CA

Curent de comutare 1 mA ... 6 A

Rezistenţa de contact < 100 mΩ

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 54 III / IP 54

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -40 – 50 °C / -30 – 50 °C ¹

Umiditatea ambiantă ≤ 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

BF servomotor optional, greutatea clapetei FKA2-EU cu fuzibil + aprox. 2 kg

¹ Până la 75 °C poziţia de siguranţă va fi atinsă cu precizie.

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Dimensiuni şi greutate

Fig. 6: FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire Siemens

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
[A] Servomotor de întoarcere cu arc dispus orizontal

[B] Servomotor de întoarcere cu arc dispus vertical
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru

operare
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Greutatea FKA2-EU cu fuzibil + aproximativ 1,4 kg (GRA... și BNA...) vedeți tabelul Ä   11 .
 Mărimile 1 până la 3 și dispunerea dispozitivului de acționare a revenirii arcului [A] sau [B], vezi tabelul Ä   11 .

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Servomotor cu arc de revenire GRA...
Construcție 326.1E 126.1E
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA, 50/60 Hz /

24 – 48 V CC

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
19,2 – 57,6 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare cu
arc

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

Poziţie de oprire 3,5 W 2 W

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

90 s / 15 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 24 – 230 V CA / 12 – 30 V CC

Curent de comutare CA: 6 A (inductiv 2 A) / CC: 2 A

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 42 sau IP 54* III / IP 42 sau IP 54*

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -20 la 50  C / -20 la 50  C

Umiditatea ambiantă < 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

Servomotor cu arc de revenire GRA pentru marimea 1.

*Cablu de conectare în partea inferioară

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Servomotor cu arc de revenire GNA...
Construcție 326.1E 126.1E
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA, 50/60 Hz /

24 – 48 V CC

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
19,2 – 57,6 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare cu
arc

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

Poziţie de oprire 3,5 W 2 W

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

90 s / 15 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 24 – 230 V CA / 12 – 30 V CC

Curent de comutare CA: 6 A (inductiv 2 A) / CC: 2 A

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 42 sau IP 54* III / IP 42 sau IP 54*

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -20 la 50  C / -20 la 50  C

Umiditatea ambiantă < 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

Servomotor cu arc de revenire GNA pentru marimile 2 si 3.

*Cablu de conectare în partea inferioară

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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Servomotor cu arc de revenire GGA...
Construcție 326.1E 126.1E
Tensiune de alimentare 230 V CA, 50/60 Hz 24 V CA, 50/60 Hz /

24 – 48 V CC

Gama de functionare 198 – 264 V CA 19,2 – 28,8 V CA
19,2 – 57,6 V DC

Puterea nominală Mecanism de bobinare cu
arc

8 VA / 6 W 7 VA / 5 W

Poziţie de oprire 4 W 3 W

Timp de operare Servomotor / revenire cu
arc

90 s / 15 s

Contact de capat Tipul contactului 2 contacte de comutare

Tensiunea de comutare 24 – 230 V CA / 12 – 30 V CC

Curent de comutare CA: 6 A (inductiv 2 A) / CC: 2 A

Clasa de protectie IEC / protecție IP II / IP 42 sau IP 54* III / IP 42 sau IP 54*

Temperatura de stocare / temperatura ambiantă -20 la 50  C / -20 la 50  C

Umiditatea ambiantă < 95% rh, fara condens

Cablul de conectare Servomotor/ întrerupător
limitator

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (fără halogeni)

GGA servomotor optional, greutatea clapetei FKA2-EU cu fuzibil + aprox. 2,5 kg

*Cablu de conectare în partea inferioară

FKA2-EU cu servo-motor Joventa cu arc de revenire
The FKA2-EU poate fi dotat, la cerere cu servomotor cu
arc de revenire Joventa:
 SFR 2.90 T
 SFR 1.90 T
 SFR 1.90 T SLC

Date tehnice
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire 
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2.4 FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi detector de fum pentru tubula-
tura

Dimensiuni şi greutate

Fig. 7: FKA2-EU cu servomotor Belimo cu arc de revenire şi detector de fum pentru tubulatura

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
[A] Servomotor de întoarcere cu arc dispus orizontal

[B] Servomotor de întoarcere cu arc dispus vertical
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru

operare
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Greutateaclapetei FKA2-EU cu fuzibil + aprox. 2.5 kg (BFL... and BFN...), a se vedea tabel Ä   11 .
 Date tehnice pentru servomotor cu arc de revenire, a se vedea tabelul Ä   14 si Ä   16
 Mărimile 1 până la 3 și dispunerea dispozitivului de acționare a revenirii arcului [A] sau [B], vezi tabelul Ä   11 .
 Detectorul de fum RM-O-3-D trebuie sa fie instalat langa usa de inspectie de jos si aranjat deasupra la asam-

blarea clapetei antifoc. Pentru date tehnice referitoare la detectorul de fum RM-O-3-D .

Date tehnice
FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi dete...  
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2.5 FKA2-EU cu fuzibil și grilă de protecție folosită ca unitate de transfer a aerului
Dimensiuni şi greutate

Fig. 8: FKA2-EU cu fuzibil și grilă de protecție folosită ca unitate de transfer a aerului

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru ope-

rare

x 75 mm marimea 1
87 mm marimile 2 si 3
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Marimile de la 1 la 3, vezi tabel Ä   11 .

Nota: Pentru utilizarea unităților de transfer aerian pot fi necesare aprobări conform reglementărilor de construcție.
Acest lucru trebuie verificat și solicitat de alții.

Date tehnice
FKA2-EU cu fuzibil și grilă de protecție folosit...  
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2.6 FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi detector de fum conductă folo-
site ca o clapetă de transfer aer.

Dimensiuni şi greutate

Fig. 9: FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi detector de fum conductă folosite ca o clapetă de transfer aer.

B Lăţimea clapetei antifoc (latura B)
H Înălţimea clapetei antifoc (latura H)
L Lungimea clapetei antifoc (lungimea carcasei)
[A] Servomotor de întoarcere cu arc dispus orizontal

[B] Servomotor de întoarcere cu arc dispus vertical
Y Păstraţi spaţiu pentru a asigura accesul pentru

operare
Latura înglobată în perete
Latura funcţională

 Date tehnice pentru servomotor cu arc de revenire, a se vedea tabelul Ä   14 si Ä   16
 Mărimile 1 până la 3 și dispunerea dispozitivului de acționare a revenirii arcului [A] sau [B], vezi tabelul Ä   11 .
 Detectorul de fum RM-O-3-D trebuie sa fie instalat langa usa de inspectie de jos si aranjat deasupra la asam-

blarea clapetei antifoc. Pentru date tehnice referitoare la detectorul de fum RM-O-3-D .

Nota: Pentru utilizarea unităților de transfer aerian pot fi necesare aprobări conform reglementărilor de construcție.
Acest lucru trebuie verificat și solicitat de alții.

Date tehnice
FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi dete...  
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3 Pachetul de aprovizionare,
transportul și depozitarea

Colet furnizat
Dacă accesoriile sunt furnizate din fabrică cu amortizoa-
rele de incendiu, acestea sunt deja luate în considerare
în codul de comandă.
În funcție de situația de instalare, pot fi necesare mate-
riale suplimentare pentru asamblare și fixare pentru a
asigura o instalare corectă, de ex. mortar, șuruburi, vată
minerală etc.
Astfel de materiale nu sunt incluse în pachetul de apro-
vizionare, cu excepția cazului în care sunt descrise în
mod expres ca fiind incluse în pachetul de aprovizio-
nare.
Selectarea accesoriilor sau accesoriilor suplimentare,
precum și identificarea și furnizarea de materiale pentru
asamblare și fixare este responsabilitatea celor implicați
în proiectul de construcție și trebuie făcută ținând
seama de clasificarea cerută.

Verificarea la livrare
Verificaţi elementele livrate imediat după recepția mărfii
pentru a observa dacă există daune de transport şi
dacă întregul volum a fost livrat. În cazul oricăror dete-
riorări sau a unei livrări incomplete, contactaţi imediat
compania transportatoare şi furnizorul dumneavoastră.

 Clapeta antifoc
– Ataşamente/accesorii, dacă există

 Manualul de utilizare (1 per livrare)

 Nuanţe de culoare pe lamela clapetei

Lamelele clapetelor antifoc sunt tratate cu un agent
de impregnare verzui. Nuanţele de culoare rezultate
pe clapeta antifoc sunt datorate motivelor tehnice şi
nu constituie un defect de nici un fel.

Transportul la locul montajului
Dacă este posibil, transportaţi clapeta antifoc în amba-
lajul ei de transport până la locaţia de montaj.

Ținând
Pentru depozitare temporară, vă rugăm să rețineți:
 Îndepărtaţi orice ambalaj de plastic.
 Protejaţi produsul de praf şi contaminare.
 Depozitaţi unitatea într-un loc uscat, departe de inci-

denţa directă a razelor soarelui.
 Nu expuneţi unitatea acţiunii intemperiilor (nici chiar

dacă este ambalată).
 Nu depozitați produsul la temperaturi sub -40 C sau

peste 50 C.

Ambalajul
Eliminaţi materialul de ambalare într-un mod corespun-
zător.

Pachetul de aprovizionare, transportul și d...
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4 Componente şi funcţionare
Clapetele antifoc sunt utilizate ca şi componente privind
siguranţa în sistemele de ventilaţie. Clapeta antifoc este
utilizată ca un dispozitiv automat de închidere, pentru
prevenirea răspândirii focului şi fumului prin tubulatura
de ventilaţie. În timpul funcţionării normale, lamela cla-
petei este deschisă pentru a permite trecerea aerului
prin sistemul de ventilaţie.
Dacă temperatura creşte în cazul unui incendiu, lamela
clapetei se închide. Eliberarea este declanşată la 72 °C
( 95 °C în sistemele de ventilaţie de aer cald). În cazul
în care clapeta se închide datorită unei creşteri de tem-
peratură (de ex. în caz de incendiu), aceasta nu trebuie
redeschisă.

4.1 FKA2-EU cu fuzibil

Fig. 10: FKA2-EU cu fuzibil

1,1 Carcasa (galvanizata)
1,2 Lamela clapetei
1,5 Panoul de acces
1,6 Mâner
1,7 Dispozitiv de siguranţă
10,14 Mecanism de declanşare termică cu fuzibil

Descrierea funcţionării
În clapetele antifoc cu fuzibil, închiderea clapetei este
declanşată de către fuzibil. Dacă temperatura în inte-
riorul clapetei antifoc creşte la 72 °C sau 95 °C, fuzibilul
declanşează un mecanism cu arc elicoidal. Mecanismul
cu arc elicoidal cauzează apoi închiderea clapetei
antifoc.
Opţional, clapeta antifoc cu fuzibil poate fi furnizată sau
dotată ulterior cu unul sau două limitatoare de curent.
Limitatoarele de curent pot semnaliza poziţia clapetei de
închidere către sistemul centralizat de management al
clădirii sau către sistemul de alarmă anti-incendiu. Este
necesar câte un limitator de curent pentru fiecare dintre
poziţiile lamelei clapetei, DESCHIS şi ÎNCHIS.

4.2 FKA2-EU cu servo-motor cu arc de
revenire

Fig. 11: FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire

1,1 Carcasa (galvanizata)
1,2 Lamela clapetei
1,5 Panoul de acces
10,1 Servo-motor cu arc de revenire
10,13 Mecanism de declanşare termoelectric cu senzor

de temperatură

Descrierea funcţionării
Servomotorul cu arc de revenire permite deschiderea şi
închiderea motorizată a lamelei clapetei; poate fi
acţionat de către sistemul centralizat de management al
clădirii. Clapetele antifoc motorizate pot fi folosite pentru
închiderea conductelor. Atât timp cât servomotorul este
alimentat electric, lamela clapetei rămână deschisă.
Servo-motorul cu arc de revenire inchide clapeta antifoc
atunci intr-una din situatiile urmatoare :
 Temperatura în clapeta antifoc > 72 °C sau > 95 °C
 Temperatura ambiantă în afara mecanismului de

declanşare > 72 °C
 Alimentarea electrică este întreruptă (deconectare

energie pentru închidere)
Ca dotare standard, servomotorul cu arc de revenire
este echipat cu limitatoare de curent, care pot fi utilizate
pentru a indica poziţia clapetei de închidere.

Componente şi funcţionare
FKA2-EU cu servo-motor cu arc de revenire  

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 25



4.3 FKA2-EU cu servomotor cu arc de
revenire şi detector de fum pentru
tubulatura

Fig. 12: FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi
detector de fum pentru tubulatura

1,1 Carcasa (galvanizata)
1,2 Lamela clapetei
1,5 Panoul de acces
10,1 Servo-motor cu arc de revenire
10,12 Detector de fum conductă RM-O-3-D (fix cu

adaptor din tablă)
10,13 Mecanism de declanşare termoelectric cu senzor

de temperatură

Descrierea funcţionării
Dacă se detectează fum, servomotorul cu arc de reve-
nire închide lamela clapetei antifoc. Aceasta împiedică
transferarea fumului prin reţeaua de tubulaturi în com-
partimentele zonelor de foc adiacente chiar înainte să
atingă o temperatură care ar declanșa mecanismele de
declanșare termo-electrice.
Atât timp cât servomotorul este alimentat electric,
lamela clapetei rămână deschisă. Servo-motorul cu arc
de revenire inchide clapeta antifoc atunci intr-una din
situatiile urmatoare :
 Fum detectat de către detectorul conductei
 Temperatura în clapeta antifoc > 72 °C
 Temperatura ambiantă în afara mecanismului de

declanşare > 72 °C
 Alimentarea electrică este întreruptă (deconectare

energie pentru închidere)

4.4 FKA2-EU cu fuzibil și grilă de pro-
tecție folosită ca unitate de transfer
a aerului

Fig. 13: FKA2-EU cu fuzibil și grilă de protecție folosită
ca unitate de transfer a aerului

1,1 Carcasă
1,2 Lamela clapetei
1,5 Panoul de acces
1,6 Mâner
1,7 Dispozitiv de siguranţă
9,10 Grile de protectie
10,14 Mecanism de declanşare termică cu fuzibil

Descrierea funcţionării
Unitățile de transfer ale aerului previn răspândirea
incendiului și a fumului în clădiri. Mecanismul de declan-
șare termică închide unitate de transfer a aerului atunci
când temperatura de declanșare (72 °C) este atinsă.
Dar fumul se poate răspândi sub această temperatură.
Unitatea de transfer de aer este formată din clapeta de
incendiu FKA2-EU cu mecanism de eliberare termică
pentru 72 °C si cu grile de acoperire pe ambele părți,
dar fără detector de fum pentru conducte.

Nota: Pentru utilizarea unităților de transfer aerian pot fi
necesare aprobări conform reglementărilor de con-
strucție. Acest lucru trebuie verificat și solicitat de alții.

Componente şi funcţionare
FKA2-EU cu fuzibil și grilă de protecție folosit...  
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4.5 FKA2-EU cu servomotor cu arc de
revenire şi detector de fum con-
ductă folosite ca o clapetă de
transfer aer.

Fig. 14: FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi
detector de fum conductă folosite ca o clapetă de
transfer aer.

1,1 Carcasă
1,2 Lamela clapetei
1,5 Panoul de acces
9,10 Grile de protectie
10,1 Servo-motor cu arc de revenire
10,12 Detector de fum conductă RM-O-3-D (fix cu

adaptor din tablă)
10,13 Mecanism de declanşare termoelectric cu senzor

de temperatură

Descrierea funcţionării
Dacă se detectează fum, servomotorul cu arc de reve-
nire închide lamela clapetei antifoc. Aceasta împiedică
transferarea fumului prin reţeaua de tubulaturi în com-
partimentele zonelor de foc adiacente chiar înainte să
atingă o temperatură care ar declanșa mecanismele de
declanșare termo-electrice. Atât timp cât servomotorul
este alimentat electric, lamela clapetei rămână des-
chisă. Servo-motorul cu arc de revenire inchide clapeta
antifoc atunci intr-una din situatiile urmatoare :
 Fum detectat de către detectorul conductei
 Temperatura în clapeta antifoc > 72 °C
 Temperatura ambiantă în afara mecanismului de

declanşare > 72 °C
 Alimentarea electrică este întreruptă (deconectare

energie pentru închidere)

Dacă se detectează fum, servomotorul cu arc de reve-
nire închide lamela clapetei antifoc. Aceasta împiedică
transferarea fumului prin reţeaua de tubulaturi în com-
partimentele zonelor de foc adiacente chiar înainte să
atingă o temperatură care ar declanșa mecanismele de
declanșare termo-electrice. Atât timp cât servomotorul
este alimentat electric, lamela clapetei rămână des-
chisă. Servo-motorul cu arc de revenire inchide clapeta
antifoc atunci intr-una din situatiile urmatoare :
Clapeta de transfer de aer constă din clapeta de
incendiu FKA2-EU cu un mecanism de eliberare termică
pentru 72 °C, cu grile de acoperire pe ambele părți și cu
un detector de fum pentru conducte.

Nota: Pentru utilizarea unităților de transfer aerian pot fi
necesare aprobări conform reglementărilor de con-
strucție. Acest lucru trebuie verificat și solicitat de alții.

Componente şi funcţionare
FKA2-EU cu servomotor cu arc de revenire şi dete...  
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5 Instalare
5.1 Situaţii de montaj

 Notă

Clasele de performanţă ale clapetei antifoc şi ale peretelui sau plafonului pot să difere. Clasa de performanţă cea
mai scăzută determină clasa de performanţă a întregului sistem.

Situaţii de montaj
Construcţie suport Locaţia de montaj Grosimea

minimă
[mm]

Clasa de perfor-
manţă EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S
până la

Tip de
montaj/

lungimea car-
casei L [mm]

Capitol

305 1 500

Pereţi masivi in 100 EI 120 S N N Ä   50

100 EI 90 S N N Ä   50

80 2 EI 90 S N N Ä   50

în, asamblare combinată 100 EI 90 S N N Ä   50

în, montare multiplă 100 EI 90 S N N Ä   54

în, montare multiplă
conductă de aer comună

100 EI 120 S – N Ä   56

100 EI 90 S – N Ä   56

în, parțial cu vată minerală 100 EI 90 S N N Ä   59

pornit, kit de instalare WA 100 EI 90 S – E Ä   60

îndepărtat, montare pe perete,
Set de montaj WE

100 EI 90 S – E Ä   61

eliminat, penetrarea peretelui,
Set de montaj WE

100 EI 90 S – E Ä   61

în, foc de luptă 100 EI 120 S W W Ä   65

100 EI 90 S W W Ä   65

în, bătăi de foc, montare mul-
tiplă

100 EI 90 S W W Ä   65

Pereți cu știfturi
metalice

in 94 EI 120 S N N Ä   71

94 EI 90 S N N Ä   71

94 EI 60 S N N Ä   71

94 EI 30 S N N Ä   71

în, asamblare combinată 94 EI 90 S N N Ä   71

in, multiple mounting 94 EI 90 S N N Ä   77

în, montare multiplă,
conductă de aer comună

94 EI 120 S – N Ä   79

1) Poate fi necesară o piesă de extensie

2) Plăci de perete din gips EN 12859

3) Grosimea mărită în dreptul golului de montaj

N = Montaj pe bază de mortar

E = Set de instalare

W = Placă antifoc

E = Instalare uscată fără mortar

Instalare
Situaţii de montaj  
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Situaţii de montaj
Construcţie suport Locaţia de montaj Grosimea

minimă
[mm]

Clasa de perfor-
manţă EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S
până la

Tip de
montaj/

lungimea car-
casei L [mm]

Capitol

305 1 500

94 EI 90 S – N Ä   79

în, kit de instalare ES 94 EI 120 S – E

94 EI 90 S – E Ä   82

94 EI 60 S – E Ä   82

94 EI 30 S – E Ä   82

în, cu vată minerală 94 EI 60 S – T Ä   85

în, cu placare de gips-carton /
benzi de gips-carton rezistente
la foc

94 EI 90 S – T Ä   86

eliminat, penetrarea peretelui,
Set de montaj WE

94 EI 90 S – E Ä   87

în, foc de luptă 94 EI 120 S W W Ä   89

94 EI 90 S W W Ä   89

80 EI 60 S W W Ä   89

75 EI 30 S W W Ä   89

în, foc de luptă
Montare multiplă

94 EI 90 S W W Ä   89

Pereți cu știfturi
din lemn

in 130 EI 120 S N N Ä   95

130 EI 90 S N N Ä   95

110 EI 60 S N N Ä   95

105 EI 30 S N N Ä   95

in, multiple mounting 130 EI 90 S N N Ä   99

în, montare multiplă,
conductă de aer comună

130 EI 90 S – N Ä   103

în, kit de instalare ES 130 EI 120 S E E Ä   106

130 EI 90 S E E Ä   106

110 EI 60 S E E Ä   106

105 EI 30 S E E Ä   106

în, cu vată minerală 130 EI 60 S – T Ä   108

în, foc de luptă 130 EI 120 S W W Ä   110

130 EI 90 S W W Ä   110

110 EI 60 S W W Ä   110

105 EI 30 S W W Ä   110
1) Poate fi necesară o piesă de extensie

2) Plăci de perete din gips EN 12859

3) Grosimea mărită în dreptul golului de montaj

N = Montaj pe bază de mortar

E = Set de instalare

W = Placă antifoc

E = Instalare uscată fără mortar

Instalare
Situaţii de montaj 
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Situaţii de montaj
Construcţie suport Locaţia de montaj Grosimea

minimă
[mm]

Clasa de perfor-
manţă EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S
până la

Tip de
montaj/

lungimea car-
casei L [mm]

Capitol

305 1 500

în, foc de luptă
Montare multiplă

130 EI 90 S W w Ä   110

Construcții pe
jumătate

in 140 EI 120 S N N Ä   95

110 EI 30 S N N Ä   95

în, montare multiplă 140 EI 90 S N N Ä   99

în, montare multiplă,
conductă de aer comună

140 EI 90 S – N Ä   103

în, kit de instalare ES 140 EI 120 S – E Ä   106

140 EI 90 S – E Ä   106

110 EI 30 S – E Ä   106

în, cu vată minerală 140 EI 60 S – T Ä   108

în, foc de luptă 140 EI 120 S W W Ä   110

140 EI 90 S W W Ä   110

110 EI 30 S W W Ä   110

în, foc de luptă
Montare multiplă

140 EI 90 S W W Ä   110

Lemn masiv / che-
restea laminata

in 95 EI 90 S N N Ä   117

în, kit de instalare ES 95 EI 90 S – E Ä   118

în, cu vată minerală 95 EI 60 S – T Ä   119

în, foc de luptă 95 EI 90 S W W Ä   120

Pereţi de rezis-
tenţă cu structură
portantă de metal

in 90 EI 90 S N N Ä   123

80 EI 90 S N N Ä   123

75 EI 30 S N N Ä   123

în, asamblare combinată 90 EI 90 S N N Ä   123

în, kit de instalare ES 90 EI 90 S – E Ä   128

80 EI 90 S – E Ä   128

75 EI 90 S – E Ä   128

Perete de rezis-
tenţă fără structură
portantă de metal

în, kit de instalare ES 40 EI 90 S – E Ä   132

Plafoane suspen-
date masive

in 100 (125) 3 EI 120 S N N Ä   134

în, montare multiplă 100 (125) 3 EI 90 S N N Ä   134

în, asamblare combinată 150 EI 90 S N N Ä   134
1) Poate fi necesară o piesă de extensie

2) Plăci de perete din gips EN 12859

3) Grosimea mărită în dreptul golului de montaj

N = Montaj pe bază de mortar

E = Set de instalare

W = Placă antifoc

E = Instalare uscată fără mortar

Instalare
Situaţii de montaj 
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Situaţii de montaj
Construcţie suport Locaţia de montaj Grosimea

minimă
[mm]

Clasa de perfor-
manţă EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S
până la

Tip de
montaj/

lungimea car-
casei L [mm]

Capitol

305 1 500

cu bază de beton 100 EI 120 S N N Ä   140

interior, cu bază de beton
Montare multiplă

100 EI 90 S N N Ä   140

cu bază de beton
Asamblare

100 EI 90 S N N Ä   140

în conjuncție cu plafoanele cu
bârne de lemn

125 EI 90 S N N Ä   145

în, tavan din lemn masiv com-
binat

125 EI 90 S N N Ä   146

pornit, kit de instalare WA 125 EI 90 S – E Ä   147

dedesubt (canal orizontal), kit
de instalare WE

125 EI 90 S – E Ä   148

in, fire batt 150 EI 120 S W W Ä   150

125 EI 90 S W W Ä   150

în, foc de luptă
Montare multiplă

150 EI 90 S W W Ä   150

Tavanele din lemn
masiv

in 140 EI 90 S N N Ä   154

în, cu placare suplimentară 112,5 EI 90 S N N Ä   154

în, kit de instalare ES 140 EI 90 S – E Ä   155

în, kit de instalare ES
cu placare suplimentară

112,5 EI 90 S – E Ä   155

Tavane cu grinzi
din lemn

in 167,5 EI 90 S N N Ä   156

155 EI 60 S N N Ä   156

142,5 EI 30 S N N Ä   156

în, kit de instalare ES 167,5 EI 90 S – E Ä   158

155 EI 60 S – E Ä   158

142,5 EI 30 S – E Ä   158
1) Poate fi necesară o piesă de extensie

2) Plăci de perete din gips EN 12859

3) Grosimea mărită în dreptul golului de montaj

N = Montaj pe bază de mortar

E = Set de instalare

W = Placă antifoc

E = Instalare uscată fără mortar

Instalare
Situaţii de montaj 
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5.2 Observaţii de siguranţă privind
montajul

Muchii ascuţite, colţuri ascuţite şi piese de tablă
subţire

 ATENŢIE!
Pericol de vătămare de către muchii ascuţite, col-
ţuri ascuţite şi piese de tablă subţire!
Muchiile ascuţite, colţurile ascuţite şi piesele de tablă
subţire pot cauza tăieturi sau julituri.
– Procedaţi cu atenţie când executaţi orice lucrare.
– Purtaţi mănuşi de protecţie, încălţăminte de sigu-

ranţă şi cască.

5.3 Informaţii generale de montaj

 INDICAŢIE!
Risc de deteriorare a clapetei antifoc
– Protejaţi clapeta antifoc împotriva contaminării şi

deteriorărilor.
– Acoperiţi deschiderile şi mecanismul de declan-

şare (de ex. cu folie de plastic) pentru a le pro-
teja de mortar şi stropi de apă.

– Nu îndepărtaţi dispozitivul de protecţie pentru
transport şi montaj (dacă există) până la finali-
zarea montajului.

 Elementele de control, servomotorul electric și
panoul de inspecție trebuie să rămână accesibile
pentru întreţinere.

 Supunerea carcasei la încărcări poate afecta func-
ţionarea clapetei anti-foc. Instalați și conectați cla-
peta astfel încât aceasta să nu fie supusă unor sar-
cini exterioare. Conductele pentru materiale
combustibile sau necombustibile pot fi conectate la
clapetele antifoc dacă acestea au fost instalate
drept și fără forțe de torsiune.

 Înainte de montaj: executaţi un test funcţional, după
care închideţi clapeta antifoc. Ä   169

 Banda adezivă din zona de instalare NU trebuie
îndepărtată.

 Protejați clapeta antifoc de umiditate și condens
deoarece acestea ar putea deteriora clapeta.

 Variantele de construcţie cu oţel inoxidabil sau car-
casă vopsită cu pulbere și adițional cu o lamelă
impregnată a clapetei îndeplinesc mai multe cerinţe
importante pentru protecţia împotriva coroziunii.

 Dacă peretele sau tavanul sunt foarte groase, folo-
siți o extensie.

 Când instalați FKA2-EU, rezistenta structurii de
suport (perete / tavan) trebuie să fie asigurată de
către alții, chiar și în caz de incendiu

 Cu excepția cazului în care se specifică altfel pentru
o anumită situație de instalare:
– Fiecare clapetă de incendiu trebuie instalată

într-o deschidere de instalare separată. Distanta
dintre doua clapete antifoc trebuie sa fie de
≥ 200 mm.

– Distanța față de elementele structurale portante
este ≥ 75 mm.

– Trebuie instalate maximum două clapete de
incendiu într-o singură deschidere de instalare.

– Clapetede incendiu pot fi instalate pe bază de
mortar la o distanță de ≥ 40 mm din grinzi de
oțel, grinzi din lemn sau tavane din lemn cu pla-
cări de protecție împotriva incendiilor. Placile
rezistente la foc (materialul panoului) trebuie să
fie fabricate în conformitate cu un certificat
național sau european și trebuie să se așeze
împotriva structurii de susținere fără cavități în
zona clapetei de incendiu.

 Dacă mai multe clapete antifoc sunt folosite pe
aceeași conductă, trebuie asigurate următoarele:
dacă o clapetă se închide, viteza maximă permisă în
amonte pentru clapeta rămasă deschisă nu trebui
să fie depășită Acest lucru trebuie asigurat de către
alții; poate fi asigurat, de exemplu, prin oprirea venti-
latorului sau prin folosirea servomotoarelor cu
comutatoare capăt de cursă care asigură faptul că
nu sunt închise prea multe clapete în același timp.

 Deoarece tubulaturile se pot dilata şi pereţii se pot
deforma în caz de incendiu; pentru următoarele
situații recomandăm să se utilizeze racorduri flexi-
bile:
- Pereţi despărţitori uşori
- Pereţi de rezistenţa uşori
- Sisteme de plăci antifoc
Racordurile flexibile trebuie instalate în aşa fel încât
să poată compensa atât tensiunea cât şi compri-
marea. Tubulaturile flexibile pot fi utilizate ca o alter-
nativă.
Conductele trebuie instalate astfel încât să nu
impună sarcini semnificative asupra clapetei de
incendiu în caz de incendiu. Acestea pot fi obținute
prin tubulatură care nu este dreaptă, de exemplu
prin curbe sau coturi Asigurați-vă că respectați liniile
directoare și regulamentele naționale relevante.

Instalare
Informaţii generale de montaj  
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 Interiorul clapetei antifoc trebuie să rămână acce-
sibil pentru lucrări de întreţinere şi curăţare. Pentru
acest scop, clapeta antiofoc FKA2-EU are doua usi
de inspectie Ä   25 . În funcţie de configuraţia mon-
tajului, poate să fie necesară asigurarea de puncte
suplimentare de acces în tronsoanele de tubulatură
de racordare.

 Componente portante
Dale solide de plafon și grinzi de beton, precum și
pereții solizi care poartă sarcina se numesc compo-
nente portante.

După montaj
 Curăţaţi clapeta antifoc.
 Îndepărtaţi dispozitivele de protecţie pentru trans-

port şi montaj, dacă există. În cazul montajului pe
bază de mortar, acest dispozitiv de protecţie nu este
permis să fie îndepărtat până când mortarul nu s-a
întărit.

 Testaţi funcţionarea clapetei antifoc.
 Conectaţi tubulatura de ventilaţie.
 Executaţi conexiunile electrice.

Legătură echipotenţială
Flanșa de pe clapeta antifoc poate fi folosită pentru
lipire echipotențială; nu trebuie date găuri în carcasa
clapetei.
În cazul unui incendiu, sarcinile mecanice de pe legă-
tura echipotenţială nu au voie să afecteze clapeta
antifoc.

Izolare termică
Atunci când se utilizează izolația termică, în special
pentru aerul exterior sau de evacuare, pot fi utilizate
materiale de izolație a panourilor complet lipite din
spume elastomerice (cauciuc sintetic) clasa de incendiu
clasa B - S3,D0 (de exemplu AF / Armaflex sau Arma-
flex Ultima de la Armacell). Asigurați-vă că respectați
liniile directoare și reglementările naționale relevante
pentru materialele de construcție combustibile și clasele
de formare a fumului.
Izolația nu este periculoasă în ceea ce privește sigu-
ranța antifoc dacă sunt îndeplinite următoarele cerințe:
 Izolația nu va duce la obstrucționarea funcției cla-

petei antifoc.
 Clapeta antifoc rămâne accesibilă.
 accesele de inspecție și plăcuța tehnică sunt accesi-

bile și
 Izolația nu trece prin pereți sau plafoane.

Fig. 15: Izolare termică

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid
6,16 Izolația (spumă elastomerică, rezistentă la flacără,

fără picurare), în jurul perimetrului, mecanismului
de acționare și de eliberare, precum și accesele
de inspecție trebuie să fie accesibile

Nota: Situația de instalare prezentată este reprezenta-
tivă pentru toate construcțiile suport.

Piese de extensie
Pentru a vă asigura că, clapeta antifoc poate fi conec-
tată la tubulatură după instalare chiar dacă peretele sau
tavanul este destul de gros, trebuie să extindeți clapeta
antifoc cu o piesă de extensie corespunzătoare (atașa-
ment sau produsă de alții) pe partea de montare (vedeți
tabelul). Ä   165 .

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Poziții de montaj
Clapeta antifoc poate fi montată astfel încât axul lamelei
clapetei să fie orizontal sau vertical. Poziţia mecanis-
mului de declanşare nu este critică dar mecanismul tre-
buie să rămână accesibil pentru întreţinere (țineți seama
de restricțiile specifice aplicației).

Fig. 16: Ax lamelă orizontal sau vertical

a Distanţa minimă între două clapete antifoc. Cu
excepția cazului în care se specifică altfel în des-
crierea instalației respective, instalarea se efec-
tuează în compartimente separate. Distanta dintre
doua clapete antifoc trebuie sa fie de ≥ 200 mm.

Clapeta antifoc dotata cu detector de fum trebuie să fie
montată într-o poziție orizontală, detector de fum în
partea superioara (alte situatii posibile vor fi discutate, la
cerere)

Fig. 17: Montajul orizontal

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Distanţe

Fig. 18: Imagine de ansamblu a distanțelor

* instalatie mixta cu clapeta antifoc tip FKRS-EU

Distanțe (dacă nu se specifică altfel în detaliile de instalare respective)

Tip de montaj x [mm] y [mm] z [mm]
Montajul pe bază de mortar 40 – 225 60 – 225 ≤ 225

Montaj cu plăci anti-foc 40 – 600 ≥ 200 2 40 – 600

Montaj partial cu mortar 1 ~ 50 60 – 225 ≤ 225
1 doar perete solid 2 Instalare în deschideri de instalare separate

Orientări de instalare (consultați detaliile de instalare pentru proprietățile de rezistență la foc)

Construcţie suport Tip de montaj
Montajul pe bază de

mortar
Instalarea uscată

fără mortar
Montaj cu plăci anti-

foc
Perete solid A – F  A, B, D – F

Plăci de perete din gips E, F   

Pereţi despărţitori uşori cu structură de metal A – F E, F A, B, D – F

Perete cu stâlpi de lemn sau construcție par-
țială din lemn

A, B, D – F E, F A, B, D – F

Lemn masiv / cherestea laminata E, F E, F E, F

Perete de rezistenta A – F E, F  

Placa solida de tavan A, B, D – F  E, F

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Construcţie suport Tip de montaj
Montajul pe bază de

mortar
Instalarea uscată

fără mortar
Montaj cu plăci anti-

foc
În / în combinație cu tavan din lemn masiv E, F / A, B, D – F   

În / în combinație cu tavan cu grinzi de lemn E, F / A, B, D – F   

Decalaj perimetral »s1«
 În cadrul montajului bazat pe mortar, rostul perime-

tral »s« nu trebuie să depășească 225 mm (perete
sau plafon). Rostul perimetral »s« trebuie să fie sufi-
cient de lat astfel încât să poată fi umplut cu mortar
chiar şi în cazul pereţilor sau plafoanelor mai
groase. Asigurați-vă că închideți deschiderile din
pereți sau găurile înainte și într-un mod corespun-
zător, de ex. în funcție de tipul de perete. Când
există goluri mai mari în plăcile solide ale plafonului,
clapetele antifoc pot fi închise în beton atunci când
se creează secțiunea tavanului. Rostul trebuie să fie
suficient de mare astfel încât mortarul să poată fi
introdus. Recomandăm un rost de cel puțin 20 mm
(observați dimensiunea minimă a deschiderii pentru
montaj). Armarea trebuie să respecte cerințele
structurale.

Fig. 19: Rost perimetral

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
s1 Rost perimetral
Lățimile maxime ale rosturilor se bazează pe
EN 15882-2. Rosturile mai mari nu au un efect advers
cu privire la protecția antifoc și nu sunt critice, în opinia
noastră.

 Acoperiți toate deschiderile și elementele de control
ale clapetei de incendiu(e.g. cu plastic) pentru a le
proteja de contaminare.

 În cazul instalării pe bază de mortar, poate fi
necesar să protejați părțile laterale ale carcasei cla-
petei de incendiu împotriva deformării, de ex. cu un
prop.

 Poziționați clapeta antifoc în centrul deschiderii de
montaj, apoi împingeți-o astfel încât distanța dintre
flanșa de pe partea de operare și perete este
195 mm. Conectați extensia sau conducta, dacă
este necesar.

 În cazul unui montaj pe bază de mortar, este
necesar ca spaţiile libere dintre carcasa clapetei
antiafoc şi perete sau plafon să fie închise cu
mortar. Trebuie evitată formarea pungilor de aer.
Adâncimea patului de mortar trebuie să fie egală cu
grosimea peretelui, dar trebuie să fie cel
puțin100 mm.

 Dacă montați clapeta anti-foc în timp ce peretele
solid sau plafonul sunt finalizate, rostul perime-
tral »s1« nu este necesar. Spațiile deschise între
clapeta de incendiu și perete trebuie închise cu
mortar; pentru instalarea în plăci solide de tavan, se
poate folosi beton. Armăturile trebuie să îndepli-
nească cerințele structurale.

 Adâncimea patului de mortar trebuie să fie egală cu
grosimea peretelui. Dacă sunt folosite panouri orna-
mentale cu rezistenţă la foc adecvată, este suficient
un pat de mortar cu adâncimea de 100 mm .

Fig. 20: FKA2-EU cu montant de rigidizare

1 FKA2-EU
9,3 Suport

Instalare
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Mortar
 DIN 1053: Grupele II, IIa, III, IIIa; mortar de protecţie

antifoc din grupele II, III
 EN 998-2: Clasele M 2.5 la M 10 sau mortar de pro-

tecţie antifoc din clasele M 2.5 la M 10
 Mortare echivalente care respectă cerinţele standar-

delor de mai sus, mortar de ipsos sau beton

Dispunere cu 4 căi cu canal comun
 Asamblarea directă a 4 clapete antifoc și conec-

tarea / etanșarea cu ajutorul plăcilor de acoperire
furnizate de alții

 Plăcile de acoperire (oțel ga;vanizat, min. 1 mm,
approx. 60 mm lățime, L = 2 × W / H + 60 mm) sunt
poziționate pe o garnitură de conductă și înșurubate
cu șuruburi autofiletante distanțate de cca150 mm
distanță.

Vată minerală folosită ca material de umplere
Dacă nu este specificat altfel în detaliile de montaj rele-
vante, trebuie folosită vată minerală cu densitate brută
≥ 80 kg/m³ şi punct de topire 1000 °C.

Placare rezistentă la foc
Atunci când folosiți setul de instalare WE, următoarele
materiale sunt acceptabile pentru acoperirea clapetelor
antifoc și a conductelor:
 Promatect® LS35
 Promatect® L500
 Promatect® AD40

Instalare cu kit de instalare ES
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Setul de instalare trebuie montat de clapeta de

incendiu de către alții, vezi Fig. Fig. 27 la Fig. 29
 Este necesar un spațiu suficient pentru instalarea

kitului de instalare.
 Kitul de instalare ES se strange cu suruburi de rigips

de Æ 5.5 mm si cu console, prin care suruburile de
rigips trebuie intotdeauna sa se prinda de structura
metalica. Șuruburile pentru gips carton trebuie să fie
suficient de lungi astfel încât clapeta să fie fixată
ferm. Gaurile pentru punctele de fixare partea B
sunt realizate in fabrica.

 Pentru instalarea lângă podea sau plafon, scurtați
sau tăiați în mod profesional setul de montaj astfel
să nu iasă nicio parte în afară. Apoi folosiți bridele
care au fost inițial pe părțile B și fixați-le în părțile
superioare ale părților H (vedeți detaliile de insta-
lare) Gaurile trebuie sa fie deja date Æ 4 mm.

Fig. 21: Montaj cu secţiune de instalare

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3 Perete
5,1 Șuruburile pentru gips carton (livrată de terți)
5,15 Consolă

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Fig. 22: Kit de instalare – spatiu liber(pentru instalare
langa podea sau plafon)

1 FKA2-EU
2,9 Set de instalare ES (placa de acoperire, scurtată

de altele)
3 Perete
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Șuruburile pentru gips carton (livrată de terți)
5,15 Consolă

Fig. 23: Strangeti kitul de instalare de rama metalica.

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
5,1 Șuruburile pentru gips carton (livrată de terți)
5,15 Consolă
7,10 Panouri de fixare
Z1 Strangeti – cu sau fara panouri duble
Z2 Strangeti – cu panouri duble

Instalare cu kit de instalare WA pe pereți solizi și
plăci de tavan
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Setul de instalare trebuie montat de clapeta de

incendiu de către alții, vezi la Fig. 33
 Este necesar un spațiu suficient pentru a atașa setul

de instalare la perete, cel puțin 150 mm în jurul peri-
metrului. Placarea și conexiunea de perete / tavan
trebuie făcute pe 4 laturi.

 Clapeta de incendiu este fixată pe o conductă din
tablă de oțel scurtată astfel încât să fie montată la
perete / tavan.

 Clapeta de incendiu este fixată pe placa de perete /
tavan, iar placarea este fixată cu dopuri de perete
adecvate cu certificat de adecvare pentru rezistența
la foc, alternativ utilizând instalația push-through.

 Pentru detalii suplimentare despre instalare, consul-
tați situația de instalare corespunzătoare.

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Instalare cu kit de instalare WE la distanță de pereți
și tavan
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Setul de instalare trebuie montat de clapeta de

incendiu de către alții, vezi la si Fig. 34
 Instalarea se efectuează pe conducte din tablă de

oțel fără deschideri, cu placare rezistentă la foc.
 Conexiunile plăcilor de perete / tavan, precum și tra-

versele trebuie realizate conform acestor instruc-
țiuni. Fitingurile trebuie configurate conform specifi-
cațiilor Promat®.

 Placarea și racordul plăcilor de perete / tavan tre-
buie realizate pe 4 laturi. Este necesar suficient
spațiu liber pentru a fi atașat la perete, cel puțin
155 mm în jurul perimetrului.

 Clapetele antifoc îndepărtate de pereți și plăci de
tavan trebuie suspendate sau fixate, vezi Ä   161

 Sisteme de suspensie cu L ≥ 1.5 m necesită izolație
rezistentă la foc. Acest lucru se face cu materiale
pentru panouri sau izolație din vată minerală în con-
formitate cu specificațiile producătorului respectiv.

 Pentru detalii suplimentare privind instalarea și com-
ponentele care trebuie furnizate de alții, consultați
situația de instalare respectivă și manualul Promat.

Montaj cu plăci anti-foc
 Distanța de la flanșa de pe partea de operare la

perete sau plafon trebuie să fie 195 mm.
 Sistemele de plăci antifoc constau din două straturi

de plăci de vată minerală, de densitate ≥ 140 kg/m³.
 Aplicaţi masă de etanşare de protecţie la foc la

feţele decupajelor plăcilor de vată minerală şi insta-
lați-le bine în deschiderea de montaj. Etanşaţi toate
spaţiile între plăcile de vată minerală şi deschiderea
de montaj, spaţiile între feţele tăiate ale pieselor
debitate la dimensiune şi spaţiile între plăci şi cla-
peta antifoc, prin aplicarea de etanşant sau acope-
rire antifoc. Folosiți doar etanșant sau acoperire
antifoc potrivită pentru sistemul de plăci antifoc.

 Aplicați strat ablativ pe plăcile de vată minerală,
îmbinări, tranziții și orice imperfecțiuni ale plăcilor de
vată minerală acoperite; grosimea de acoperire
≥ 2,5 mm.

 A nu se utiliza in combinatie cu rosturile de dilatare
ale plafonului.

 Fixați clapetele antifoc pe ambele părți ale peretelui
Ä   162 .

 Dacă plafonul este gros, puteți folosi straturi adițio-
nale de plăci de vată minerală pe partea A.

Fig. 24: Etanșant rezistent la foc

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
8,21 Etanșant antifoc

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Sisteme de plăci antifoc
Sunt acceptabile următoarele sisteme de plăci antifoc
(sistemele de plăci antifoc trebuie furnizate de terți) În
ceea ce privește plăcile de vată minerală, pot fi folosite
toate plăcile care sunt parte a sistemului și au fost apro-
bate de către producător.

Promat®

 Acoperire ablativă Promastop®-CC
 Acoperire ablativă Promastop®-I
 Acoperire ablativă Intumex-CSP
 Acoperire ablativă Intumex-AC
Hilti
 Acoperire ablativă CFS-CT
 Acoperire ablativă CP 673
 Etanșant rezistent la foc CFS-S ACR
HENSEL

 Acoperire ablativă HENSOMASTIK® 5 KS Farbe
 Etansant rezistent la foc

HENSOMASTIK® 5 KS Spachtel
SVT
 Acoperire ablativă

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farbe
 Etanșant rezistent la foc

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Spachtel
OBO Bettermann

 Acoperire ablativă PYROCOAT® ASX Farbe
 Etansant rezistent la foc

PYROCOAT® ASX Spachtel
Würth
 Acoperire ablativă Würth Ablationsbeschichtung I

('Ablation coating I')
AGI
 Acoperire ablativă

PYRO-SAFE Flammotect Combi S90
 Etanșant rezistent la foc

AGI Flammotect COMBI S90

Sistem de plăci antifoc B max.
[mm]

H max.
[mm]

Promat® ≤ 3750 ≤ 1840

Sistem de plăci antifoc B max.
[mm]

H max.
[mm]

Hilti ≤ 3000 ≤ 2115

Hensel

≤ 1900 ≤ 1400

SVT

OBO Bettermann

Würth

AGI

Fig. 25: Luptă de incendiu - instalare în pereți solizi și
plăci de tavan, partiție ușoară, perete cu șuruburi de
lemn, construcție pe jumătate și pereți din lemn masiv

E Zona de montaj

Dimensiuni si distante
pentru sisteme de vata minerala antifoc pentru
montaj in perete

Combinatie clapete
pana la EI 90 S

s1 min.
[mm]

s1 max.
[mm]

FKA2-EU 40 600

Cerințe pentru sistemele de perete și de plafon
Clapetele antifoc FKA2-EU pot fi instalate în sistemele
de pereți sau plafoane dacă acești pereți sau plafoane
au fost construiți în concordanță cu regulamentele în
vigoare și în conformitate cu instrucțiunile producăto-
rului și dacă informațiile de montaj în acea situație și
următoarele cerințe sunt satisfăcute.
Efectuați deschiderile de montaj conform cu detaliile de
montaj specificate în acest manual.

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Pereţi masivi
 Pereți solizi sau pereți de compartimentare compuși,

de exemplu, din beton, beton celular, zidărie sau
plăci de gips solide conform EN 12859 (fără spații
deschise), densitate brută ≥ 350 kg/m³.

 Grosimea peretelui W ≥ 100 mm, panouri de perete
solide din gips W ≥ 80 mm.

 Furnizați fiecare deschidere a instalației și găurile
găurite în funcție de condițiile locale și structurale și
în funcție de dimensiunile clapetei de incendiu.

Fig. 26: Distanța dintre FKA2-EU si alte clapete antifoc
TROX - montaj pe bază de mortar în pereți solizi

Distanța dintre diferite clapete antifoc TROX -
montaj pe bază de mortar în pereți solizi

Ele-
men
t nr.

Combinatie clapete
pana la EI 90 S

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 cu
constructie cu flansa)

4 FKA2-EU – FKRS-EU 50 – 225

Pereţi despărţitori uşori cu structură de metal
 Pereți despărțitori ușori, pereți despărțitori de sigu-

ranță sau pereți pentru protecție la radiații, cu struc-
tură de susținere metalică, cu clasificare europeana
EN 13501-2 sau clasificare națională echivalentă.

 Placare pe ambele părţi executată din panouri com-
pacte de ipsos sau ciment aplicate sau ipsos armat
cu fibră de sticlă sau plăci din silicat de calciu rezis-
tente la foc.

 Grosimea peretelui W ≥ 94 mm, pentru pereții de
compartimentare sau de partiție de siguranță
W ≥ 100 mm.

 Distanța dintre structurile metalice de susținere
≤ 625 mm; distanța dintre structurile metalice de
sprijin din pereții compartimentului ≤ 312.5 mm.

 Pereții de compartimentare și pereții de partiție de
siguranță pot să aibă inserții din oțel și pot necesita
un spațiu mai mic între suporții de metal.

 Realizați un gol de montaj
 Dacă este necesar, folosiți panouri de suport și

fixați-le cu șuruburi de structura de susținere
 Straturi suplimentare de placări (dacă așa este men-

ționat în certificatul de folosire al peretelui) și con-
strucții cu suporți dubli sunt permise.

 Conectați secțiunile de metal de lângă deschiderea
de montaj conform detaliilor de montaj din acest
manual.

 Dacă sunt necesare plăci de armare, acestea tre-
buie înșurubate la structura metalică de susținere la
intervale deapprox. 100 mm.

 Instalarea este permisă numai în pereții neportanți
(construcții de pereți portanți la cerere).

Instalare
Informaţii generale de montaj 
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Pereții despărțitori ușori cu structură de suport din
cherestea / construcții semi-lemnoase
 Pereți despărțitori ușori, pereți cu suport din che-

restea sau construcții semi-lemnoase, cu clasificare
europeană EN 13501-2 sau clasificare națională
echivalentă.

 Placare pe ambele părţi executată din panouri com-
pacte de ipsos sau ciment aplicate sau ipsos armat
cu fibră de sticlă sau plăci din silicat de calciu rezis-
tente la foc.

 Grosimea peretelui W ≥ 130 mm (W ≥ 110 for F60,
W ≥ 105 pentru F30); grosimea peretelui construc-
țiilor pe jumătate W ≥ 140 mm
(W ≥ 110 pentru F30).

 Montați peretele șurubului de lemn sau construcția
pe jumătate conform instrucțiunilor producătorului.

 Straturi suplimentare de placări (dacă așa este men-
ționat în certificatul de folosire al peretelui) și con-
strucții cu suporți dubli sunt permise.

 Executați un gol de montaj în structura de suport din
lemn

 Panourile ornamentale și plăcile de armare trebuie
să fie din material de placare și trebuie să fie fixate
de cadru.

Pereţi masivi din lemn
 Pereți din lemn masiv rezistent la foc sau pereți din

lemn laminat transversal cu certificat european sau
național.

 Grosimea peretelui W ≥ 95 mm (cu placă de ranfor-
sare W ≥ 100 mm lângă deschiderea de montaj).

 La cerere sunt permise panouri lipite pe gips sau
lipite pe bază de ciment, plăci din gips cu fibre de
consolidare

Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal
 Pereți de rezistență sau foi suplimentare cu struc-

tură de suport metalică sau din oțel, cu clasificare
europeană EN 13501-2 sau clasificare națională
echivalentă.

 Placare pe o singură faţă executată din panouri
compacte de ipsos sau ciment aplicate sau plăci din
ipsos armat cu fibră de sticlă sau plăci din silicat de
calciu rezistent la foc.

 Grosimea peretelui W ≥ 90 mm (W ≥ 75 for F30);
scări / armături în conformitate cu detaliile de insta-
lare.

 ≤ 625 mm distanţă între prezoanele metalice.
 Vă rugăm să respectați instrucțiunile producătorului

pentru înălțimea, lățimea și grosimea pereților.
 Realizați un gol de montaj
 Dacă este necesar, folosiți panouri de suport și

fixați-le cu șuruburi de structura de susținere
 Instalarea se efectuează cu actuatorul la exteriorul

axului.
 Dacă sunt necesare plăci de armare, acestea tre-

buie înșurubate la structura metalică de susținere la
intervale deapprox. 100 mm.

Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de metal
 Pereţi de rezistenţă, fără structură de susţinere

metalică, cu clasificare europeană conform EN
13501-2 sau clasificare naţională echivalentă

 Placare pe o singură faţă executată din panouri
compacte de ipsos sau ciment aplicate sau plăci din
ipsos armat cu fibră de sticlă sau plăci din silicat de
calciu rezistent la foc.

 Grosimea peretului W ≥ 50 mm.
 Dacă sunt necesare plăci de armare, acestea tre-

buie înșurubate la intervale de approx. 100 mm.

Plafoane suspendate masive
 Plafoane masive fără spaţii deschise, executate din

beton sau beton autoclavizat, densitate brută
≥ 450 kg/m³.

 Grosimea plăcii de tavanD ≥ 100 mm,grosimea a
crescut local la D ≥ 125 mm (dacă nu se specifică
altfel în detaliile instalării).

 Grosimea parțială a plăcii plafonului solid ≥ 125 mm
combinație cu plafoane cu grinzi din lemn rezistente
la foc (de asemenea, gluelam) și plafoane din lemn
masiv.

 Executați fiecare gol de montaj în concordanță cu
condițiile locale și structurale și conform cu dimen-
siunile clapetei antifoc.

Tavanele din lemn masiv
 Tavane din lemn masiv sau din lemn stratificat.
 Grosimea tavanuluiD ≥ 140 mm or D ≥ 112.5 mm cu

placare suplimentară rezistentă la foc.

Instalare
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Tavane cu grinzi din lemn
 Construcție de grinzi din lemn sau gluelam.
 Grosimea tavanului D ≥ 142.5 mm(dependent de

tavan) cu placare suplimentară rezistentă la foc.

Instalare
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5.3.1 Set de instalare ES pachet furnizat

Fig. 27: Kit de montaj ES entru instalarea uscată fără mortar

2,9 Set de montaj ES
2.9.1 B part (2 ×)
2.9.2 H part (2 ×)
5,1 Surub pentru gips carton 5 × 50 mm (4 – 8 pcs,

in functie de marimea clapetei)

5,15 Console (4 – 8 pcs, in functie de dimensiunile
clapetei)

5,19 Clips de conectare (8 pcs)
6,12 Garnitura intumescenta(4 pcs)
6,21 Kerafix 2000 banda izolanta

Fig. 28: Montajul kitului ES pentru instalarea uscată fără mortar

2,9 Set de montaj ES
2.9.1 B part (2 ×)
2.9.2 H part (2 ×)

5,19 Clips de conectare (8 pcs)
6,12 Garnitura intumescenta(4 pcs)

Instalare
Informaţii generale de montaj  > Set de instalare ES pachet furnizat
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Fig. 29: Montajul kitului ES pentru instalarea uscată fără mortar

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
2.9.1 B part (2 ×)
2.9.2 H part (2 ×)
5,1 Surub pentru gips carton 5 × 50 mm

5,15 Consolă
5,19 Racorduri flexibile
6,12 Garnitură umflată
6,21 Kerafix 2000 banda izolanta
11,5 Bază

1. În fiecare caz, uniți o parte B (2.9.1) și o parte H (2.9.2) și fixați cu două cleme de legătură (5.19), apoi aplicați
o garnitura intumescent (6.12), Fig. 28 .

2. Așezați clapeta antifoc(1) cu flanșa pe partea de instalare A pe o bază (11.5) din carton sau lemn.
3. Așezați cele două piese ale kitului de instalare, care au fost unite în prealabil în jurul clapetei , îmbinați-le și

fixați-le cu clemele de conectare (5.19), apoi aplicați garnitura intumescenta (6.12).
4. Rotiți clapeta (1) cu flanșa spre partea de operare B și aplicați banda de etanșare Kerafix 2000 (6.21) de-a

lungul perimetrului.
5. Înșurubați suporturile (5.15) pentru fixarea pe perete a kitului de instalare cu șurub pentru gips carton (5.1)

Numărul și poziția consolelor depind de dimensiuni și corespund găurilor realizate în fabrică.
6. Pentru pașii de asamblare și montaj subsecvenți, verificați detaliile de montaj.

Instalare
Informaţii generale de montaj  > Set de instalare ES pachet furnizat
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5.3.2 Set de instalare ES pachet furnizat WA/WE

Fig. 30: Set de instalare pachet WA / WE pentru instalare uscată fără mortar

2,9 Set de montaj ES
2.9.1 B part (2 ×)
2.9.2 H part (2 ×)
5,1 Surub pentru gips carton 5 × 50 mm (4 – 8 pcs,

in functie de marimea clapetei)

5,15 Console (4 – 8 pcs, in functie de dimensiunile
clapetei)

5,19 Clips de conectare (8 pcs)
6,12 Sigiliu intumescent (4 bucăți), îndepărtat de alții
6,21 Kerafix 2000 banda izolanta

Fig. 31: Asamblarea kitului de instalare WA / WE pentru instalare uscată fără mortar

2,9 Set de montaj ES
2.9.1 B part (2 ×)

2.9.2 H part (2 ×)
5,19 Clips de conectare (4 pcs)

Instalare
Informaţii generale de montaj  > Set de instalare ES pachet furnizat WA/WE
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Fig. 32: Asamblarea kitului de instalare WA / WE pentru instalare uscată fără mortar

5,19 Clips de conectare (4 pcs)
11,5 Bază

Fig. 33: Set de montaj WA

1 FKA2-EU
2,5 Set de montaj WA, alcătuit din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Pachet panou (4 ´)

C Piese tăiate din lână minerală (2 ´ B partea 2 ´
partea H), ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, d = 60 mm

D Banda de vata minerala (2 ´ B partea 2 ´ partea
H ), ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, t = 10 mm

5,17 Hilti ® HUS șurub de ancorare Æ 6 mm (120 mm)
Alternativ, șuruburi de ancorare echivalente cu
certificat de adecvare pentru rezistența la foc fur-
nizate de alții, asortate cu placa de perete / tavan
sau împingere prin instalare

Instalare
Informaţii generale de montaj  > Set de instalare ES pachet furnizat WA/WE
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Instalare cu kit de instalare WA
1. Montați kitul de instalare WA pe clapeta de incendiu, vezi la Fig. 33
2. Atașați clapeta de incendiu (montată pe flanșă) (1) la conducta scurtată astfel încât să fie montată la perete /

tavan.
3. Atașați vata minerală (C) și (D) (fixați-o).
4. Fixați pachetele de panouri (B) pe placa de perete / tavan cu șuruburi de ancorare sau împingeți instalarea

(5.17).
5. Remediați pachetele panoului (B) de pe kitul de instalare.
6. Detalii suplimentare în conformitate cu descrierea specială a instalației

Fig. 34: Set de montaj WE

1 FKA2-EU
2,6 Set de montaj WE, alcătuit din:
A Set montaj (2 B part si 2 × partea H)

B Panouri tăiate / benzi (6 × B side, 6 × H side)
9,4 Conductă din tablă de oțel cu sistem de suspen-

dare și placare rezistentă la foc conform manua-
lului Promat®, construcția 478, ultima ediție (a se
vedea situația specială de instalare pentru detalii
suplimentare)

9,5 Suspendare (la fața locului care urmează să fie
efectuată de alții), vezi Ä   161

Instalare cu kit de instalare WA
1. Montați kitul de instalare WE pe clapeta de incendiu, vezi la si Fig. 34
2. Fixați clapeta de incendiu (1) pe conducta din tablă de oțel și aplicați placări rezistente la foc conform detaliilor

situației de instalare respective.
3. Suspendați clapeta de incendiu și conducta din placa solidă a tavanului, vezi Ä   161

4. Detalii suplimentare în conformitate cu descrierea specială a instalației

Instalare
Informaţii generale de montaj  > Set de instalare ES pachet furnizat WA/WE
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5.4 Pereţi masivi

Fig. 35: Pereti solizi – aranjament / distante

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,4 Sistem de tablă acoperită

3,1 Perete solid
s1 Decalaj perimetral, vezi Ä   36
s2 Distanța dintre clapetele de incendiu, vezi Ä   35

Cerinte suplimentare: pereti solizi
 Perete solid Ä   41
 Distante si orientari de instalare, a se vedea Ä   35

Tip de montaj Gol de montaj [mm] Distanţa [mm]
B1 H1 s1 s2

Montajul pe bază de mortar B + 450 max. H + 450 max. ≤ 225 60 – 225

Instalare uscată fără mortar
cu plăci antifoc 1

H + 1200 max. H + 1200 max. 40 – 600 60 – 600

1) A se observa marimea maxima permisa a vatei minerale antifoc

Instalare
Pereţi masivi  
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5.4.1 Montajul pe bază de mortar

Fig. 36: Montaj pe bază de mortar într-un perete masiv

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid

4,1 Plafon/ podea masive
* Instalare langa pardoseala analog la 

 Până la EI 120 S

Fig. 37: Instalarea bazată pe mortar într-un perete de rezistență, flanșă la flanșă, ilustrația prezintă instalarea una
lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una peste alta)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar

3,1 Perete solid
Până la EI 120 S

Instalare
Pereţi masivi  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 38: Instalare pe bază de mortar într-un perete solid realizat din plăci de perete din gips

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,14 Perete solid realizat din plăci cu bilă de gips

EN 12859 (anterior DIN 18163)

4,1 Placa solida de tavan
 Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi masivi  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 39: Montaj pe bază de mortar într-un perete masiv combinat FKA2-EU si FKRS-EU

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2,1 Mortar

3,1 Perete solid
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKRS-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi masivi  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 40: Montaj pe bază de mortar într-un perete masiv combinat FKA2-EU si FKR-EU

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKR-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid
Z Construcţie ştuţ de racord 370 mm

Construcţie cu flanşă 342 mm
s2 Construcție cu vârf 40 – 225 mm

Construcţie cu flanşă 80 – 225 mm
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKR-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Cerinte supliemntare : instalare pe baza de mortar in pereti solizi
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm

Instalare
Pereţi masivi  > Montajul pe bază de mortar
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5.4.2 Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

Fig. 41: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton

3,1 Perete solid (component portant)
4,1 Placă de tavan solidă (componentă portantă)

Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU54



Fig. 42: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

1 FKA2-EU
2,1 Mortar

3,1 Perete solid
Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Suprafața totală a clapetei de incendiu (B × H) ≤ 4.8 m2

 Numărul clapetelor de incendiu dintr-o deschidere a instalației este limitat de dimensiunea clapetei
(B × H) și suprafața generală a amortizoarelor de incendiu (4.8 m2)

 Clapetele pot fi aranjate pe unul sau două rânduri.
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
 Dacă dispozitivele de acționare sunt amplasate între clapetele de incendiu, trebuie să existe un spațiu suficient

pentru inspecție.
 Lățimea patului de mortar nu este permisă să depășească 225 mm, asigurați partiția din cărămidă sau buian-

drugul, dacă este necesar.

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 55



5.4.3 Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

Fig. 43: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm

6,2 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³,
grosime ≥ 30 mm

8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură

Până la EI 120 S

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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Fig. 44: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm

8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură

Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă de aer comună
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Dispunere cu 4 căi până la 4,8 m2 suprafața totală a clapetei de incendiu (conductă de aer comună)
 Conectarea amortizoarelor la flanșe folosind plăci de acoperire
 Închideți complet golurile perimetrale și golurile dintre carcasele amortizorului cu mortar.
 Pentru EI 120 S, aplicați vată minerală (6.2) în jurul părții de operare și de instalare (decupați panoul de control,

astfel încât funcția amortizorului să nu fie afectată). Accesele de inspecție și autocolantul produsului trebuie să
rămână accesibile.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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5.4.4 Montaj pe bază de mortar cu închidere parţială cu mortar

Fig. 45: Montaj pe bază de mortar în perete masiv, cu închidere parţială cu mortar

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid

4,1 Placa solida de tavan
6,4 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³

Până la EI 90 S

Cerinte supliementare : instalare pe baza de mortar in pereti solizi cu mortar partial
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Distanta dintre doua FKA2-EU intr-un singura deschidere trebuie sa fie de 60 – 225 mm
1. Decalajul de instalare dificil de accesat între FKA2-EU și perete / tavanul trebuie să fie complet umplut cu vată

minerală între flanșele de perete (tăiați placa de lână minerală la dimensiune și fixați-o între flanșe fără goluri).
2. Închideți complet cu mortar golurile rămase (pe 2 sau 3 laturi).

Instalare
Pereţi masivi  > Montaj pe bază de mortar cu închidere parţială...
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5.4.5 Instalare uscată fără mortar pe un perete solid cu kit de instalare WA

Fig. 46: Instalare uscată fără mortar pe un perete solid cu kit de instalare WA (tip montaj pe perete)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,5 Set de instalare WA, vezi Ä   46 , constând din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Pachet panou(2 ´ B si partea 2 ´ partea H )
C Piese tăiate din lână minerală (2 ´ B partea 2 ´

partea H), ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, d = 60 mm

D Banda de vata minerala (2 ´ B partea 2 ´ partea
H ), ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, t = 10 mm

3,1 Perete solid
5,17 Hilti ® HUS șurub de ancorare Æ 6 mm (120 mm)

Alternativ, șuruburi de ancorare echivalente cu
certificat de adecvare pentru rezistența la foc fur-
nizate de alții, asortate cu placa de perete / tavan
sau împingere prin instalare

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar pe perete solid cu kit de instalare WA
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 150 mm distanța până la perete sau placa plafonului
 ≥ 300 mm distanţa între două clapete antifoc
 Instalarea FKA2-EU cu kit de instalare WA pe pereți solizi și plăci de tavan, vezi Ä   38
 Remediați kitul de instalare WA pe clapeta de incendiu, vezi Ä   46

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare uscată fără mortar pe un perete soli...
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5.4.6 Instalare uscată fără mortar la distanță de pereți solizi cu kit de instalare WE

Fig. 47: Instalare uscată fără mortar la distanță de pereți solizi cu kit de instalare WE (tip montaj pe perete)

1 FKA2-EU
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46 , constând din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Panouri tăiate / benzi (6 ´ B side, 6 ´ H side)
2,19 Umplutură de îmbinare (umplutură Promat®,

Promat® umplutură sau mortar gata de utilizare
conform manualului de instalare și utilizare)

3,1 Perete solid, penetrare a peretelui conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

5,20 Șurub, Fischer® FFS 7.5 × 82 mm sau echiva-
lent (alternativ împingeți prin instalare)

6,1 Vata mineralal, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³,
d = 40 mm, doar cu B × H > 800 × 400 mm

8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
8,19 Suprapunere din PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezis-

tentă la foc și sistem de suspendare conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

9,5 Suspendarea (la fața locului a fi efectuată de
alții) a FKA2-EU, vezi Ä   161

# Clapetele de dimensiuni > 1000× 600 mm nece-
sită două puncte de suspendare sub clapetă, la o
distanță de 150 mm una de cealaltă
pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pe...
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Fig. 48: Instalare uscată fără mortar la distanță de pereți solizi cu kit de instalare WE (varianta de instalare)

1 FKA2-EU
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46
3 Perete despărțitor ușor sau perete solid (dacă

există), penetrare a peretelui conform manualului
Promat®, construcția 478, ultima ediție

3,1 Perete solid, penetrare a peretelui conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima ediție

9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezistentă
la foc și sistem de suspendare conform manua-
lului Promat®, construcția 478, ultima editie (de la
B × H > 800 × 400 mm plus 6.1)

9,5 Suspendarea (la fața locului a fi efectuată de alții)
a FKA2-EU, vezi Ä   161
pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pe...
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Fig. 49: Instalare uscată fără mortar la distanță de pereți solizi cu kit de instalare WE (penetrare pe perete)

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pe...
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1 FKA2-EU
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46 , constând din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Panouri tăiate / benzi (6 ´ B side, 6 ´ H side)
3,1 Perete solid, penetrare a peretelui conform

manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

5,21 Diblu
6,1 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³,

d = 40 mm, doar cu B × H > 800 × 400 mm
6,2 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

8,1 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
8,19 Suprapunere din PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezis-

tentă la foc și sistem de suspendare conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

9,5 Suspendarea (la fața locului a fi efectuată de
alții) a FKA2-EU, vezi Ä   161

# Clapetele de dimensiuni > 1000× 600 mm nece-
sită două puncte de suspendare sub clapetă, la o
distanță de 150 mm una de cealaltă
pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Cerinte suplimentare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare WE
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Placare cu panou pe 4 fețe
 Montajul orizontal
 Conducte din tablă de oțel fără deschideri, cu placare rezistentă la foc pe 4 fețe (fitinguri cu placare conform

instrucțiunilor Promat®)
 ≥ 155 mm distanța de la clapeta de incendiu la peretele sau placa de tavan ( ≥ 110 mm cu penetrare pe perete)
 ≥ 310 mm distanța dintre două clapete de incendiu ( ≥ 300 mm cu penetrare pe perete)
 Instalarea FKA2-EU cu kit de instalare WE la distanță de pereți și plăci de tavan, vezi Ä   39
 Remediați kitul de instalare WE pe clapeta de incendiu, vezi Ä   46

Notă: Clapeta antifoc şi tronsonul de tubulatură trebuie să fie suspendate Ä   161

Instalare
Pereţi masivi  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pe...
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5.4.7 Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

Fig. 50: Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc într-un perete masiv

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,1 Perete solid

4,1 Placa solida de tavan
 la EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm

(poziția de instalare orizontală)
Pana la EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

Fig. 51: Instalarea uscată fără mortar într-un perete masiv, cu placă antifoc, flanșă la flanșă, ilustrația prezintă insta-
larea una lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită

3,1 Perete solid
Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi masivi  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 52: Instalare uscată fără mortar într-un perete solid, cu un strat de incendiu, instalare multiplă, flanșă la flanșă,
ilustrația arată instalarea una lângă alta (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită

3,1 Perete solid
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 2,4 m².
 Numărul de clapete de incendiu (aranjate în perechi) în lupta împotriva incendiilor este limitat de mărimea lor (B

× H) și de suprafața totală a clapetelor de incendiu (2,4 m²).
 B1 x H1 dimensiunea maximă a etanșării de penetrare depinde de producător
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Cerinte suplimentare: instalare uscata fara mortar, cu vata minerala antifoc in pereti masivi
 Perete solid Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Sisteme de luptă împotriva incendiilor, detalii de instalare, distanțe / dimensiuni, vezi Ä   39 f
 Suspensie și fixare, vezi Ä   160

Instalare
Pereţi masivi  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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5.5 Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori cu structură portantă de metal

Fig. 53: Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere metalică şi placare pe ambele feţe

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  
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Fig. 54: Pereţi despărțitori cu structură portantă de metal şi placare pe ambele părţi

A Perete despărțitor ușor cu structură de susținere
metalică sau structură de sprijin din oțel / perete
compartiment / perete despărțitor de siguranță

B Perete despărțitor ușor cu structură de susținere
metalică sau structură de sprijin din oțel / perete
compartiment / perete despărțitor de siguranță,
instalare lângă podea

C Perete despărțitor ușor cu structură de susținere
metalică sau structură de sprijin din oțel / perete
compartiment / perete despărțitor de siguranță,
instalare lângă tavan

4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Şurub filetat grosier
5,6 Şurub sau nit de oţel
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)

7,2 Secţiune CW
7,3 Secţiune UA
7,10 Panouri ornamentale, în funcţie de detaliile

instalaţiei
7,13 Placare
7,23 Inserție de foaie de oțel în funcție de produ-

cătorul peretelui
B1 × H1 Deschidere de montaj
B2 × H2 Deschidere în structura portantă de metal

(fără panouri ornamentale: B2 = B1, H2 = H1)
* Capătul închis al secțiunii metalice trebuie să

fie orientat către deschiderea de montaj
# Aeranjament variabil

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori... 
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7,1 Secţiune UW
7,1a Secţiune UW, tăiată și îndoită

Fig. 55: Pereţi despărțitori cu structură portantă de metal şi placare pe ambele părţi

5,1 Şurub filetat grosier
5,2 Şurub cap hexagonal M6
5,5 Şurub de fixare, L ≤ 50 mm, cu piuliţă şi şaibă
5,6 Nit din oţel
5,14 Consola unghiulara

7,1 Secţiune UW
7,2 Secţiune CW
7,3 Secţiune UA
* Golul de instalare, în funcţie de detaliile instalaţiei

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori... 
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Cerinte suplimentare :Pereţi despartitori usori si pereti despartitori cu structură portantă de metal
 Perete despartitor usor sau perete de compartimentare, a se vedea Ä   41

Tip de montaj Gol de montaj [mm]
B1 H1 B2 H2

Montaj pe bază de mortar 1 B + 450 max. H + 450 max. B1 + (panouri de
tăiere)

H1 +(panouri de
tăiere)

Instalare uscata fara
mortar
kit de instalare ES 1, 2

B + 140 H + 140

Instalare uscată fără
mortar cu plăci antifoc 3

B + 80 la 1200 H + 80 la 1200 B1 + (2 × / 4 ×
panouri ornamen-
tale)

H1 + (2 × / 4 ×
panouri ornamen-

tale)
1) Tăiați panourile opțional sau detaliile de instalare corespunzătoare (max. 2 × 12.5 mm / 1 × 25 mm)

2) Toleranta golului de montaj ± 2 mm

3) Panouri ornamentale in functie de detaliile instalatiei

Instalare ulterioara

Fig. 56: Instalare ulterioara in pereti despartitori usori cu goluri de montaj ≤ 475 mm intre doua rafturi , instalare cu
mortar (aplicabila si in cazul instalarii fara mortar)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe

5,1 Surub pentru gips carton, la o distanta de
≤ 100 mm

7,1 Secțiuni UV, tăiate de o terță parte, suprapuse

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori... 
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5.5.1 Montajul pe bază de mortar

Fig. 57: Montaj pe bază de mortar într-un perete despărțitor usor, perete despartitor sau perete despărțitor de sigu-
ranță

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
3,6 Perete despărţitor sau perete despărțitor de sigu-

ranță cu structură de susţinere metalică şi pla-
care pe ambele feţe

4,1 Plafon/ podea masive
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)

7,5 Structură portantă de oțel (secțiune cutie)
7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7,23 Inserție de foaie de oțel în funcție de producă-

torul peretelui
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – Până la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 58: Montaj pe bază de mortar într-un perete despărțitor ușor

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)
7,10 Panouri de fixare

7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – EI 30 S
Până la EI 60 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 59: Instalarea bazată pe mortar într-un perete despărțitor ușor, flanșă la flanșă, ilustrația prezintă instalarea cla-
petelor una lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una peste alta)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare

7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-
tele

# Optional, in functie de detaliile de instalare 
Fig. 57 si Fig. 58
Până la EI 120 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 60: Montaj pe bază de mortar într-un perete despărțitor ușor, FKA2-EU și FKRS-EU combinate

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
# Optional, in functie de detaliile de instalare 

Fig. 57 si Fig. 58
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKRS-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 61: Montaj pe bază de mortar într-un perete despărțitor ușor, FKA2-EU și FKR-EU combinate

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKR-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
Z Construcţie ştuţ de racord 370 mm

Construcţie cu flanşă 342 mm
s2 Construcție cu vârf 40 – 225 mm

Construcţie cu flanşă 80 – 225 mm
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKR-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar în pereți despărțitori și compartimentări ușori
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimile carcasei L = 305 si 500 mm
 EI 120 S: 60 – 225 mm distanța dintre două clapete de incendiu FKA2-EU de aceeași dimensiune într-o singură

deschidere a instalației (abateri la cerere).

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Montajul pe bază de mortar
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5.5.2 Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

Fig. 62: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid (component portant)

4,1 Placă de tavan solidă (componentă portantă)
Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...
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Fig. 63: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe

6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-
telui)

7,10 Panouri de fixare
Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației
 Perete despărțitor ușor (cu excepția peretelui compartimentului), vezi Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Suprafața totală a clapetei de incendiu (B × H) ≤ 4.8 m2

 Numărul clapetelor de incendiu dintr-o deschidere a instalației este limitat de dimensiunea clapetei
(B × H) și suprafața generală a clapetei de incendiu (4.8 m2)

 Clapetele pot fi aranjate pe unul sau două rânduri.
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
 Dacă dispozitivele de acționare sunt amplasate între clapetele de incendiu, trebuie să existe un spațiu suficient

pentru inspecție.
 Lățimea patului de mortar nu este permis să depășească 225 mm, furnizați tăietoare separate, dacă este

necesar.

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...
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5.5.3 Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

Fig. 64: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm
6,2 Vara minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³,

grosime ≥ 30 mm
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură
# in functie de detaliile de instalare Fig. 57 si 

Fig. 58
Până la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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Fig. 65: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,10 Panouri de fixare
8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură
# in functie de detaliile de instalare Fig. 57 si 

Fig. 58
Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă de aer comună
 Perete despărțitor ușor (cu excepția peretelui compartimentului), vezi Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Dispunere cu 4 căi până la 4,8 m2 suprafața totală a clapetei de incendiu (conductă de aer comună)
 Conectarea amortizoarelor la flanșe folosind plăci de acoperire
 Închideți complet golurile perimetrale și golurile dintre carcasele amortizorului cu mortar.
 Pentru EI 120 S, aplicați vată minerală (6.2) în jurul părții de operare și de instalare (decupați panoul de control,

astfel încât funcția amortizorului să nu fie afectată). Accesele de inspecție și autocolantul produsului trebuie să
rămână accesibile.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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5.5.4 Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj ES

Fig. 66: Set de montaj ES pentru instalarea uscată fără mortar în pereţi despărţitori uşori

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
4,1 Plafon/ podea masive
5,15 Consolă
6,2 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)
6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură alternativă

(dacă este necesară nivelarea unui perete deni-
velat)

7,5 Structură portantă de oțel (secțiune cutie)

7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,23 Inserție de foaie de oțel în funcție de producă-

torul peretelui
9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
* Instalare langa pardoseala analog la 
# opţional
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   70
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

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

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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7,10 Panouri de fixare

Fig. 67: Set de montaj ES pentru instalarea uscată fără mortar în pereţi despărţitori uşori

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
5,15 Consolă
6,2 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ (necesar

pentru grosimile peretelui > 100 mm)
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   70
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

Până la EI 60
 – EI 30 S

Cerinte suplimnetare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare ES in pereti despartitori usori
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanța de la clapeta de incendiu la elementele structurale adiacente ≥ 110 / 120 mm (în funcție de dispunerea

consolelor, secțiune metalică pe 4 fețe)
 65 - 70 mm distanță între clapeta de incendiu cu un kit de instalare scurtat și elementele structurale portante,

vezi / , detalii 
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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 Asigurați accesul prin partea din spate.
 Pentru grosimi de perete > 100 mm, panourile cu finisare dublă pot fi furnizate ca o alternativă la închiderea din

spate de la 6.2 și 7.14 (sunt necesare panouri duble cu trei fețe pentru instalarea în apropierea tavanului).
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în orificiul de instalare și fixați-o cu suporturi și șuruburi de perete

uscat pe cadrul știftului, vezi Fig. 21 la Fig. 23 .

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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5.5.5 Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala

Fig. 68: Instalare uscată fără mortar într-un perete despărțitor ușor, cu vată minerală

1 FKA2-EU
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Şurub filetat grosier

6,3 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³,
grosime = 40 mm

6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-
telui)

6,31 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm
Până la EI 60 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar în pereți despărțitori ușori, cu vată minerală
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 80 mm
1. Creați o deschidere clară cu B + 74 (±2) mm si H + 86 (±2) mm.
2. Tăiați benzile de vată minerală (6.3) și benzile de gips-carton rezistente la foc (6.31) la dimensiune.
3. Așezați benzi de vată minerală și benzi de gips-carton rezistente la foc în jurul carcasei clapetei de pe partea

de operare (B) și fixați-le (fixați și fixați cu umplutură, dacă este necesar).
4. Glisați clapeta de incendiu în orificiul de instalare și înșurubați benzile de gips-carton rezistente la foc pe

partea de operare (B) la structura de susținere metalică din jur (distanța șuruburilor approx. 150 mm).
5. Atașați benzile de gips-carton rezistente la foc pe partea de instalare (A) și înșurubați-le de structura de susți-

nere metalică din jur (spațierea șuruburilorapprox. 150 mm).

Notă:
Grosimea peretelui afișată = 100 mm. Pentru grosimi de pereți> 100 mm, zona dintre partea de instalare (A) a cla-
petei de incendiu și deschiderea de instalare este umplută suplimentar la grosimea peretelui cu benzi de vată mine-
rală (6.3).

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala
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5.5.6 Instalare uscată fără mortar cu placări de gips-carton / panouri de gips-carton rezis-
tente la foc

Fig. 69: Instalare uscată fără mortar cu placare de gips-carton / panouri de gips-carton rezistente la foc în perete
despărțitor ușor

1 FKA2-EU
2,19 Umplutură sau umplutură de îmbinare
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
5,1 Şurub filetat grosier
6,3 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³

6,31 Plăci de gips-carton sau plăci de gips-carton
rezistente la foc, d = 12.5 mm, 98 mm lat
Piese tăiate: 4 × B + 16 mm si 4 × H + 33 mm

7,1 Secţiune UW
7,2 Secţiune CW
7,17 suporturi, secțiune UW

Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar în pereți despărțitori ușori, cu placări de gips-carton /
panouri de gips-carton ignifuge
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 75 mm
1. Efectuați tăieturi ale panourilor fără goluri din placarea plăcilor de gips-carton sau benzi de gips-carton rezis-

tente la foc și înșurubați-le cu secțiuni metalice selectate pentru a se potrivi cu deschiderea instalării.
2. Umpleți complet canelurile de pe partea de instalare a clapetei de incendiu de jur împrejur cu umplutură sau

umplutură de îmbinare (2.19), așezați benzile de panou pe 4 laturi în jurul clapetei de incendiu și înșurubați
profilurile împreună la punctele de intersecție.

3. Poziționați clapeta de incendiu în poziția dorită în peretele metalic al știftului și înșurubați-l de profilurile de
perete.

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare uscată fără mortar cu placări de gip...
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5.5.7 Instalare uscată fără mortar de la un perete despărțitor ușor cu kit de instalare WE

Fig. 70: Dry mortarless installation remote from a lightweight partition wall with installation kit WE

1 FKA2-EU
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
5,1 Şurub filetat grosier
6,1 Vata mineralal, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, d = 40 mm,

doar cu B × H > 800 × 400 mm
6,2 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³,

grosime = 20 mm
8,1 Colet furnizat WE

8,2 Colet furnizat WE
8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
8,19 Suprapunere din PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezis-

tentă la foc și sistem de suspendare conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

9,5 Suspendarea (la fața locului a fi efectuată de
alții) a FKA2-EU, vezi Ä   161

# Clapetele de dimensiuni > 1000× 600 mm nece-
sită două puncte de suspendare sub clapetă, la o
distanță de 150 mm una de cealaltă
pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare uscată fără mortar de la un perete d...
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Cerinte suplimenetare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare WE la distanta de pereti despartitori
usori
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Montajul orizontal
 Conductele din tablă de oțel fără nicio deschidere, cu placare rezistentă la foc (fitinguri cu placare conform

instrucțiunilor de la Promat®)
 ≥ 270 mm distanța până la perete sau placa plafonului
 ≥ 350 mm distanţa între două clapete antifoc
 Este necesar suficient spaţiu liber pentru asamblarea setului de montaj la clapeta antifoc.
 Instalarea FKA2-EU cu kit de instalare WE la distanță de pereți și plăci de tavan, vezi Ä   39
 Remediați kitul de instalare WE pe clapeta de incendiu, vezi Ä   46

Notă: Clapeta antifoc şi tronsonul de tubulatură trebuie să fie suspendate Ä   161

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalare uscată fără mortar de la un perete d...
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5.5.8 Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

Fig. 71: Montaj uscat fără mortar în perete despărţitor uşor, cu o placă antifoc

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
4,1 Plafon/ podea masive
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)
7,10 Panouri de fixare

7,11 Panouri tăiate, strat dublu
7,13 Placare
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – la EI 120 S:
B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm (poziția de
instalare orizontală)
Până la EI 90 S
EI 30 pana la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 72: Montaj uscat fără mortar în perete despărţitor uşor, cu o placă antifoc

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia pere-

telui)
7,10 Panouri de fixare

7,11 Panouri tăiate, strat dublu
7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
 – EI 30 S

Până la EI 60 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 73: Instalarea uscată fără mortar într-un perete despărțitor ușor, cu placă antifoc, flanșă la flanșă, ilustrația pre-
zintă instalarea una lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe
3,6 Pereţi despărțitori cu structură portantă de metal şi

placare pe ambele părţi
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7,23 Inserție de foaie de oțel în funcție de producă-

torul peretelui
 Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 91



Fig. 74: Instalare uscată fără mortar într-un perete despărțitor ușor, cu o placă de incendiu, instalare multiplă, flanșă
la flanșă, ilustrația alăturată arată instalarea (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere

metalică şi placare pe ambele feţe

6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-
telui)

7,10 Panouri de fixare
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 2,4 m².
 Numărul de clapete de incendiu (aranjate în perechi) împotriva incendiilor este limitat de mărimea lor (B × H) și

de suprafața totală a clapetelor de incendiu (2,4 m²).
 B1 x H1 dimensiunea maximă a etanșării de penetrare depinde de producător
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar în pereții despărțitori ușori,
 Perete despartitor usor Ä   41
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Sisteme de luptă împotriva incendiilor, detalii de instalare, distanțe / dimensiuni, vezi Ä   39 f
 Suspensie și fixare, vezi Ä   160

Instalare
Pereţi despărţitori uşori si pereti despartitori...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU92



5.6 Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă de cherestea

Fig. 75: Perete despărţitor uşor, cu structură de susţinere de cherestea şi placare pe ambele feţe

5,1 Şurub filetat grosier
5,13 Șurub sau cui de lemn
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
7,7 Pilon de lemn, cel puțin 60 × 80 mm
7,11 Panouri ornamentale, dublu strat, îmbinări deca-

late

7,13 Placare
7,17 Ajustări, suporți de lemn / umplutură,

cel puțin 60 × 80 mm
B1 × H1 Gol de montaj liber
B2 × H2 Deschidere în construcția parțială din lemn
* min. 60 × 60 mm pana la EI 60 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  
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Fig. 76: Perete despărţitor uşor, cu structură parțială din lemn şi placare pe ambele feţe

5,1 Şurub filetat grosier
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată

minerală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă,
beton aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri ornamentale, dublu strat, îmbinări deca-

late

7,13 Placare
B1 × H1 Gol de montaj liber
B2 × H2 Deschidere în construcția parțială din lemn

Cerinte suplimnetare: pereti despartitori usor cu grinzi de lemn
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42

Tip de montaj Gol de montaj [mm]
B1 H1 B2 H2

Montajul pe bază de mortar B + 450 max. H + 450 max. B1 + (4 × panouri
ornamentale)

H1 + (4 × panouri
ornamentale)Instalare uscată fără mortar

cu kit de instalare ES 1
B + 140 H + 140

Instalare uscată fără mortar
cu placi antifoc

B + 80 la 1200 H + 80 la 1200

1) Toleranta golului de montaj ± 2 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ... 

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU94



5.6.1 Montajul pe bază de mortar

Fig. 77: Montaj pe bază de mortar pe un perete despărțitor ușor cu structură de susținere din lkemn

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-

strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

4,1 Plafon/ podea masive
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
7,7 Stud de lemn, min. 60 × 80 mm (min. 60 × 60

mm cu F60)
7,10 Panouri ornamentale (rezistente la foc)
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
7,12 Panouri ornamentale, plăci de lemn,

la cel puțin 600 kg/³
7,13 Placare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,13b Placare, plăci din lemn, cel puțin 600 kg/³
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului

la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
* Instalare langa pardoseala analog la 

Până la EI 120 S
 EI 30 S

Până la EI 60 S
EI 30 pana la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 78: Instalarea bazată pe mortar într-un perete despărțitor ușor, cu structură de susținere din lemn, flanșă la
flanșă, ilustrația prezintă instalarea clapetelor una lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una
peste alta)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-

strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-
telui)

7,7 Structură de susținere a lemnului,
cel putin 60 × 80 mm (cel putin 60 × 60 mm cu
F60)

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,13 Placare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului

la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
Până la EI 120 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 79: Montaj pe bază de mortar într-un perete despărțitor ușor, construcție parțială din lemn

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
4,1 Plafon/ podea masive
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată

minerală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă,
beton aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc

7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-

tele
* Instalare langa pardoseala analog la 

Până la EI 120 S
EI 30 S
EI 30 pana la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 80: Instalare pe bază de mortar într-un perete despărțitor ușor cu construcție pe jumătate, de la flanșă la flanșă,
ilustrația arată instalarea una lângă alta (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-
tele
Până la EI 120 S
EI 30 S

Cerinte suplimenetare: montaj cu mortar in pereti despartitori usori cu grinzi de lemn
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimile carcasei L = 305 si 500 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Montajul pe bază de mortar

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU98



5.6.2 Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației

Fig. 81: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației (perete cu șurub de lemn /
construcție pe jumătate)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,1 Perete solid (component portant)

4,1 Placă de tavan solidă (componentă portantă)
Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...
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Fig. 82: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației în peretele știftului de lemn

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea construcții

din panouri de cherestea), placat pe ambele părți
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,7 Stud de lemn, min. 60 × 80 mm (min. 60 × 60
mm cu F60)

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului
la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...
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Fig. 83: Instalație pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei instalații care se deschide în construcții cu jumătate
de lemn

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Suprafața totală a clapetei de incendiu (B × H) ≤ 4.8 m2

 Numărul clapetelor de incendiu dintr-o deschidere a instalației este limitat de dimensiunea clapetei
(B × H) și suprafața generală a clapetei de incendiu (4.8 m2)

 Clapetele pot fi aranjate pe unul sau două rânduri.
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
 Dacă dispozitivele de acționare sunt amplasate între clapetele de incendiu, trebuie să existe un spațiu suficient

pentru inspecție.

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...
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 Lățimea patului de mortar nu este permis să depășească 225 mm, furnizați tăietoare separate, dacă este
necesar.

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - ocuparea multipl...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU102



5.6.3 Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

Fig. 84: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea construcții

din panouri de cherestea), placat pe ambele părți
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)
7,7 Stud de lemn, min. 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm

cu F60)

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului
la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)

8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură

Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 103



Fig. 85: Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă comună

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
5,1 Șurub autofiletant, distanțare ~ 150 mm
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
8,26 Placă de golire, t = 1 mm (furnizat de alții)
8,27 Garnitură

Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 căi cu conductă de aer comună
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Dispunere cu 4 căi până la 4,8 m2 suprafața totală a clapetei de incendiu (conductă de aer comună)
 Conectarea amortizoarelor la flanșe folosind plăci de acoperire
 Închideți complet golurile perimetrale și golurile dintre carcasele amortizorului cu mortar.
 Pentru EI 120 S, aplicați vată minerală (6.2) în jurul părții de operare și de instalare (decupați panoul de control,

astfel încât funcția amortizorului să nu fie afectată). Accesele de inspecție și autocolantul produsului trebuie să
rămână accesibile.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalare pe bază de mortar - dispunere pe 4 c...
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5.6.4 Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj ES

Fig. 86: Set de montaj ES pentru instalarea uscată fără mortar în pereţi despărţitori uşori cu structură de susținere
din lemn

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-

strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

4,1 Plafon/ podea masive
5,15 Consolă
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca alterna-

tivă (pentru a uniformiza o pardoseală neuni-
formă sau o placă de tavan)

7,7 Structură de susținere a lemnului,
cel putin 60 × 80 mm (cel putin 60 × 60 mm cu
F60)

7,10 Panouri ornamentale (rezistente la foc)
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
7,12 Panouri ornamentale, plăci de lemn,

la cel puțin 600 kg/³
7,13 Placare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,13b Placare, plăci din lemn, cel puțin 600 kg/³
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului

la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
* Instalare langa pardoseala analog la 
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   94
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

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

 EI 30 S
Până la EI 60 S
EI 30 până la EI 120 S (poziție orizontală de
instalare)

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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Fig. 87: Instalarea uscată fără mortar într-o construcție parțial lemnoasă cu set de montaj ES

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
4,1 Placa solida de tavan
5,15 Consolă
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată

minerală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă,
beton aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca alterna-
tivă (pentru a uniformiza o pardoseală neuni-
formă sau o placă de tavan)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc

7,13 Placare
7,13a Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   94
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

Pana la EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
Pana la EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
EI 30 to EI 120 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în pereți despărțitori ușori cu știfturi
din lemn și construcții pe jumătate din lemns
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 155 mm distanța dintre clapeta de incendiu și elementele structurale adiacente
 65 – 70 mm distanța dintre clapeta de incendiu cu un kit de instalare scurtat și elementele structurale portante
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Asigurați accesul prin partea din spate.
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în orificiul de instalare și fixați-o cu consolele și șuruburile de perete

uscat pe peretele șurubului de lemn / construcției pe jumătate, consultați Fig. 21 la Fig. 23 .

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 107



5.6.5 Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala

Fig. 88: Instalare uscată fără mortar cu vată minerală într-un perete despărțitor ușor cu structură de sprijin din lemn

1 FKA2-EU
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea construcții

din panouri de cherestea), placat pe ambele părți
6,3 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³,

grosime = 40 mm
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

6,31 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm

7,17 Ajustări, suporți de lemn / umplutură,
cel puțin 60 × 80 mm
Până la EI 60 S

Fig. 89: Instalare uscată fără mortar într-o construcție pe jumătate, cu vată minerală

1 FKA2-EU
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
6,3 Vata minerala, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³,

grosime = 40 mm
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

6,31 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm

7,9 Structură de cherestea
Până la EI 60 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala
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Cerințe suplimentare: instalație uscată fără mortar cu vată minerală în pereți despărțitori ușori cu structură
de sprijin din lemn și construcții pe jumătate din lemn
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 80 mm
1. Creați o deschidere clară cu B + 74 (±2) mm si H + 86 (±2) mm.
2. Tăiați benzile de vată minerală (6.3) și benzile de gips-carton rezistente la foc (6.31) la dimensiune.
3. Așezați benzi de vată minerală și benzi de gips-carton rezistente la foc în jurul carcasei clapetei de pe partea

de operare (B) și fixați-le (fixați și fixați cu umplutură, dacă este necesar).
4. Glisați clapeta antifoc în deschiderea instalației și înșurubați benzile de gips-carton rezistente la foc pe partea

de funcționare (B) la structura de susținere a lemnului înconjurător / construcție pe jumătate (distanța șurubu-
rilor approx. 150 mm).

5. Atașați benzile de gips-carton rezistente la foc pe partea de instalare (A) și înșurubați-le de structura de susți-
nere a lemnului înconjurător / construcție pe jumătate (distanțarea șuruburilor approx. 150 mm).

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala
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5.6.6 Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

Fig. 90: Instalare uscată fără mortar, cu bătăi de foc într-un perete despărțitor ușor, cu structură de sprijin din lemn

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-

strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

4,1 Plafon/ podea masive
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
7,7 Structură de susținere a lemnului,

cel putin 60 × 80 mm (cel putin 60 × 60 mm cu
F60)

7,10 Panouri ornamentale (rezistente la foc)
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
7,12 Panouri ornamentale, plăci de lemn,

la cel puțin 600 kg/³
7,13a Placare, rezistentă la foc

7,13b Placare, plăci din lemn, cel puțin 600 kg/³
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului

la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
* Instalare langa pardoseala analog la 

 la EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
(pozitie orizontala)
Pana la EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

 EI 30 S
Până la EI 60 S
EI 30 pana la EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 91: Instalare uscată fără mortar într-un perete despărțitor ușor cu structură de susținere a lemnului, cu un strat
de foc, flanșă la flanșă, ilustrația arată instalarea alăturată (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-

strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-
telui)

7,7 Structură de susținere a lemnului,
cel putin 60 × 80 mm (cel putin 60 × 60 mm cu
F60)

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,13 Placare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului

la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
Până la EI 90 S
Până la EI 60 S
EI 30

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 92: Instalarea uscată fără mortar, cu vata minerala antifoc într-o construcție parțială din lemn

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
4,1 Plafon/ podea masive
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată

minerală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă,
beton aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc

7,13 Placare
* Instalare langa pardoseala analog la 

 la EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
(pozitie orizontala)
Pana la EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
EI 30 S to EI 120 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 93: Instalare uscată fără mortar într-o construcție cu jumătate de lemn, cu un strat de foc, flanșă la flanșă, ilus-
trația arată instalarea alăturată (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-

tele
Până la EI 90 S
EI 30 S

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 94: Instalare uscată fără mortar într-un perete despărțitor ușor cu structură de susținere a lemnului, cu o placă
de incendiu, instalare multiplă, flanșă la flanșă, ilustrația alăturată arată instalarea (se aplică și instalării amortizoa-
relor una peste alta)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea construcții

din panouri de cherestea), placat pe ambele părți
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia peretelui)

7,7 Structură de susținere a lemnului,
cel putin 60 × 80 mm (cel putin 60 × 60 mm cu
F60)

7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-
late, rezistente la foc

7,17 Tăietoare, structură de susținere a lemnului
la minim 60 × 80 mm (min. 60 × 60 mm cu F60)
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 2,4 m².
 Numărul de clapete de incendiu (aranjate în perechi) împotriva incendiilor este limitat de mărimea lor (B × H) și

de suprafața totală a clapetelor de incendiu (2,4 m²).
 B1 x H1 dimensiunea maximă a etanșării de penetrare depinde de producător
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 95: Instalare uscată fără mortar într-o construcție cu jumătate de lemn, cu un strat de incendiu, instalare mul-
tiplă, flanșă la flanșă, ilustrația arată instalarea una lângă alta (se aplică și instalării amortizoarelor una peste alta

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe ambele

părți
6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată mine-

rală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cărămidă, beton
aerat, beton ușor, beton ranforsat sau lut)

7,9 Structură de cherestea
7,11 Panouri de finisare, strat dublu cu rosturi deca-

late, rezistente la foc
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 2,4 m².
 Numărul de clapete de incendiu (aranjate în perechi) împotriva incendiilor este limitat de mărimea lor (B × H) și

de suprafața totală a clapetelor de incendiu (2,4 m²).
 B1 x H1 dimensiunea maximă a etanșării de penetrare depinde de producător
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar cu plăci de incendiu în pereți despărțitori ușori cu struc-
tură de sprijin din lemn și construcții pe jumătate din lemn
 Perete cu suporți de lemn sau construcție parțială din lemn, Ä   42
 Lungimile carcasei L = 305 si 500 mm
 EI 120 S: ≥ 200 mm distanța dintre două amortizoare de incendiu (instalarea fiecărui amortizor de incendiu într-o

deschidere separată de instalare)
 Sisteme de luptă împotriva incendiilor, detalii de instalare, distanțe / dimensiuni, vezi Ä   39 f
 Suspensie și fixare, vezi Ä   160

Instalare
Pereţi despărţitori uşori cu structură portantă ...  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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5.7 Pereţi masivi din lemn

Fig. 96: Perete masiv din lemn

3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT
4,1 Plafon/ podea masive
5,13 Șurub sau cui de lemn

7,10 Panouri ornamentale (opţionale)
B1 × H1 Gol de montaj liber
B2 × H2 Gol într-un perete masiv din lemn / perete

CLT wall
(fără panouri ornamentale: B2 = B1, H2 = H1)

Cerinte suplimentare: pereti din lemn masiv
 Perete masiv din lemn sau CLT Ä   42

Tip de montaj Gol de montaj [mm]
B1 H1 B2 H2

Instalare pe bază de mortar B + 450 max. H + 450 max. B1 + (2 × panouri
ornamentale)

H1 + (2 × panouri
ornamentale)Instalare uscată fără mortar

cu kit de instalare ES 1
B + 140 H + 140

Instalare uscată fără mortar
cu vata minerala antifoc

B + 80 la 1200 H + 80 la 1200

1) Toleranta golului de montaj ± 2 mm

Instalare
Pereţi masivi din lemn  
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5.7.1 Montajul pe bază de mortar

Fig. 97: Montaj pe bază de mortar într-un perete masiv din lemn sau CLT

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT
4,1 Plafon/ podea masive
5,13 Șurub sau cui de lemn
7,10 Panouri de fixare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de armare din același material (nece-

sară pe partea de operare sau de instalare
dacă W < 100 mm)

# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – Până la EI 90 S

Cerinte suplimentare : instalare pe baza de mortar in pereti solizi
 Perete masiv din lemn sau CLT Ä   42
 Lungimile carcasei L = 305 si 500 mm
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate

Instalare
Pereţi masivi din lemn  > Montajul pe bază de mortar
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5.7.2 Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj ES

Fig. 98: Montare uscată fără mortar într-un un perete masiv de lemn sau CLT, cu set de montaj ES

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT
4,1 Placa solida de tavan
5,15 Consolă
6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca alterna-

tivă (pentru a uniformiza o pardoseală neuni-
formă sau o placă de tavan)

7,10 Panouri de fixare

7,13a Placare, rezistentă la foc
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   116
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

 – Până la EI 90 S

Cerinte suplimenetare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare ES in pereti despartitori din lemn
masiv
 Perete masiv din lemn sau CLT Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanta de la clapeta antifoc la partile adiacente aprox. 80 / 120 mm (in functie de aranjamentul consolelor)
 65 - 70 mm distanță între clapeta de incendiu cu un kit de instalare scurtat și elementele structurale portante,

vezi , detail 
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Asigurați accesul prin partea din spate.
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în deschiderea instalației și fixați-o cu suporturi și șuruburi de perete

uscat pe peretele din lemn masiv, vezi Fig. 21 to Fig. 23 .

Instalare
Pereţi masivi din lemn  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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5.7.3 Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala

Fig. 99: Instalare uscată fără mortar într-un perete din lemn masiv sau din lemn stratificat transversal, cu vată mine-
rală

1 FKA2-EU
3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT
6,3 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³

6,31 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm
Până la EI 60 S

Cerințe suplimentare: instalație uscată fără mortar cu vată minerală în pereți despărțitori ușori cu structură
de sprijin din lemn și construcții pe jumătate din lemn
 Perete masiv din lemn sau CLT Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 80 mm
1. Creați o deschidere clară cu B + 74 (±2) mm si H + 86 (±2) mm.
2. Tăiați benzile de vată minerală (6.3) și benzile de gips-carton rezistente la foc (6.31) la dimensiune.
3. Așezați benzi de vată minerală și benzi de gips-carton rezistente la foc în jurul carcasei clapetei de pe partea

de operare (B) și fixați-le (fixați și fixați cu umplutură, dacă este necesar).
4. Glisați clapeta de incendiu în orificiul de instalare și înșurubați benzile de gips-carton rezistente la foc pe

partea de operare (B) pe perete (distanța șuruburilorapprox. 150 mm).
5. Atașați benzi de gips-carton rezistente la foc pe partea de instalare (A) și înșurubați-le pe perete (distanța

șuruburilor approx. 150 mm).

Notă:
Grosimea peretelui afișată = 100 mm. Pentru grosimi de pereți> 100 mm, zona dintre partea de instalare (A) a cla-
petei de incendiu și deschiderea de instalare este umplută suplimentar la grosimea peretelui cu benzi de vată mine-
rală (6.3).

Instalare
Pereţi masivi din lemn  > Instalatie uscata fara mortar cu vata minerala
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5.7.4 Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

Fig. 100: Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc într-un perete masiv de lemn sau CLT

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT
4,1 Plafon/ podea masive
7,10 Panouri de fixare

7,13a Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – Până la EI 90 S

Cerinte suplimentare: instalare uscata fara mortar, cu vata minerala antifoc in pereti din lemn masivi
 Perete masiv din lemn sau CLT Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Sisteme de luptă împotriva incendiilor, detalii de instalare, distanțe / dimensiuni, vezi Ä   39 f
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Suspensie și fixare, vezi Ä   160

Instalare
Pereţi masivi din lemn  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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5.8 Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal

Fig. 101: Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal şi placaj pe o faţă

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 121



A Perete de rezistenta
B Instalare pe perete de rezistență, lângă podea
C Montaj pe perete de rezistență, lângă plafon
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Şurub filetat grosier
5,6 Şurub sau nit de oţel
7,1 Secţiune UW
7,1a Secţiune UW, tăiată și îndoită

7,2 Secţiune CW
7,10 Panouri ornamentale opționale, conform cu

detaliile de instalare
7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
B1 × H1 Deschidere de montaj
B2 × H2 Deschidere în structura portantă de metal

(fără panouri ornamentale: B2 = B1, H2 = H1)
* Capătul închis al secțiunii metalice trebuie să

fie orientat către deschiderea de montaj

Cerinte suplimentare :Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal
 Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal Ä   42

Tip de montaj Gol de montaj [mm]
B1 H1 B2 H2

Montajul pe bază de mortarB + 450 max. H + 450 max. B1 + (2 × panouri
ornamentale)

H1 + (2 × panouri
ornamentale)Instalarea uscată

fără mortar cu kitul
de instalare ES1, 2

B + 140 H + 140

1) Panouri ornamentale opţionale

2) Toleranta golului de montaj ± 2 mm

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me... 
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5.8.1 Montajul pe bază de mortar

Fig. 102: Montaj pe bază de mortar în pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal

1 FKA2-EU (servomotor în exteriorul arborelui)
2,1 Mortar
3,7 Perete de rezistență cu structura de susținere

metalică, placat pe o parte
3,10 Perete fără evaluare adecvată de rezistență la

foc
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Şurub filetat grosier
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
7,1 Secţiune UW
7,5 Structură portantă de oțel (secțiune cutie)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7.13.1 Placare, monostrat, ajustată, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 

 – Până la EI 90 S
 – EI 30 S

Până la EI 90 S

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 103: Instalarea bazată pe mortar într-un perete de rezistență, flanșă la flanșă, ilustrația prezintă instalarea una
lângă alta (se aplică de asemenea la instalarea clapetelor și una peste alta)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
3,7 Perete de rezistență cu structura de susținere

metalică, placat pe o parte
7,10 Panouri de fixare
7,13 Placaj, două straturi

7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-
tele

# Optional, in functie de detaliile de instalare si
Până la EI 90 S
EI 30 S

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 104: Montaj pe bază de mortar într-un perete de rezistență, FKA2-EU și FKRS-EU combinate

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2,1 Mortar
3,7 Perete de rezistență cu structura de susținere

metalică, placat pe o parte
7,10 Panouri de fixare

7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-

tele
# opţional

Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKRS-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Montajul pe bază de mortar
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Fig. 105: Montaj pe bază de mortar într-un perete de rezistență, FKA2-EU și FKR-EU combinate

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKR-EU
2,1 Mortar
3,7 Perete de rezistență cu structura de susținere

metalică, placat pe o parte
7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7,14 Placă de ranforsare din același material ca pere-

tele

# opţional
s2 Construcție cu vârf 40 – 225 mm

Flange construction 80 – 225 mm
z Construcţie ştuţ de racord 370 mm

Construcţie cu flanşă 342 mm
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta, sub sau una peste alta. Detalii sunt disponibile la

cerere.
Pentru detalii de instalare FKR-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Montajul pe bază de mortar
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Montaj pe bază de mortar în pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal
 Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Montajul pe bază de mortar
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5.8.2 Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj ES

Fig. 106: Montaj uscat fără mortar în pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal, cu set de instalare ES

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
3,7 Perete de rezistență cu structura de susținere

metalică, placat pe o parte
3,10 Perete fără evaluare adecvată de rezistență la

foc
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Șuruburile pentru gips carton (livrată de terți)
5,15 Consolă
6,5 Vată minerală (în funcţie de configuraţia pere-

telui)
6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca alterna-

tivă (pentru a uniformiza o pardoseală neuni-
formă sau o placă de tavan)

7,1 Secţiune UW
7,5 Structură portantă de oțel (secțiune cutie)

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare
7.13.1 Placare, strat unic, ajustat
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   122
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

 – Până la EI 90 S
 – EI 30 S

EI 30 S to EI 90 S

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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Cerinte suplimentare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare ES in pereti de rezistenta cu structura
metalica portanta
 Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de metal Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanța de la clapeta de incendiu la elementele structurale adiacente ≥ 110 / 120 mm (în funcție de dispunerea

consolelor, secțiune metalică pe 4 fețe)
 65 - 70 mm distanță între clapeta de incendiu cu un kit de instalare scurtat și elementele structurale portante,

vezi , detail 
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Asigurați accesul prin partea din spate.
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în orificiul de instalare și fixați-o cu suporturi și șuruburi de perete

uscat pe cadrul știftului, vezi Fig. 21 la Fig. 23 .

Instalare
Pereţi de rezistenţă cu structură portantă de me...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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5.9 Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de metal

Fig. 107: Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de metal şi cu placaj pe o faţă

Instalare
Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de ...  
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A Perete de rezistenta
B Instalare pe perete de rezistență, lângă podea
C Montaj pe perete de rezistență, lângă plafon
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Şurub filetat grosier
5,6 Şurub sau nit de oţel
7,1 Secţiune UW
7,1a Secţiune UW, tăiată și îndoită

7,2 Secţiune CW
7,10 Panouri ornamentale, în funcţie de detaliile

instalaţiei
7,13 Placaj cu strat dublu, pe o parte
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele, conform cu detaliile de instalare
B1 × H1 Deschidere de montaj
B2 × H2 Deschidere în structura portantă de metal

(fără panouri ornamentale: B2 = B1, H2 = H1)
* Capătul închis al secțiunii metalice trebuie să

fie orientat către deschiderea de montaj
Cerințe adiționale
 Perete de rezistenţă fără structură portantă de metal Ä   42

Tip de montaj Gol de montaj [mm]
B1 H1 B2 H2

Montaj uscat fără
mortar cu set de
instalare uscată fără
mortar ES1, 2

B + 140 H + 140 B1 + (2 × panouri
ornamentale)

H1 + (2 × panouri
ornamentale)

1) Panouri de suport opționale (12,5 mm max. atunci când sunt folosite împreună cu setul de montaj ES)

2) Toleranta golului de montaj ± 2 mm

Instalare
Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de ... 
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5.9.1 Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj ES

Fig. 108: Montaj uscat fără mortar în pereţi de rezistenţă fara structură portantă de metal, cu set de instalare ES

1 FKA2-EU (servomotor în exteriorul arborelui)
2,9 Set de montaj ES
3,9 Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de

metal şi placaj pe o faţă
4,1 Plafon/ podea masive
5,1 Șuruburile pentru gips carton (livrată de terți)
5,15 Consolă
6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca alterna-

tivă (pentru a uniformiza o pardoseală neuni-
formă sau o placă de tavan)

7,1 Secţiune UW

7,10 Panouri de fixare
7,13 Placare, rezistentă la foc
7,14 Placă de ranforsare din același material ca

peretele
# opţional
* Instalare langa pardoseala analog la 
H1/B1 Deschiderea instalării, vezi tabelul Ä   131
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

 Până la EI 90 S

Cerinte suplimentare: instalare uscata fara mortar, cu kit de instalare ES in pereti de rezistenta fara structura
metalica portanta
 Perete de rezistenţă fără structură portantă de metal Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanta de la clapeta antifoc la partile adiacente aprox. 110 / 120 mm (in functie de aranjamentul consolelor)
 65 - 70 mm distanță între clapeta de incendiu cu un kit de instalare scurtat și elementele structurale portante,

vezi Fig. 108 , detail 
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
 Asigurați accesul prin partea din spate.
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în orificiul de instalare și fixați-o cu suporturi și șuruburi de perete

uscat pe cadrul știftului, vezi Fig. 21 la Fig. 23 .

Instalare
Pereţi de rezistenţă fără structură portantă de ...  > Instalarea uscată fără mortar cu kit de montaj...
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5.10 Plafoane suspendate masive

Fig. 109: Dale de plafon solide – aranjament / distante

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,4 Sistem de tablă acoperită

4,1 Placa solida de tavan
s1 Decalaj perimetral, vezi Ä   36
s2 Distanța dintre clapetele de incendiu, vezi Ä   35

Cerinte suplimentare: dale solide de plafon
 Perete solid Ä   42
 Distante si orientari de instalare, a se vedea Ä   35

Tip de montaj Gol de montaj [mm] Distanţa [mm]
B1 H1 s1 s2

Montajul pe bază de mortar B + 450 max. H + 450 max. ≤ 225 60 – 225

Instalare
Plafoane suspendate masive  

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 133



5.10.1 Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendate masive

Fig. 110: Montaj pe bază de mortar în plafon masiv, suspendat sau așezat vertical

1 FKA2-EU
2,1 Mortar

4,1 Placa solida de tavan
 – Până la EI 120 S

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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Fig. 111: Instalare pe bază de mortar într-o placă solidă de tavan cu izolație fonică, suspendată sau verticală

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton armat
4,1 Placa solida de tavan

6,22 Sapa
6,23 Izolare fonică completă

 – Până la EI 120 S

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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Fig. 112: Montajul pe bază de mortar într-un plafon masiv(valabil si pentru plafon suspendat) tip 'flanşă la flanşă'

1 FKA2-EU
2,1 Mortar

4,1 Placa solida de tavan
 Până la EI 120 S

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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Fig. 113: Instalare pe bază de mortar - ocuparea multiplă a unei deschideri a instalației, afișată în poziție verticală
(aplicabilă și pentru amenajarea suspendată)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton

3,1 Placa solida de tavan
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 4,8 m².
 Numărul clapetelor de incendiu dintr-o deschidere a instalației este limitat de dimensiunea clapetei

(B × H) și suprafața generală a clapetei de incendiu (4.8 m2)
 Proprietățile structurale ale construcției tavanului, inclusiv atașarea la mortar / beton sau orice armătură nece-

sară, trebuie evaluate și asigurate de alții.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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Fig. 114: Instalare pe bază de mortar în placă solidă de tavan, combinată, FKA2-EU și FKRS-EU, prezentată în
poziție verticală (aplicabilă și pentru amenajarea suspendată)

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2,1 Mortar

2,2 Beton
4,1 Placa solida de tavan

Până la EI 90 S
Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta. Detalii sunt disponibile la cerere.

Pentru detalii de instalare FKRS-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Proprietățile structurale ale construcției tavanului, inclusiv atașarea la mortar / beton sau orice armătură nece-
sară, trebuie evaluate și asigurate de alții.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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Fig. 115: Instalare pe bază de mortar în placă solidă de tavan, combinată, FKA2-EU și FKR-EU, prezentată în
poziție verticală (aplicabilă și pentru amenajarea suspendată)

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKR-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton
4,1 Placa solida de tavan

s2 Construcție cu vârf 40 – 225 mm
Construcție cu flanșă 80 – 225 mm

z Construcţie ştuţ de racord 370 mm
Construcţie cu flanşă 342 mm
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetei de incendiu ≤ 1.2 m².
 Este posibilă orientarea alternativă a instalării, una lângă alta. Detalii sunt disponibile la cerere.

Pentru detalii de instalare FKR-EU, consultați manualul de instalare și operare pentru acest tip de clapetă de
incendiu.

 Proprietățile structurale ale construcției tavanului, inclusiv atașarea la mortar / beton sau orice armătură nece-
sară, trebuie evaluate și asigurate de alții.

Cerinte suplimentare : instalare pe baza de mortar in plafoane din placi solide
 Perete solid Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în plafoane suspendat...
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 Distanţa până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

5.10.2 Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton

Fig. 116: Montaj cu mortar pe o bază de beton într-o placă masivă de plafon

1 FKA2-EU
2,3 Bază de beton
4,1 Placa solida de tavan

5,22 Plasa din otel, Æ ≥ 8 mm, deschiderea ochiurilor
150 mm, sau echivalent, pentru un numar de
puncte de fixare a se vedea tabelul

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
Până la EI 120 S

Notă:
 EI 120 S, de asemenea, pentru două FKA2-EU cu spațiu 60 – 225 mm.

Numărul minim de puncte de fixare în tavanul gol

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

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton
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Fig. 117: Instalare pe bază de mortar cu bază de beton într-o placă solidă de tavan, verticală, cu ocupare multiplă

1 FKA2-EU
2,3 Bază de beton
4,1 Placa solida de tavan

5,22 Plasa din otel, Æ ≥ 8 mm, deschiderea ochiurilor
150 mm, sau echivalent, pentru un numar de
puncte de fixare a se vedea tabelul

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
Până la EI 90 S

Notă:
 Capacitate multiplă de pân 4.8 m² suprafață totală a clapetei.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton
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Fig. 118: Instalare pe bază de mortar cu bază de beton într-o placă de tavan solidă, verticală, combinată, FKA2-EU
și FKRS-EU

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2,3 Bază de beton
4,1 Placa solida de tavan

5,22 Plasa din otel, Æ ≥ 8 mm, deschiderea ochiurilor
150 mm, sau echivalent, pentru un numar de
puncte de fixare a se vedea tabelul

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
Până la EI 90 S

Notă:
 Configurare combinată 1.2 m² zona clapetei de incendiu.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton
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Fig. 119: Instalare pe bază de mortar cu bază de beton într-o placă de tavan solidă, verticală, combinată, FKA2-EU
și FKR-EU

1a FKA2-EU pana la B × H ≤ 800 × 400 mm
1b FKR-EU
2,3 Bază de beton
4,1 Placa solida de tavan
5,22 Plasa din otel, Æ ≥ 8 mm, deschiderea ochiurilor

150 mm, sau echivalent, pentru un numar de
puncte de fixare a se vedea tabelul

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură

s2 Construcţie ştuţ de racord 40 – 225 mm
Construcție cu flanșă 80 – 225 mm

Z Construcţie ştuţ de racord 370 mm
Construcţie cu flanşă 342 mm
Până la EI 90 S

Notă:
 Configurare combinată pana la 1.2 m² zona clapetei de incendiu.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton
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Cerinte suplimentare : instalare pe baza de mortar in plafoane din placi solide din beton
 Perete solid Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Dacă distanța până la pereții solizi adiacenți este 40 – 100 mm iar dacă baza de beton a fost atașată corect, nu

este necesară armarea pe perete.
 Baza de beton H ≤ 150 mm nu necesita intarire
 ≥ 60 – 225 mm distanță între două FKA2-EU
 Distanța până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
1. Înşurubaţi noua clapetă antifoc la clapeta antifoc existentă, nefuncțională, sau la tubulatura de ventilaţie

Notă: Dacă clapeta antifoc trebuie montată la o clapetă antifoc existentă dar nefuncţională, toate componen-
tele interioare ale clapetei antifoc nefuncţionale, de ex. lamelele, opritorul de cursă şi elementele de operare,
trebuie îndepărtate. Etanşaţi strâns orice deschidere în vechea carcasă a clapetei antifoc cu o placă din tablă
de metal.

2. A se crea o baza de beton Fig. 116 la Fig. 119 sau echivalent.

Ocuparea multiplă
 Suprafața totală a clapetei de incendiu este limitată la ≤ 4.8 m²
 Numărul de clapete de incendiu este limitat de dimensiunea clapetei (B × H) și suprafața totală a clapetelor de

incendiu (4,8 m²)
 Clapetele pot fi aranjate pe unul sau două rânduri.
Instalare combinată FKA2-EU - FKRS-EU / FKR-EU
 ≥ 60 – 225 mm distanță între două FKA2-EU ≥ 200 mm distanță între două perechi de FKRS-EU
 ≥ 50 – 225 mm distanța de la FKRS-EU la clapetele de incendiu
 ≥ 70 – 225 mm distanța dintre FKR-EU și clapetelede incendiu (80 – 225 mm pentru construcția flanșei)

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar într-o bază de beton
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5.10.3 Instalare pe bază de mortar în conjuncție cu plafoanele cu bârne de lemn

Fig. 120: Instalare pe bază de mortar într-un plafon masiv în combinație cu un plafon cu bârne de lemn, sprijinit (ilus-
trația este un exemplu; montajul în alte plafoane cu bârne de lemn poate fi posibilă în funcție de condițiile locale)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton armat
7,11 Panou ajustare, aceeași construcție ca 7.19
7,15 Podea din lemn / gresie (diferite construcții ale

plafoanelor pot fi posibile)

7,16 Bârnă de lemn / glulam (reduceți distanțele între
bârnele de lemn la dimensiunea deschiderii de
instalare)

7,17 suport, bârne de lemn / glulam
7,18 Cofraj
7,19 Placare, rezistentă la foc

 Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar în plăci de tavan solid, împreună cu plafoane din grinzi din
lemn / grinzi laminate
 Tavane din lemn / grinzi laminate cu rezistență la foc, vezi Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 ≥ 60 mm distanta dintre doua clapete antifoc. Atunci când instalați două clapete antifoc una lângă cealaltă în

aceeași deschidere, patul de beton dintre cele două clapete nu trebuie să depășească 225 mm.
 Distanța până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
1. Creați golul de instalare astfel încât acoperire cu beton să fie cel puțin 50 mm . Conectați sistemele de ajustare

în mod profesional.
2. Creați un plafon parțial din beton în jurul clapetei antifoc, ≥ 150 mm, grosime ≥ 125 mm.
3. Proprietățile structurale și de rezistență la incendiu a construcției plafonului, inclusiv prinderea de beton, tre-

buie evaluate și asigurate de către terți.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalare pe bază de mortar în conjuncție cu p...
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5.10.4 Montaj pe bază de mortar în conjuncție cu plafoane din lemn masiv

Fig. 121: Instalarea bazată pe mortar într-un plafon solid din lemn, sprijinită (ilustrația este un exemplu; este posibil
montajul și în alte sisteme de plafoane masive din lemn în funcție de condițiile locale)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,2 Beton armat
4,5 Plafon solid din lemn

7,19 Placare rezistentă la foc
9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură

 – Până la EI 90 S

Cerinte suplimentare : instalare pe baza de mortar in plafoane din placi solide cu barne solide din lemn
 Plafon solid din lemn Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 ≥ 60 mm distanta dintre doua clapete antifoc. Atunci când instalați două clapete antifoc una lângă cealaltă în

aceeași deschidere, patul de beton dintre cele două clapete nu trebuie să depășească 225 mm.
 Distanța până la elementele de structură portante ≥ 40 mm
1. Creați golul de instalare astfel încât acoperire cu beton să fie cel puțin 50 mm .
2. Creați un plafon parțial din beton în jurul clapetei antifoc, ≥ 150 mm, grosime ≥ 125 mm.
3. Proprietățile structurale și de rezistență la incendiu a construcției plafonului, inclusiv prinderea de beton, tre-

buie evaluate și asigurate de către terți.

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Montaj pe bază de mortar în conjuncție cu plaf...
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5.10.5 Instalare uscată fără mortar pe sau sub o placă solidă de tavan cu kit de instalare
WA

Fig. 122: Instalare uscată fără mortar pe sau sub o placă solidă de tavan cu kit de instalare WA

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,5 Set de instalare WA, vezi Ä   46 , constând din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Pachet panou(2 ´ B si partea 2 ´ partea H )
C Piese tăiate din lână minerală (2 ´ B partea 2 ´

partea H), ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, d = 60 mm

D Banda de vata minerala (2 ´ B partea 2 ´ partea
H ), ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, t = 10 mm

4,1 Placa solida de tavan
5,17 Hilti ® HUS șurub de ancorare Æ 6 mm

(120 mm)
Alternativ, șuruburi de ancorare echivalente cu
certificat de adecvare pentru rezistența la foc
furnizate de alții, asortate cu placa de perete /
tavan sau împingere prin instalare

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură
 Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: Instalare uscată fără mortar pe sau sub o placă solidă de tavan cu kit de instalare WA
 Perete solid Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Placare cu panou pe 4 fețe
 ≥ 150 mm distanța până la perete sau placa plafonului
 ≥ 300 mm distanţa între două clapete antifoc
 Instalarea FKA2-EU cu kit de instalare WA pe pereți solizi și plăci de tavan, vezi Ä   38
 Remediați kitul de instalare WA pe clapeta de incendiu, vezi Ä   46

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalare uscată fără mortar pe sau sub o plac...
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5.10.6 Instalare uscată fără mortar la distanță de plăcile solide de tavan cu kit de insta-
lare WE

Fig. 123: Montaj uscat fără mortar la distanţă de plafoane masive

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46 , constând din:
A Set montaj (2 ´ piesă B, 2 ´ piesă H)
B Panouri tăiate / benzi (6 ´ B side, 6 ´ H side)
3 Perete despărțitor ușor sau perete solid (dacă

există), penetrare în perete conform manualului
Promat®, construcție 478, ultima versiune

4,1 Placă de tavan masivă, conectarea placării la
placa de tavan masiv conform manualului
Promat®, construcția 478, ultima versiune

5,20 Șurub, Fischer® FFS 7.5 × 82 mm sau echiva-
lent (alternativ împingeți prin instalare)

8,3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezis-

tentă la foc și sistem de suspendare conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

9,5 Suspendarea (la fața locului a fi efectuată de
alții) a FKA2-EU, vezi Ä   161

# Clapetele de dimensiuni > 1000× x 600 mm
necesită două puncte de suspendare la o dis-
tanță de 150 mm

 pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pl...
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Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar la distanță de plăcile solide din tavan cu kit de instalare
WE
 Perete solid Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Placare cu panou pe 4 fețe
 Montajul orizontal
 ≥ 155 mm distanța până la perete sau placa plafonului
 ≥ 310 mm distanţa între două clapete antifoc
 Tronson de tubulatură din foaie de oţel cu placare rezistentă la foc Ä   37
 Instalarea FKA2-EU cu kit de instalare WE la distanță de pereți și plăci de tavan, vezi
 Remediați kitul de instalare WE pe clapeta de incendiu, vezi Ä   46
 Pentru detalii suplimentare despre realizarea placării, precum și umplerea și suprapunerile din vată minerală,

consultați Ä  5.4.6   „Instalare uscată fără mortar la distanță de pereți solizi cu kit de instalare WE”
de la pagina  61

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalare uscată fără mortar la distanță de pl...
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5.10.7 Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc

Fig. 124: Instalație uscată fără mortar într-o placă solidă de tavan, cu un strat de foc, în poziție verticală și suspen-
dată

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
4,1 Placa solida de tavan
6,2 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

8,21 Etanșant antifoc
  Până la EI 90 S

 Pana la EI 120 S (D ≥ 150 mm):
B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
Până la EI 90 S

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 125: Instalare uscată fără mortar în plăci solide de tavan cu placă de incendiu, "flanșă la flanșă", prezentată în
poziție verticală (aplicabilă și pentru amenajarea suspendată)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
4,1 Placa solida de tavan

6,2 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
Până la EI 90 S

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Fig. 126: Instalare uscată fără mortar în placă solidă de tavan cu placă de incendiu, instalare multiplă, "flanșă la
flanșă", afișată în poziție verticală (aplicabilă și pentru amenajarea suspendată)

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită

3,1 Placa solida de tavan
Până la EI 90 S

Notă:
 Suprafața totală a clapetelor de incendiu este limitată la 2,4 m².
 Numărul de clapete de incendiu (aranjate în perechi) în lupta împotriva incendiilor este limitat de mărimea lor (B

× H) și de suprafața totală a clapetelor de incendiu (2,4 m²).
 B1 x H1 dimensiunea maximă a etanșării de penetrare depinde de producător

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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Cerințe suplimentare: instalație uscată fără mortar cu plăci de incendiu în plăci de tavan solide
 Perete solid Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 Sisteme de luptă împotriva incendiilor, detalii de instalare, distanțe / dimensiuni, vezi Ä   39 f
 Suspensie și fixare, vezi Ä   160
 Distanța până la elementele de structură portante ≥ 40 mm

Instalare
Plafoane suspendate masive  > Instalarea uscată fără mortar cu plăci antifoc
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5.11 Tavanele din lemn masiv
5.11.1 Instalare pe bază de mortar în tavanele din lemn masiv

Fig. 127: Montaj pe bază de mortar în plafon masiv, suspendat sau așezat vertical

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
4,5 Plafon solid din lemn

7,19 Placare rezistentă la foc
 – Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar în tavanele din lemn masiv
 Plafon solid din lemn Ä   42
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 ≥75 mm distanță minimă de la clapeta antifoc față de elemente structurale portante.
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate

Proprietățile structurale și de rezistență la foc ale construcției tavanului, inclusiv atașarea la mortar / beton sau
orice armătură necesară, trebuie evaluate și asigurate de către alții.

Instalare
Tavanele din lemn masiv   > Instalare pe bază de mortar în tavanele din le...
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5.11.2 Instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavanele din lemn masiv

Fig. 128: Instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavan din lemn masiv, vertical și suspendat

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
4,5 Plafon solid din lemn
5,15 Consolă

7,19 Placare rezistentă la foc
H1/B1 Ștergeți deschiderea instalării B/H + 140 ±2

mm
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

 – Până la EI 90 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavane din lemn masiv
 Plafon solid din lemn Ä   42
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanta de la clapeta antifoc la partile adiacente aprox. 80 / 120 mm (in functie de aranjamentul consolelor)
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de incendiu centrată în deschiderea instalației și fixați-o cu suporturi și șuruburi de perete

uscat pe peretele din lemn masiv, vezi Fig. 21 la Fig. 23 .

Instalare
Tavanele din lemn masiv  > Instalare uscată fără mortar cu kit de instala...
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5.12 Tavane cu grinzi din lemn
5.12.1 Instalare pe bază de mortar în plafoanele cu bârne de lemn

Fig. 129: Instalare pe bază de mortar în grinzi de lemn / tavan cu grinzi laminate, în poziție verticală (reprezentant
ilustrativ, posibilă construcție alternativă a tavanului la cerere)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
6,5 Umplere cu vată minerală, dacă este necesar
7,11 Panou ajustare, aceeași construcție ca 7.19
7,15 Foaie de lemn la cel putin 600 kg/m³
7,16 Grinzi de lemn / gluelam min. 100 × 80 mm

(reduceți distanțele dintre grinzile de lemn la
dimensiunea deschiderii instalației)

7,17 Tăietoare, grinzi de lemn / gluelam
min. 100 × 80 mm

7,19 Placare, rezistentă la foc
Până la EI 90 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Instalare
Tavane cu grinzi din lemn   > Instalare pe bază de mortar în plafoanele cu b...
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Fig. 130: Instalare pe bază de mortar în grinzi din lemn / tavan cu grinzi laminate, suspendată (reprezentant ilus-
trativ, posibilă construcție alternativă a tavanului la cerere)

1 FKA2-EU
2,1 Mortar
6,5 Umplere cu vată minerală, dacă este necesar
7,11 Panou ajustare, aceeași construcție ca 7.19
7,15 Foaie de lemn la cel putin 600 kg/m³
7,16 Grinzi de lemn / gluelam min. 100 × 80 mm

(reduceți distanțele dintre grinzile de lemn la
dimensiunea deschiderii instalației)

7,17 Tăietoare, grinzi de lemn / gluelam
min. 100 × 80 mm

7,19 Placare, rezistentă la foc
Până la EI 90 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Cerințe suplimentare: instalare pe bază de mortar în plafoane cu grinzi din lemn / grinzi laminate
 Tavan cu grinzi de lemn, vezi Ä   43
 Lungimea carcasei L = 305 sau 500 mm
 ≥75 mm distanță minimă de la clapeta antifoc față de elemente structurale portante.
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate

Proprietățile structurale și de rezistență la foc ale construcției tavanului, inclusiv atașarea la mortar / beton sau
orice armătură necesară, trebuie evaluate și asigurate de către alții.

Instalare
Tavane cu grinzi din lemn  > Instalare pe bază de mortar în plafoanele cu b...

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU 157



5.12.2 Instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavanele din lemn masiv

Fig. 131: Instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavan cu grinzi de lemn / grinzi laminate, în poziție
verticală (reprezentativ ilustrativ, posibilă construcție de tavan alternativă la cerere)

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
5,1 Şurub filetat grosier
6,5 Umplutură de vată minerală în funcție de con-

strucția tavanului
7,11 Panou ajustat, d = 25 mm,aceeași construcție ca

7.19
7,15 Foaie de lemn la cel putin 600 kg/m³
7,16 Grinzi de lemn / gluelam min. 100 × 80 mm

(reduceți distanțele dintre grinzile de lemn la
dimensiunea deschiderii instalației)

7,17 Tăietoare, grinzi de lemn / gluelam
min. 100 × 80 mm

7,19 Placare, rezistentă la foc
H1/B1 Ștergeți deschiderea instalării B/H + 140 ±2

mm
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

Până la EI 90 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Instalare
Tavane cu grinzi din lemn  > Instalare uscată fără mortar cu kit de instala...
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Fig. 132: Instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în tavan cu grinzi de lemn / grinzi laminate, suspendate
(reprezentativ ilustrativ, posibilă construcție de tavan alternativă la cerere)

1 FKA2-EU
2,9 Set de montaj ES
6,5 Umplutură de vată minerală în funcție de con-

strucția tavanului
7,11 Panou ajustat, d = 25 mm,aceeași construcție ca

7.19
7,15 Foaie de lemn la cel putin 600 kg/m³
7,16 Grinzi de lemn / gluelam min. 100 × 80 mm

(reduceți distanțele dintre grinzile de lemn la
dimensiunea deschiderii instalației)

7,17 Tăietoare, grinzi de lemn / gluelam
min. 100 × 80 mm

7,19 Placare, rezistentă la foc
H1/B1 Ștergeți deschiderea instalării B/H + 140 ±2

mm
Z Pentru fixare, a se vedea Fig. 21 la Fig. 23

Până la EI 90 S
Până la EI 60 S
EI 30 S

Cerințe suplimentare: instalare uscată fără mortar cu kit de instalare ES în plafoane cu grinzi din lemn /
grinzi laminate
 Tavan cu grinzi de lemn, vezi Ä   43
 Lungimea carcasei L = 500 mm
 Distanta de la clapeta antifoc la partile adiacente aprox. 80 / 120 mm (in functie de aranjamentul consolelor)
 ≥ 200 mm distanța dintre două clapete antifoc în deschideri de montaj separate
1. A se monta kitul de instalare pe clapeta, vezi Ä   44 .
2. Introduceți clapeta de foc centrată în deschiderea instalației și fixați-o cu grinzi și șuruburi de perete uscat pe

grinda de lemn, vezi Fig. 21 to Fig. 23 .

Instalare
Tavane cu grinzi din lemn  > Instalare uscată fără mortar cu kit de instala...
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5.13 Fixarea clapetei antifoc
5.13.1 Generalităţi
Pentru instalarea la distanta de pereti si tavane si
pentru instalarea cu vata minerala antifoc, clapetele
antifoc trebuie suspendate cu tije filetate din otel (M10 –
M12). Tijele trebuie să fie fixate de tavanul suspendat;
rezistența necesară la foc nu trebuie să fie compromisă.
Șuruburi rezistente la foc (cu certificat de conformitate)
În loc de ancore pot fi utilizate tije filetate, care pot fi asi-
gurate cu ajutorul piuliţelor şi şaibelor. Fixați tijele file-
tate deasupra tavanului cu piulițe și șaiburi de oțel.
Tijele filetate de până la 1,50 m nu necesită niciun fel de
izolare; tijele mai lungi trebuie să fie izolate (conform cu
fișa de lucru 478 Promat®, de exemplu). Încărcați sis-
temul de suspensie numai cu greutatea clapetei antifoc,
tubulatura trebuie suspendată separat Pentru greutățile
[kg] clapetelor antifoc Ä   11 .
In plus față de sistemele de fixare descrise în acest
manual, puteți, de asemenea, să folosiți sisteme de
fixare care au fost acreditate de institutele de testare.
Acest lucru se aplică în particular pentru montajul cla-
petei antifoc lângă un perete sau într-un colț (când sunt
folosite secțiuni unghiulare sau plăci de montaj)

Fig. 133: Prinderea la plafon

5,4 Tijă filetată
5,7 Șuruburi rezistente la foc (cu certificat de conformi-

tate)
Fixare cu dopuri de perete cu certificat de adecvare
pentru rezistență la foc
Fixarea cu tija filetată și împingerea prin instalare

Instalare
Fixarea clapetei antifoc   > Generalităţi
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5.13.2 Suspendarea clapetelor antifoc montate la distanță de pereții masivi și tavanele
suspendate

Fig. 134: Montarea uscată fără mortar cu kit de montaj WE

1 FKA2-EU
2,6 Set de instalare WE, vezi Ä   46
2,19 Umplutură articulară (Promat® umplutură,

Promat® umplutură sau vată minerală gata de
utilizare,, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ sau mortar con-
form manualului de instalare și utilizare)

8,19 Suprapunere din PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire rezis-

tentă la foc și sistem de suspendare conform
manualului Promat®, construcția 478, ultima
ediție

9,5 Sistem de suspendare (dat de terti), constând în:
a Tijă filetată

M10: B × H ≤ 800 × 200 mm

M12: B × H ≤ 1000 × 600 mm
M12#: B × H > 1000 × 600 mm

b Hilti® șină de montare MQ 41 × 3 mm sau echiva-
lent

c Hilti® placa forata MQZ L13 sau echivalent
zile Piuliță hexagonală M12 cu șaibă
# Clapetele de dimensiuni > 1000× 600 mm nece-

sită două puncte de suspendare sub clapetă, la o
distanță de 150 mm una de cealaltă
pana la EI 90 S (pozitie de montaj orizontala)

Instalare
Fixarea clapetei antifoc  > Suspendarea clapetelor antifoc montate la dist...
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5.13.3 Fixarea clapetei antifoc când este folosită o placă antifoc
Tronson de tubulatură orizontal

Fig. 135: Fixarea FKA2-EU cu instalare de perete

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
3 Perete, perete solid prezentat
4,1 Placa solida de tavan

5,4 Tijă filetată M12 cu șaibă și piuliță
5,18 Secțiune unghiulară din oțel conformă cu

EN 10056-1 sau echivalentă,
L ≥ 40 mm × 40 mm × 5 mm, galvanizată sau
vopsită

9,1 Racord flexibil (recomandat)
Notă: Fiecare clapetă antifoc trebuie să fie suspendată de ambele capete, și de partea de operare și de partea de
montaj. Suspensia se efectuează în fiecare caz in parte deasupra sau sub flansa.

Instalare
Fixarea clapetei antifoc  > Fixarea clapetei antifoc când este folosită o ...
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Tronson vertical de tubulatură

Fig. 136: Fixarea dispozitivului FKA2-EU cu instalare de protecție împotriva incendiilor într-o placă solidă de tavan,
prezentată în poziție verticală

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
4,1 Placa solida de tavan
5,2 Șurub cu cap hexagonal M12 cu șaibă și piuliță

5,9 Suport din oțel, 40 × 40 × 5 mm
5,17 Șurub de ancoră sau echivalent (pentru prin-

derea de tavanul suspendat)
11,4 Material pentru stratul de bază, necombustibil,

furnizat de terţi

Instalare
Fixarea clapetei antifoc  > Fixarea clapetei antifoc când este folosită o ...
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Fig. 137: Fixarea dispozitivului FKA2-EU cu instalare de protecție împotriva incendiilor într-o placă solidă de tavan,
prezentată suspendată

1 FKA2-EU
2,4 Sistem de tablă acoperită
4,1 Placa solida de tavan
5,2 Șurub cu cap hexagonal M12 cu șaibă și piuliță

5,9 Suport din oțel, 40 × 40 × 5 mm
5,17 Șurub de ancoră sau echivalent (pentru prin-

derea de tavanul suspendat)
11,4 Material pentru stratul de bază, necombustibil,

furnizat de terţi

Instalare
Fixarea clapetei antifoc  > Fixarea clapetei antifoc când este folosită o ...
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6 Accesorii
Piese de extensie
Atunci când utilizaţi grile de protecţie, ştuţuri de racord, racorduri flexibile, curburi circulare de ţeavă, etc., poate fi
necesară o piesă de extensie pentru anumite înălţimi. Consultaţi tabelul pentru lungimile necesare.

Piese de extensie [mm]
L H Latura funcţională Latura înglobată în

perete
305 100 – 400 – 195

405 – 800 195 2 ´ 195

500 100 – 400 – –

405 – 800 195 195

Lungimea suplimentară a lamelei [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*

* Este necesară o piesă de extensie

** Sunt necesare doua piese de extensie

Fig. 138: Lungime suplimentară a lamelei

A Latura înglobată în perete
B Latura funcţională

 Notă

Mişcarea lamelei clapetei nu trebuie să fie obstrucţionată de niciun accesoriu. Distanţa dintre vârful clapetei des-
chise şi orice accesoriu trebuie să fie de cel puţin 50 mm.

Accesorii
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Racorduri flexibile
Conectorii flexibili sunt folosiți pentru a evita atât tensio-
narea cât și comprimarea.

Fig. 139: Clapetă antifoc cu conector flexibili

1 FKA2-EU
9,1 Racord flexibil
9,2 Tronson de tubulatură

Ștuț circular
Pentru conexiunea tubulaturii circulare

Fig. 140: Clapetă antifoc cu ștuțuri circulare

1 FK2-EU (rectangular)
9,1 Racord flexibil
9,2 Tronson de tubulatură
9,11 Ștuț circular

Grile de protectie
Grilele de protecție sunt folosite pe capetele fără cone-
xiune la tubulatură ale clapetelor antifoc

Fig. 141: Clapetă antifoc cu grilă de mascare

1 FKA2-EU
9,1 Racord flexibil
9,2 Tronson de tubulatură
9,10 Grilă de protecție, oțel galvanizat, ochiuri sită

10 mm

Accesorii
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Rama de conectare

Fig. 142: Clapeta antifoc cu rama de conectare

1 FKA2-EU
9,1 Racord flexibil
9,2 Tronson de tubulatură
9,14 Rama de conectare

Accesorii
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7 Racordarea electrică
Observaţii generale de siguranţă

 PERICOL!
Pericol de electrocutare! Nu atingeţi niciuna dintre
componentele aflate sub tensiune! Echipamentul
electric este parcurs de o tensiune periculoasă.
– Numai electricieni calificaţi şi instruiţi pot să

lucreze la sistemul electric.
– Deconectaţi sursa de alimentare înainte de a

începe să lucraţi la echipamentul electric.

7.1 Întrerupătoare limitatoare (clapete
antifoc cu fuzibil)

Fig. 143: Cablarea întrerupătoarelor limitatoare,
exemplu

1 Led de control sau releu, se asigură de terţi
A Tip de conexiune normal inchis
B Tip de conexiune normal deschis
 Întrerupătoarele limitatoare trebuie să fie racordate

în conformitate cu exemplul de cablare Fig. 143
 Led-uri de control sau relee pot fi conectate atât

timp cât specificaţiile de putere sunt luate în consi-
derare.

 Cutiile de conexiuni trebuie să fie fixate structurii
alăturate (perete sau tavan suspendat). Acestea nu
trebuie să fie fixate de clapeta antifoc.

Tipul
conexiunii

Contact de
capat

Lamela cla-
petei

Circuit
electric

A Ne este
actionat

Pozitia
INCHIS sau
DESCHIS nu
este atinsa

Închis

B activat Pozitia
INCHIS sau
DESCHIS nu este
atinsa

Închis

7.2 Servo-motor cu arc de revenire

Fig. 144: Conexiune servomotor, exemplu

1 Întrerupător pentru deschidere şi închidere, se asi-
gură de terţi

2 Mecanism de eliberare opțional, de ex. detector de
fum pentru conducte TROX Tip RM-O-3-D sau
RM-O-VS-D

3 Led-ul de control pentru poziţia CLOSED (ÎNCHIS),
se asigură de terţi

4 Led de control pentru poziţia OPEN (DESCHIS), se
asigură de terţi

 Clapeta antifoc poate fi echipată cu un servomotor
cu arc de revenire pentru o tensiune de alimentare
de 230 V CA sau 24 V CA/CC. Vedeți datele de per-
formanţă de pe plăcuţa indicatoare a servo-moto-
rului.

 Mecanismul de revenire cu arc trebuie să fie
racordat în conformitate cu exemplul de cablare ilus-
trat. Pot fi conectate mai multe servomotoare în
paralel atât timp cât specificaţiile de performanţă
sunt luate în considerare.

 Cutiile de conexiuni trebuie să fie fixate structurii
alăturate (perete sau tavan suspendat). Acestea nu
trebuie să fie fixate de clapeta antifoc.

Nota: Pentru cablarea dispozitivului de acționare cu
returnare a arcului antiexplozie, consultați „Manualul de
utilizare suplimentar pentru clapete antifoc tip FKA2-
EU”.

Servomotoare cu 24 V AC/DC
Trebuie utilizate transformatoare de siguranţă. Cablurile
de conectare sunt prevăzute cu conectori fişă. Aceasta
asigură o conectare rapidă şi uşoară la sistemul bus
TROX AS-i. Pentru conexiunea la terminale, scurtaţi
cablul de conectare.

7.3 Cu servomotor cu arc de revenire
şi detector de fum pentru tubula-
tură RM-O-3-D

Notă: Pentru exemple de conexiuni și detalii suplimen-
tare, vedeți manualul de operare și montaj RM-O-3-D

Racordarea electrică
Cu servomotor cu arc de revenire şi detector de ...  

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU168



8 Testul funcţional
Generalităţi
Pe parcursul utilizării la temperaturi normale, lamela cla-
petei este deschisă. Un test funcţional implică închi-
derea lamelei clapetei şi deschiderea la loc a acesteia.

 ATENŢIE!
Pericol de vătămare la introducerea membrelor în
clapeta antifoc în timp ce lamela clapetei se mişcă.
Nu introduceţi membrele în clapeta antifoc atunci
când acţionaţi mecanismul de declanşare.

8.1 Clapetă antifoc cu fuzibil
8.1.1 Fuzibilul-marimea 1
Indicatorul poziţiei clapetei de închidere
Poziţia lamelei clapetei (1.2) este indicată de poziţia
mânerului (1.6).

Fig. 145: Indicatorul poziţiei clapetei de închidere

1. Lamela clapetei este INCHISA (1.2)
2. Lamela clapetei este DESCHISA (1.2)

Inchiderea clapetei antifoc

Fig. 146: Inchiderea clapetei antifoc

Cerinţă
 Lamela clapetei este DESCHISĂ
1. Trageți butonul mecanismului de declansare ter-

mică (10.14) în fața direcției săgeții
2. mânerul (1.6).
3. Mânerul (1.6) se rotește automat în direcția săgeții
4. Lamela clapetei este ÎNCHISĂ si
5. manerul (1.6) arata faptul ca lamela clapetei (1.2)

este inchisa.

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu fuzibil   > Fuzibilul-marimea 1
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Deschiderea lamelei clapetei

Fig. 147: Deschiderea lamelei clapetei

Cerinţă
 Lamela clapetei este ÎNCHISĂ
1. Rotiți mânerul (1.6) în direcția săgeții (în sens

invers acelor de ceasornic) până când
2. mânerul (1.6) se fixează în spatele butonului

mecanismului de declansare termică (10.14).
3. Lamela clapetei (1.2) este DESCHISĂ si
4. manerul (1.6) arata faptul ca lamela clapetei (1.2)

este deschisa.

8.1.2 Fuzibil - marimile 2 si 3
Indicatorul poziţiei clapetei de închidere
Poziția lamelei clapetei (1.2) este indicată de săgeata
roșie de pe capacul manerului (1.6).

Fig. 148: Indicatorul poziţiei clapetei de închidere

1. Lamela clapetei este INCHISA (1.2)
2. Lamela clapetei este DESCHISA (1.2)

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu fuzibil  > Fuzibil - marimile 2 si 3
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Inchiderea clapetei antifoc

Fig. 149: Inchiderea clapetei antifoc

Cerinţă
 Lamela clapetei este DESCHISĂ
1. Ridicați mânerul (1.6) în direcția săgeții, astfel

încât
2. mânerul (1.6) nu mai iasa în deschiderea meca-

nismului de fixare (10.16).
3. Mânerul (1.6) se rotește automat în direcția săgeții

(în sens orar)
4. si se pozitioneaza pe INCHIS (1.7).
5. Lamela clapetei este ÎNCHISĂ si
6. săgeata roșie de pe capacul mânerului (1.6)

indică faptul că lama clapetei (1.2) este închisă.

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu fuzibil  > Fuzibil - marimile 2 si 3
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Deschiderea lamelei clapetei

Fig. 150: Deschiderea lamelei clapetei

Cerinţă
 Lamela clapetei este ÎNCHISĂ
1. Ridicați mânerul (1.6) în direcția săgeții, astfel

încât
2. manerul(1.6) nu mai este antrenat in interblocare

(1.7).
3. Rotiți mânerul (1.6) în direcția săgeții (în sens

invers acelor de ceasornic) și nu-l mai ridicați.
4. Mânerul (1.6) face clic pe poziția DESCHIS în

deschiderea suportului de fuzibil (10.16).
5. Lamela clapetei (1.2) este DESCHISĂ si
6. săgeata roșie de pe capacul mânerului (1.6)

indică faptul că lama clapetei (1.2) este deschisa.

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu fuzibil  > Fuzibil - marimile 2 si 3
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8.2 Clapetă antifoc cu servomotor cu
arc de revenire

8.2.1 Servomotor cu arc de revenire
BFL... / BFN...

Indicator de stare

Fig. 151: Mecanism de declanşare termoelectric BAT

1 Buton pentru test funcțional
2 Led-ul de control
Lampa indicatoare ② pentru mecanismul termoelectric
de eliberare este aprinsă când se aplică toate condiţiile
de mai jos:
 Este asigurată alimentarea electrică
 Siguranţele termice sunt intacte
 Butonul nu este acţionat.

Indicatorul poziţiei clapetei de închidere
Poziţia clapetei este indicată de acul servomotorului.

Fig. 152: Indicatorul poziţiei clapetei de închidere

1 Lamela clapetei este închisă
2 Lamela clapetei este deschisă

Deschiderea/închiderea lamelei clapetei cu servo-
motorul cu arc de revenire

Fig. 153: Test functional (FKA2-EU cu servomotor BFN
in pozitie DESCHIS)

 ATENŢIE!
Pericol de vătămare la introducerea membrelor în
clapeta antifoc în timp ce lamela clapetei se mişcă.
Nu introduceţi membrele în clapeta antifoc atunci
când acţionaţi mecanismul de declanşare.

Cerinţă
 Este asigurată alimentarea electrică
1. Apăsați butonul ① și mențineți-l apăsat.

ð Acesta întrerupe alimentarea cu energie şi
lamela clapetei se închide.

2. Verificaţi dacă lamela clapetei este ÎNCHISĂ, veri-
ficaţi timpul de funcţionare.

3. Eliberați butonul ①.

ð Tensiunea este alimentată din nou şi lamela
clapetei se deschide.

4. Verificaţi dacă lamela clapetei este DESCHISĂ,
verificaţi timpul de funcţionare.

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu servomotor cu arc de revenire   > Servomotor cu arc de revenire BFL... / BFN...
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Deschiderea lamelei clapetei utilizând manivela

Fig. 154: Test funcțional (fără tensiune)

 PERICOL!
Pericol ca urmare a unei defecţiuni la clapeta antifoc.
În cazul în care lamela clapetei a fost deschisă prin
intermediul mânerului (fără sursă de alimentare),
aceasta nu va mai fi declanşată de creşterea tempe-
raturii, de ex. în cazul unui incendiu. Cu alte cuvinte,
lamelei clapetei nu se va închide.
Pentru a reface funcţionalitatea, conectaţi sursa de
alimentare.

Cerinţă
 Lamela clapetei este ÎNCHISĂ
1. Introduceţi mânerul în deschiderea mecanismului

de armare cu arc.
2. Rotiţi manivela în sensul săgeţii ② pentru a scurta

cursa de oprire, și mențineți-o.
3. Setați inter-blocarea ③ la "  INCHIS"

ð Lamela clapetei rămâne în poziţia DESCHISĂ.

4. Scoateţi manivela.

Inchiderea clapetei antifoc

Fig. 155: Test funcțional (fără tensiune)

 ATENŢIE!
Pericol de vătămare la introducerea membrelor în
clapeta antifoc în timp ce lamela clapetei se mişcă.
Nu introduceţi membrele în clapeta antifoc atunci
când acţionaţi mecanismul de declanşare.

Cerinţă
 Lamela clapetei este DESCHISĂ

Setați inter-blocarea ③ la "  DESCHIS"

ð Lamela clapetei este eliberată și se închide.

Testul funcţional
Clapetă antifoc cu servomotor cu arc de revenire  > Servomotor cu arc de revenire BFL... / BFN...
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8.3 Test funcţional cu unitatea de
comandă automată

Test funcţional cu unitatea de comandă automată
Funcţionalitatea clapetelor antifoc cu servomecanism cu
arc de revenire poate fi testată şi cu o unitate de
comandă automată. Unitatea de comandă trebuie să
aibă următoarele funcţii:
 Deschiderea şi închiderea clapetelor la intervale

regulate (intervale care sunt setate de către proprie-
tarul sistemului)

 Monitorizarea timpilor de funcţionare ai servomoto-
rului

 Emiterea unei alarme când timpii de rulare sunt
depăşiţi şi clapetele antifoc se închid

 Înregistrarea rezultatelor testului
Sistemele TROXNETCOM cum sunt TNC-EASYCON-
TROL sau interfaţa AS îndeplinesc toate aceste cerinţe.
Pentru mai multe informații vedeți
www.troxtechnik.com .
Sistemele TROXNETCOM permit testele funcționale
automate; acestea nu înlocuiesc curățarea și mente-
nanța, care trebuie executate la intervale regulate sau
în funcție de condiția produsului. Documentația rezulta-
telor testelor face vizibile tendințele, de ex. timpul de
funcționare al actuatorilor. De asemenea pot indica
necesitatea de măsuri adiționale care să ajute la menți-
nerea funcționării sistemului, de ex. eliminarea contami-
nărilor grave (praf în sistemele de extragere a aerului).

Testul funcţional
Test funcţional cu unitatea de comandă automată  
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9 Punerea în funcţiune
Înainte de punerea în funcţiune
Înainte de punerea în funcţiune, fiecare clapetă antifoc
trebuie verificată pentru a stabili şi evalua starea reală a
acesteia. Măsurile de verificare ce trebuie luate sunt
enumerate în Ä    de la pagina  180 .

Exploatarea
În timpul funcţionării normale, lamela clapetei este des-
chisă pentru a permite trecerea aerului prin sistemul de
ventilaţie.
Dacă temperatura din con-
ductă
(≥ 72 °C / ≥ 95 C în sistemele de ventilație cu aer cald)
sau temperatura ambiantă (≥ 72 °C) crește în caz de
incendiu, se declanșează mecanismul de eliberare ter-
mică. Aceasta acţiune închide lamela clapetei.

 Clapete antifoc ÎNCHISE

Clapetele antifoc care se închid în timp ce sistemul
de ventilaţie şi de aer condiţionat funcţionează tre-
buie inspectate înainte de deschidere din nou, pentru
a asigura funcţionarea lor Ä „Verificarea”  
de la pagina  177 .

Punerea în funcţiune
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10 Întreţinerea
10.1 Generalităţi
Observaţii generale de siguranţă

 PERICOL!
Pericol de electrocutare! Nu atingeţi niciuna dintre
componentele aflate sub tensiune! Echipamentul
electric este parcurs de o tensiune periculoasă.
– Numai electricieni calificaţi şi instruiţi pot să

lucreze la sistemul electric.
– Deconectaţi sursa de alimentare înainte de a

începe să lucraţi la echipamentul electric.

 ATENŢIE!
Pericol datorat acţionării accidentale a clapetei
antifoc. Acţionarea accidentală a lamelei clapetei sau
a altor componente poate duce la vătămări.
Asiguraţi-vă că lamela clapetei nu poate fi declan-
şată în mod accidental.

Îngrijirea regulată şi întreţinerea asigură disponibilitatea
operaţională, fiabilitatea şi o durată de viaţă lungă a cla-
petei antifoc.
Proprietarul sau operatorul sistemului este responsabil
pentru întreţinerea clapetei antifoc. Operatorul este res-
ponsabil de realizarea unui plan de întreţinere, de defi-
nirea obiectivelor şi de fiabilitatea clapetei anti-foc.

Testul funcţional
Fiabilitatea funcţională a clapetei antifoc trebuie testată
la cel puţin şase luni; acest test trebuie aranjat de către
proprietar sau operator. Dacă două teste consecutive la
interval de 6 luni sunt încheiate cu succes, următorul
test poate fi realizat un an mai târziu.
Testul funcţional trebuie realizat în conformitate cu prin-
cipiile de bază de întreţinere ale următoarelor stan-
darde:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423
Funcţionalitatea clapetelor antifoc cu servomecanism cu
arc de revenire poate fi testată şi cu o unitate de
comandă automată Ä „Test funcţional cu unitatea de
comandă automată”   de la pagina  175 .

Întreţinerea
Clapeta antifoc şi servomotorul cu arc de revenire nu
necesită întreţinere în ceea ce priveşte uzura, însă cla-
petele antifoc trebuie incluse în programul regulat de
curăţare a sistemului de ventilaţie.

Curăţare
Clapeta antifoc poate fi curăţată cu o lavetă uscată sau
umedă. Murdăria aderentă sau contaminarea pot fi
îndepărtate cu un agent comercial, neagresiv. Nu folosiţi
agenţi de curăţat sau instrumente abrazive (de ex.
perii). Pentru dezinfectare puteți folosi dezinfectanți dis-
ponibili în comerț sau proceduri de dezinfectare comer-
ciale.

Igienă
Cerintele igienice sunt in concordanta cu VDI 6022-1,
VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 de asemenea
si cu Önorm H 6020 si H 6021 si SWKI. Materialele din
care este construita clapeta antifoc au fost testate
pentru rezistența la ciuperci și bacterii într-un test al
potențialului lor metabolic microbian în concordanță cu
DIN EN ISO 846. Materialele din care sunt construite nu
promovează dezvoltarea microorganismelor (ciuperci,
bacterii), reducând astfel riscurile de infecție pentru
oameni. Clapetele antifoc sunt rezistente la dezinfec-
tanti1 si pot fi utilizate in spitale sau insitutii similare.
Dezinfectarea și curățarea este foarte simplă. Verifi-
carea coroziunii a fost furnizata in concordanta cu
EN 15650.
1 Rezistența la dezinfectanți a fost testată cu grupele
dezinfectanti de substanțe active alcool și compuși cua-
ternari. Acești dezinfectanți corespund listei de la Insti-
tutul Robert Koch și au fost folosiți în conformitate cu
specificațiile listei de dezinfectanți ai Comisiei pentru
dezinfectanți din Asociația pentru igiena aplicată (VAH).

Verificarea
Înainte de punerea în funcţiune, fiecare clapetă antifoc
trebuie verificată. După punerea în funcţiune, funcţiona-
litatea trebuie să fie testată la intervale regulate. Cerin-
ţele locale şi reglementările în domeniul construcţiilor
trebuie respectate. Măsurile de inspecţie ce trebuie
luate sunt enumerate pe Ä    de la pagina  180 . Testul
fiecărei clapete antifoc trebuie documentat şi evaluat.
Dacă cerinţele nu sunt întrunite în totalitate, este nece-
sară luarea de măsuri de remediere.

Reparaţii
Din motive de siguranţă, lucrările de reparaţii trebuie
executate numai de personal de specialitate calificat în
mod corespunzător sau de către producător. Trebuie uti-
lizate numai piese de schimb originale. Un test func-
ţional este solicitat după orice lucrarea de reparaţie Ä  
169 .

Întreţinerea
Generalităţi  
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10.2 Înlocuirea fuzibilului
10.2.1 Fuzibilul-marimea 1

Fig. 156: Scoaterea suportului fuzibilului

1. Închideţi lamela clapetei.
2. Manerul (1.6) arata faptul ca lamela clapetei (1.2)

este inchisa.
3. Se desfac suruburile (10.17) de pe manerul fuzibi-

lului (10.15).
4. Indepartati manerul fuzibilului (10.15) de pe cla-

peta antifoc.

Fig. 157: Înlocuirea fuzibilului

1. Acoperiți suportul de legătură fuzibil (10.15) așa
cum se arată și apăsați împreună în direcția
săgeții pentru a tensiona arcul (10.20).

2. Scoateți fuzibilul vechi (10.18), conectați noul
fuzibil (10.18).

Fig. 158: Instalati suportul pentru fuzibil

1. Introduceți suportul de legătură fuzibil (10.15) în
clapeta de incendiu și

2. strangeti cu sruburi (10.17).

ð Realizaţi testul funcţional.

Întreţinerea
Înlocuirea fuzibilului   > Fuzibilul-marimea 1
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10.2.2 Fuzibil - marimile 2 si 3

Fig. 159: Scoaterea suportului fuzibilului

1. Închideţi lamela clapetei.
2. Săgeata roșie de pe capacul mânerului (1.6)

indică faptul că lama clapetei (1.2) este închisă.
3. Slăbiți șurubul (10.17) de pe suportul de legătură

fuzibil (10.15) și trageți capacul (10.19) în direcția
săgeții.

4. Slăbiți șuruburile (10.17) de pe suportul de legă-
tură fuzibil (10.15) și îndepărtați suportul de legă-
tură fuzibil din amortizor.

Fig. 160: Înlocuirea fuzibilului

1. Apăsați împreună arcul (10.20) suportului de
fuzibil (10.15) așa cum se arată în direcția săgeții
de ex. cu un cleste pentru pompa de apa.

2. Scoateți fuzibilul vechi (10.18), conectați noul
fuzibil (10.18).

Fig. 161: Instalati suportul pentru fuzibil

1. Introduceţi suportul fuzibilului (10.15) înapoi în cla-
peta antifoc şi fixaţi-l cu şuruburi (10.17) .

2. Poziționați capacul (10.19) deasupra suportului de
racord fuzibil (10.15) și strangeti șurubul (10.17).

ð Realizaţi testul funcţional.

Întreţinerea
Înlocuirea fuzibilului  > Fuzibil - marimile 2 si 3
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10.3 Măsuri de verificare, întreţinere şi reparaţii
Interval Măsură Personal
A Acces la clapeta antifoc

 Accesibilitate internă şi externă
– Asiguraţi accesul

Personal de spe-
cialitate

Montarea clapetei antifoc
 Montaj în conformitate cu manualul de operare Ä   32

– Montaţi clapeta antifoc în mod corect.

Personal de spe-
cialitate

Transportul şi protecţia instalaţiei, dacă există
 Dispozitivul de protecţie pentru transport/asamblare a fost îndepărtat

– Îndepărtaţi dispozitivul de protecţie pentru transport/montaj

Personal de spe-
cialitate

Cuplarea conectoarelor reţelei de tubulaturi sau Ä   165

 Conectarea în conformitate cu acest manual
– Efectuaţi racordarea corectă

Personal de spe-
cialitate

Sursa de alimentare la servomotorul cu arc de revenire
 Sursa de alimentare în conformitate cu plăcuţa indicatoare a caracteristi-

cilor tehnice ale servomotorului cu arc de revenire
– Tensiune de alimentare corectă

Electrician cali-
ficat experi-

mentat

A / B Verificaţi clapeta antifoc dacă prezintă deteriorări
 Clapeta antifoc, lama clapetei, şi garnitura trebuie să fie intacte

– Schimbaţi lamela clapetei
– Reparaţi sau schimbaţi clapeta antifoc.

Personal de spe-
cialitate

Funcţionarea mecanismului de declanşare
 Funcţionare OK
 Fuzibil intact/coroziune

– Schimbaţi fuzibilul
– Schimbaţi mecanismul de declanşare

Personal de spe-
cialitate

Test funcţional al clapetei antifoc cu fuzibil Ä   169

 Clapeta antifoc poate fi deschisă manual
 Mânerul poate fi încuiat în poziţia DESCHIS
 Lamela clapetei se închide când este declanşată manual

– Stabiliţi şi eliminaţi cauza defecţiunii
– Reparaţi sau schimbaţi clapeta antifoc.
– Schimbaţi mecanismul de declanşare

Personal de spe-
cialitate

Test funcţional al clapetei antifoc (cu servomecanism cu arc de revenire) Ä  
173

 Funcţionare servomotor OK
 Lamela clapetei se închide
 Lamela clapetei se deschide

– Stabiliţi şi eliminaţi cauza defecţiunii
– Schimbaţi servomotorul cu arc de revenire
– Reparaţi sau schimbaţi clapeta antifoc.

Personal de spe-
cialitate

Întreţinerea
Măsuri de verificare, întreţinere şi reparaţii  
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Interval Măsură Personal
Funcţionarea detectorului de fum extern pentru conductă
 Funcţionare OK
 Lamela clapetei se închide când este declanşată manual sau când este

detectat fum
 Clapeta antifoc se deschide după resetare

– Stabiliţi şi eliminaţi cauza defecţiunii
– Reparaţi sau înlocuiţi detectorul de fum de conductă

Personal de spe-
cialitate

C Curăţarea clapetei antifoc
 Nici o contaminare în interiorul sau în exteriorul clapetei antifoc
 Fără coroziune

– Îndepărtaţi contaminarea cu o lavetă umedă
– Îndepărtaţi coroziunea sau înlocuiţi piesa

Personal de spe-
cialitate

Funcţionarea limitatoarelor de curent
 Funcţionare OK

– Schimbaţi limitatoarele de curent

Personal de spe-
cialitate

Funcţionarea semnalizării externe (indicatorul de poziţie a clapetei de închi-
dere)
 Funcţionare OK

– Stabiliţi şi eliminaţi cauza defecţiunii

Personal de spe-
cialitate

Interval

A = Punerea în funcţiune
B = Regulat
Fiabilitatea clapetelor anti-foc trebuie testată cel puţin o dată la şase luni. Dacă două teste consecutive sunt
încheiate cu succes, următorul test poate fi realizat un an mai târziu. Funcţionalitatea clapetelor antifoc cu
servomecanism cu arc de revenire poate fi testată şi cu o unitate de comandă automată (cu comandă de la
distanță). Proprietarul sistemului poate seta intervalele pentru teste locale.
C = conform cerintei
Elemente ce trebuie verificate
 Condiţia necesară

– Acţiune de remediere, dacă este necesar

Întreţinerea
Măsuri de verificare, întreţinere şi reparaţii 
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11 Scoaterea din uz, demon-
tarea şi eliminarea

Scoaterea finală din uz
 Deconectaţi sistemul de ventilaţie.
 Deconectaţi alimentarea cu energie electrică.

Demontare

 PERICOL!
Pericol de electrocutare! Nu atingeţi niciuna dintre
componentele aflate sub tensiune! Echipamentul
electric este parcurs de o tensiune periculoasă.
– Numai electricieni calificaţi şi instruiţi pot să

lucreze la sistemul electric.
– Deconectaţi sursa de alimentare înainte de a

începe să lucraţi la echipamentul electric.

1. Deconectaţi cablajul.
2. Îndepărtaţi tronsoanele de tubulatură.
3. Închideţi lamela clapetei.
4. Îndepărtaţi clapeta antifoc.

Eliminarea
Pentru eliminare, este necesară dezasamblarea cla-
petei antifoc.

 MEDIU ÎNCONJURĂTOR!
Eliminaţi componentele electronice în conformitate
cu regulamentele privitoare la deşeurile electronice.

Scoaterea din uz, demontarea şi eliminarea
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12 Explicaţii
Pentru diferite situații de montaj descrise în acest
manual puteți alege, de ex. , ori (6.2) ori (6.16).

Ele-
ment
nr.

Descriere

1 Clapeta antifoc
1,1 Carcasă

1,2 Lamela clapetei cu sau fara garnitură de
etanşare

1,3 Opritor cursă în poziţia DESCHIS (OPEN)

1,4 Opritor de cursă în poziţia ÎNCHIS
(CLOSED)

1,5 Panoul de acces

1,6 Mâner / indicator poziţie clapetă de închidere

1,7 Dispozitiv de siguranţă

1,8 Garnitură de etanşare

1,9 Capac

1,10 Ureche de declanşare

1,11 Flanşă

Ele-
ment
nr.

Descriere

2 Materiale pentru instalarea clapetei
antifoc

2,1 Mortar sau ipsos

2,2 Beton armat/Beton ne-armat

2,3 Bază de beton armat

2,4 Sistem de tablă acoperită

2,5 Set de montaj WA/WE2

2,6 Set de montaj WE/WE2

2,7 Set de montaj WV

2,8 Set de instalare E1/E2

2,9 Set de montaj ES

2,10 Kit de montaj GM

2,11 Kit de montaj TQ/TQ2

2,12 Set de montaj GL/GL2

2,13 Set de montaj GL100

2,14 Buiandrug

2,15  

2,16 Rama de montaj

Ele-
ment
nr.

Descriere

2 Materiale pentru instalarea clapetei
antifoc

2,17 Secțiune anti incendiu Hilti CFS-BL

2,18 Secţiune de instalare ER cu placă de acope-
rire

2,19 Umplutură pentru îmbinări (umplutură
Promat®, chit Promat® gata de utilizare; vată
minerală > 80 kg / m³, > 1000 °C sau mortar)

Ele-
ment
nr.

Descriere

3 Pereți
3,1 Perete solid

3,2 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţi-
nere metalică şi placare pe ambele feţe

3,3 Perete despărţitor uşor, cu structură de susţi-
nere din oțel şi placare pe ambele feţe

3,4 Perete cu stâlpi din lemn (de asemenea con-
strucții din panouri de cherestea), placat pe
ambele părți

3,5 Construcție parțială din lemn, placată pe
ambele părți

3,6 Pereţi despărțitori cu structură portantă de
metal şi placare pe ambele părţi

3,7 Perete de rezistență cu structura de susți-
nere metalică, placat pe o parte

3,8 Perete de rezistență cu structura de susți-
nere din oțel, placat pe o parte

3,9 Pereţi de rezistenţă fără structură portantă
de metal şi placaj pe o faţă

3,10 Perete fără evaluare adecvată de rezistență
la foc

3,11 Perete masiv din lemn / perete CLT

3,12 Perete panou sandwich

3,13 Foaie suplimentară cu structură metalică de
susținere

3,14 Perete solid realizat din plăci de perete din
gips

Ele-
ment
nr.

Descriere

4 Plafoane
4,1 Plafon/ podea masive

4,2 Tavan cu grinzi de lemn

Explicaţii
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Ele-
ment
nr.

Descriere

4 Plafoane
4,3 Plafon modular, sistem Cadolto

4,4 Plafon parțial din beton cu ranforsare

4,5 Plafon solid din lemn

4,6 Plafon fals

4,7 Tavan din beton

4,8 Tavan din beton

4,9 Tavan cu nervuri

4,10 Plafon din compozit

4,11 Tavan istoric cu grinzi din lemn, proprietăți de
rezistență la foc > F 30

Ele-
ment
nr.

Descriere

5 Material de montaj
5,1 Şurub filetat grosier

5,2 Șuruburi cu cap hexagonal, șaibe, piulițe
(vedeți detaliile de instalare)

5,3 Șurub pentru plăci aglomerate

5,4 Tijă filetată, oţel galvanizat (vedeți detaliile de
instalare)

5,5 Șurub de transport L ≤ 50 mm cu șaibă și
piuliță

5,6 Șurub sau nit din oțel galvanizat (vedeți deta-
liile de instalare)

5,7 Dopuri de perete cu certificat de adecvare la
foc pentru rezistență la foc

5,8 Ancoră, M8 - M12

5,9 Suport de oțel

5,10 Lamelă de fixare

5,11 Placă de montaj pe podea

5,12 Placă de protecţie

5,13 Șurub sau cui de lemn

5,14 Consola unghiulara

5,15 Consolă

5,16 Ramă de conexiune la perete

5,17 Șurub ancoră

5,18 L-suport conform EN 10056-1 zincat, vopsit
sau similar, conform detaliilor instalării

5,19 Racorduri flexibile

Ele-
ment
nr.

Descriere

5 Material de montaj
5,20 Surub Fischer® FFS 7.5 × 82 mm sau echi-

valent

5,21 Diblu

5,22 Tesatura din otel, Æ ≥ 6 mm, deschidere
ochiuri 150 mm sau echivalent

5,23 Clemă, de ex. Hilti MP-MX, Valraven BIS HD
500, sau echivalente

Ele-
ment
nr.

Descriere

6 Material de umplere și acoperire
6,1 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³

6,2 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

6,3 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³

6,4 Vată minerală, ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³

6,5 Vată minerală (în funcție de construcția pere-
telui)/ a plafonului, vata minerala la cerere
pentru constructia plafonului

6,6

6,7 Vata minerala antifoc

6,8 Umplere (cavitățile umplute complet cu vată
minerală ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³, sau cără-
midă, beton aerat, beton ușor, beton ran-
forsat sau lut)

6,9 Etanșant rezistent la foc corespunzător
pentru sistemul de plăci antifoc utilizat

6,10 Acoperire ablativă în jurul perimetrului, gro-
sime 2.5 mm

6,11 Bandă izolatoare (în funcţie de construcţia
peretelui)

6,12 Garnitură umflată

6,13 Benzi de vată minerală A1, umplutură ca
alternativă

6,14 Armaflex

6,15 Vată minerală (în funcție de îmbinarea flexi-
bilă a plafonului)

6,16 Armaflex AF / Armaflex Ultima

6,17 Plăci antifoc (Hensel)

6,18

Explicaţii
 

 Clapeta antifoc Tip FKA2-EU184



Ele-
ment
nr.

Descriere

6 Material de umplere și acoperire
6,19 Vata minerala > 1000 °C, > 80 kg/m³, mate-

rialul panoului în jurul perimetrului, lăsați în
afara dispozitivul de acționare și eliberați
mecanismul; accesele de inspecție trebuie
să rămână accesibile

6,20 Manșon (poate fi comandat separat)

6,21 Kerafix 2000 banda izolanta

6,22 Sapa

6,23 Izolare fonică completă

6,24 Spuma de elastomer (cauciuc sintetic) clasa
B-S3, D0

6,25 Umplutură din vată minerală sau vată de
sticlă

6,26 Plaster

6,27 Placă de susținere pe ambele părți,
90 × 140 × 1.5 mm

6,28 ???

6,29 Vata minerală Paroc HVAC Fire Mat

6,30 Vată minerală cu strat dublu Paroc HVAC
Fire Mat 80BLC (80 kg/m³)

6,31 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm

6,32 Benzi de gips-carton rezistente la foc,
d = 12.5 mm

Ele-
ment
nr.

Descriere

7 Construcţie suport
7,1 Secţiune UW

7,1a Secţiune UW, tăiată și îndoită

7,2 Secțiune CW (structură portantă de metal)

7,3 Secţiune UA

7,4 Profil din oțel

7,5 Structură portantă de oțel

7,6 Secţiune metalică pe perimetru

7,7 Stâlp de lemn, cel puțin 60 × 80 mm

7,8 Grinzi de oțel

7,9 Structură de cherestea

7,10 Panouri ornamentale (opţionale)

7,11 Panouri ornamentale, dublu strat, îmbinări
decalate

Ele-
ment
nr.

Descriere

7 Construcţie suport
7,12 Panouri ornamentale, plăci de lemn,

la cel puțin 600 kg/³

7,13 Placare / placare de perete

7,13a Placare, rezistentă la foc

7,13b Placare, plăci din lemn, cel puțin 600 kg/³

7,14 Bandă de consolidare

7,15 Pardoseală din lemn / gresie / tablă de lemn
min. 600 kg/m³

7,16 Grinzi de lemn / gluelam

7,17 Tăietoare generale

7,18 Cofraj

7,19 Placare rezistentă la foc

7,20

7,21 Benzi îmbinare plafon

7,22 Secțiune îmbinare plafon

7,23 Inserție de foaie de oțel în funcție de produ-
cătorul peretelui

7,24 Design plafon

7,25 Beton armat

7,26 Piatra scobita

7,27 Tabla profilata

Ele-
ment
nr.

Descriere

8 Material pentru aplicații extinse
8,1 Benzi PROMATECT®-H, d = 10 mm

8,2 Benzi PROMATECT®-H, d = 20 mm

8,3 Placă PROMATECT®-LS d = 35 mm

8,4 Şină de montaj Hilti MQ 41 × 3, sau echiva-
lent

8,5 Placă găurită Hilti MQZ-L13 sau echivalentă

8,6 Bandă de fixare Hilti LB26 sau echivalentă

8,7 Șină de montaj, Würth Varifix 36 × 36 × 2,5,
sau Müpro MPC 38/40 sau echivalent

8,8 Consolă de fixare, Varifix sau Müpro MPC
sau echivalentă

8,9 Consolă, Varifix ANSHWNKL-
PRFL36-90GRAD sau consolă suport Müpro
90°, galvanizată, sau echivalentă
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Ele-
ment
nr.

Descriere

8 Material pentru aplicații extinse
8,10 Angrenaje de dimensiuni mari

8,11 Servomotor

8,12 Placă suport pentru servomotor

8,13 Angrenaje de dimensiuni mici

8,14 Cablul de conectare

8,15 Șuruburi de reglare

8,16 Placă suport pentru servomotor

8,17 Capac

8,18 Cutie de joncțiune

8,19 Suprapunere din PROMATECT®-LS, d = 35
mm

8,20 Promaseal®-Mastic etanșant intumescent

8,21 Etanșant antifoc

8,22 Placă din silicat de calciu sau, alternativ, vată
minerală ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³

8,23 Garnitură din spumă cauciucată

8,24 Placa de retinere pe albele parti, din otel de
≥ 1 mm grosime

8,25 Consolă, de ex. Hilti MM-B-30 sau echiva-
lentă

8,26 Placă de golire, t = 1 mm

8,27 Garnitură

8,28 Benzi PROMATECT®-H, d = 15 mm

Ele-
ment
nr.

Descriere

9 Accesorii
9,1 Racord flexibil

9,2 Piesă de extensie sau tronson de tubulatură

9,3 Suport

9,4 Conductă din tablă de oțel cu acoperire
rezistentă la foc și sistem de suspendare
conform manualului Promat®, construcția
478, ultima ediție

9,5 Suspensie

9,6 Reparați lama amortizorului

9,7 Lamela clapetei

9,8 Axa nitului

9,9 Placă

Ele-
ment
nr.

Descriere

9 Accesorii
9,10 Grile de protectie

9,11 Ștuț circular

9,12 Inel de prindere

9,13 Suport de armare

9,14 Rama de conectare

9,15 Piesă T

Ele-
ment
nr.

Descriere

10 Mecanism de declanșare
10,1 Servo-motor cu arc de revenire

10,2 Servomotor cu arc de revenire tip Belimo
BLF

10,3 Servomotor cu arc de revenire Belimo BF

10,4 Servomotor cu arc de revenire Belimo BFN

10,5 Servomotor cu arc de revenire Belimo BFL

10,6 Servomotor cu arc de revenire Schischek
ExMax (galben)

10,7 Servomotor cu arc de revenire Schischek
RedMax (magenta)

10,8 Servomotor cu arc de revenire Siemens GGA

10,9 Servomotor cu arc de revenire Siemens GRA

10,10 Servomotor cu arc de revenire Siemens GNA

10,11 Servomotor cu arc de revenire Joventa SFR

10,12 Detector de fum pentru tubulatură RM-O-3-D

10,13 Mecanism de declanşare termoelectric cu
senzor de temperatură

10,14 Mecanism de declanşare termică cu fuzibil,
72 °C / 95 °C

10,15 Suportul fuzibilului

10,16 Suportul fuzibilului

10,17 Şurub

10,18 Fuzibilul

10,19 Capac

10,20 Arc

10,21 Foaie Z

Explicaţii
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Ele-
ment
nr.

Descriere

11 Suplimente
11,1 Tavă de cabluri

11,2 Set de cabluri

11,3 Bridă țeavă

11,4 Material pentru stratul de bază, necombus-
tibil, furnizat de terţi

11,5 Baza, se asigură de terţi

11,6 Pătrunderea cablului

Explicaţii
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