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Klapy przeciwpo¿arowe typu KTM przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacji ogólnej jako przegrody 
odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku (normalnie otwarte). Funkcj¹ tych 
klap jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu.

Klapy niezale¿nie od po³o¿enia osi obrotu przegrody odcinaj¹cej (tj. przy k¹cie nachylenia osi 0÷360°), 
s¹ przeznaczone do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (w stropach) oraz poza przegrod¹.

Klapy typu KTM spe³niaj¹ klasyfikacjê w zakresie odpornoœci ogniowej EIS120. Oznacza to, ¿e spe³niaj¹ one 
kryteria klasyfikacyjne szczelnoœci ogniowej, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 minut.

Klapy odcinaj¹ce typu KTM mog¹ byæ równie¿ montowane w przegrodach budowlanych o ni¿szej klasie 
odpornoœci ogniowej ni¿ EI120. W przypadku takiego zastosowania ww. klapy maj¹ odpornoœæ ogniow¹ równ¹ 
odpornoœci ogniowej przegrody z zachowaniem kryterium dymoszczelnoœci.

Skutecznoœæ klap potwierdzona jest badaniami wed³ug normy PN-EN 1366-2.

Przeznaczenie

Opis techniczny urz¹dzenia

�Klapy dodatkowo mog¹ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹, wy³¹cznik krañcowy 
wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ w oba ww. wy³¹czniki;

�D³ugoœæ klap KTM mo¿e wynosiæ 150 ÷ 350 [mm] dla wersji mufowej oraz 195 ÷ 395 [mm] dla wersji nyplowej;

�Wyzwalacz topikowy opcjonalnie mo¿e byæ wykonany o temperaturze zadzia³ania z zakresu miêdzy 40°C a 110°C;

�W wykonaniu specjalnym odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stali zamienione s¹ na stal 
kwasoodporn¹, a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjaln¹ substancj¹ bezrozpuszczalnikow¹ 
stosowan¹ do impregnacji p³yt ognioodpornych zalecan¹ przez producenta do stosowania w przemyœle chemicznym, 
laboratoriach, klinikach, itp. Impregnacja nie zmienia klasyfikacji p³yt jako niepalnych.

Klapa odcinaj¹ca KTM (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹) sk³ada siê z obudowy o przekroju ko³owym, ruchomej przegrody 
odcinaj¹cej i mechanizmu napêdowego z elementem wyzwalaj¹cym.

Obudowa o d³ugoœæ nominalnej 150 [mm] dla wersji mufowej oraz 195 [mm] dla wersji nyplowej, wykonana jest 
z blachy stalowej ocynkowanej. Na obu koñcach obudowy znajduj¹ siê po³¹czenia wsuwane umo¿liwiaj¹ce ³atwe 
³¹czenie elementów kana³u z klap¹.

Na wewnêtrznej powierzchni obudowy, w miejscu perforacji dooko³a zamkniêtej przegrody odcinaj¹cej, 
umieszczona jest uszczelka pêczniej¹ca typu PROMASEAL-GT, natomiast na  zewnêtrznej stronie, uszczelka 
pêczniej¹ca typu PROMASEAL-PL. Cech¹ charakterystyczn¹ uszczelek jest to, i¿ pod wp³ywem wysokiej 
temperatury zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ dok³adnie wype³niaj¹c wszelkie nieszczelnoœci miêdzy przegrod¹ 
i korpusem. Przegroda odcinaj¹ca klap KTM wykonana jest z p³yty wapniowo-silikatowej typu Promatect-H 
firmy PROMAT. Na obwodzie przegrody zamocowana jest uszczelka gumowa, zapewniaj¹ca zachowanie 
szczelnoœci klapy w warunkach otoczenia. Klapa posiada sprê¿yny napêdowe (w klapach o œrednicy DN=<125 
[mm] zamontowana jest jedna sprê¿yna, w klapach o œrednicy DN>125 [mm] - dwie sprê¿yny), które podczas 
otwierania przegrody magazynuj¹ energiê, wykorzystywan¹ nastêpnie do jej zamkniêcia. Po³o¿enie przegrody 
w pozycji otwartej zapewnia wyzwalacz topikowy o nominalnej temperaturze zadzia³ania 70°C, umieszczony 
w specjalnych œrubowych zaczepach.

Zamkniêcie przegrody klapy KTM nastêpuje w wyniku zadzia³ania wyzwalacza topikowego, 
po przekroczeniu temperatury 70±5°C. W tej temperaturze wyzwalacz ulega zniszczeniu, powoduj¹c 
roz³¹czenie przegrody z podtrzymuj¹cym j¹ zaczepem œrubowym, po czym nastêpuje obrót przegrody 
do pozycji zamkniêtej na skutek dzia³ania sprê¿yn napêdowych. Przy przejœciu do pozycji zamkniêtej ruch 
obracanej przegrody ograniczony jest za pomoc¹ oporowego zderzaka. W klapach o wymiarze DN > 125 [mm], 
przegrody bêd¹ce w pozycji zamkniêtej s¹ dodatkowo zabezpieczone przed ewentualnym otwarciem.

Aby ponownie otworzyæ klapê o wymiarze DN>125 [mm] (je¿eli zamkniêcie nast¹pi³o w wyniku testowania 
klapy), nale¿y najpierw odblokowaæ zderzak.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM znajduje siê w pozycji otwartej. 
W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Wykonania specjalne KTM
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KTM Warianty wykonania i oznaczenia

Rys. 2.  Klapa KTM (wykonanie nyplowe)

Klapy typu KTM wystêpuj¹ w wykonaniu mufowym i nyplowym:

�wykonanie mufowe, oznaczenie: KTM-DN-M (rys.1);

�wykonanie nyplowe, oznaczenie: KTM-DN-N (rys.2).

Typoszereg produkowanych klap typu KTM obejmuje wielkoœci od DN100 do DN200 (wszystkie wymiary 
poœrednie). Podstawowym typoszeregiem œrednic s¹ wielkoœci:

DN100, DN125, DN160, DN200

W zale¿noœci od przewidywanego zakresu stosowania oraz od rodzaju zastosowanego uk³adu napêdowego, 
klapy posiadaj¹ nastêpuj¹ce oznaczenia:

�KTM – klapy ze sprê¿yn¹ zwrotn¹;

�KTM-E –  klapy z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹;

�KTM-ME – klapy z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹, przeznaczone do czêstego 
otwierania i zamykania, z mo¿liwoœci¹ wykorzystania do regulacji przep³ywu powietrza 
lub ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej.

Rys.  1. Klapa KTM (wykonanie mufowe)
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Warianty wykonania i oznaczenia

Klapy KTM-E(ME) s¹ wykonane poprzez ³¹czenie podstawowej wersji klapy KTM (ze sprê¿yn¹ zwrotn¹, ale bez 
wyzwalacza topikowego i czujników krañcowych) z nasadk¹ napêdow¹ typu E(ME) (rys. 3 i 4). Uk³ad napêdowy 
w klapach KTM-E(ME) stanowi si³ownik elektryczny serii BLF lub BF firmy BELIMO o napiêciu zasilania 24 [V] AC/DC lub 
230 [V] AC. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika o nominalnej 
temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym 
si³ownika). Zamkniêcie zdalne klap KTM-E(ME) jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia 
znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej, powoduje zamkniêcie klapy).

W klapach KTM-E si³owniki elektryczne firm BELIMO mog¹ byæ zastêpowane ich odpowiednikami:

�produkcji firmy GRUNER (si³owniki serii 229 lub 239 - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC);

�produkcji firmy SIEMENS (si³owniki typu GNA lub GGA - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC);

�produkcji firmy JOVENTA (si³owniki typu SFL1.90 i SFR1.90 - napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC
lub si³owniki typu SFL2.90 i SFR2.90 - napiêcie zasilania 230 [V] AC).

Automatyczne zamkniêcie klapy jest realizowane w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika odpowiedniego typu 
dla danego producenta si³ownika.

Na specjalne zamówienie klapy KTM-E(ME) wyposa¿one s¹ w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95°C. Klapy 
odcinaj¹ce KTM-E(ME) mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termowy³¹cznika. W tym przypadku automatyczne 
zamykanie klapy powinno byæ inicjowane przez odpowiedni system detekcji po¿aru, zaprojektowany przy uwzglêdnieniu 
scenariusza rozwoju po¿aru, opracowanego dla danego obiektu.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM-E znajduje siê w pozycji otwartej. 
W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTM-ME znajduje siê w dowolnej pozycji 
z zakresu 0° ÷ 90°. W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 3.  Klapa KTM-E(ME) (wykonanie mufowe) z nasadk¹ napêdow¹ z si³ownikiem

Rys. 4. Klapa KTM-E(ME) (wykonanie nyplowe) z nasadk¹ napêdow¹ z si³ownikiem
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KTM Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych

Klapy KTM dla zachowania deklarowanej klasy EIS120 powinny byæ montowane w œcianach kartonowo 
gipsowych, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120.

Dopuszcza siê montowanie klap KTM w œcianach gipsowo kartonowych o ni¿szej klasie odpornoœci 
i izolacyjnoœci ogniowej (EI30, EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej 
zabudowy klapy KTM jest odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu.

Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej klasy EI120 stanowi¹ s³upki z profili z zimnogiêtej ocynkowanej blachy 
stalowej. Do profilu obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych GKF 
o gruboœci 12.5 [mm]. P³yty gipsowo-kartonowe nale¿y montowaæ tak, aby ich pionowe i poziome po³¹czenia 
z jednej strony nie pokrywa³y siê z po³¹czeniami s¹siednich warstw. P³yty mocowane s¹ za pomoc¹ œrub 
szybkiego monta¿u. Wype³nienie œciany wykonywane jest we³n¹ mineraln¹.

Technologia monta¿u

Wariant I (rysunki 5. i 6.)

1. Wykonaæ w œcianie otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70 [mm].

2. Na obwodzie otworu monta¿owego od jego wewnêtrznej strony umieœciæ profile z blachy 
zimnogiêtej jak na rys. 5 i 6.

3. Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane elementy tunelu 
monta¿owego, wykonane z p³yt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 75 [mm] 
oraz 125 [mm].

4. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy 
znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 mm od obu powierzchni œciany (patrz rys. 5 i 6).

5. Przestrzeñ pomiêdzy klap¹ a wykonanym tunelem monta¿owym wype³niæ we³n¹ mineraln¹ 
3o gêstoœci co najmniej 100 [kg/m ].

6. Zamocowaæ wkrêtami blachy maskuj¹ce oraz nanieœæ na nie warstwê ognioodpornej masy, 
®np. PROMASTOP -Coating.

7. Po uzyskaniu stabilnoœci przegrody ogniowej, usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto 
do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji 
otwartej (montuj¹c w klapach KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA:

Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê 

Rys. 5. Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant I
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Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 6. Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant I

Wariant II (rysunki 7. i 8.)

1. Wykonaæ w œcianie otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70[mm].

2. Na obwodzie otworu monta¿owego, od jego wewnêtrznej strony, umieœciæ profile z blachy 
zimnogiêtej jak na rys. 7 i 8.

3. Do osadzonych profili przykrêciæ wkrêtami uprzednio przygotowane elementy tunelu 
monta¿owego, wykonane z p³yt gipsowo-kartonowych o gr. 12,5 [mm] i szerokoœci 75 [mm]  
oraz 125 [mm].

4. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy 
znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 [mm] od obu powierzchni œciany (patrz rys. 7 i 8).

5. Przestrzeñ pomiêdzy klap¹ a wykonanym tunelem monta¿owym wype³niæ zapraw¹ gipsow¹.

6. Po wyschniêciu masy gipsowej (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto 
do monta¿u klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji 
otwartej (montuj¹c w klapie KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA:

Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê 
SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem i niniejsz¹ instrukcj¹ przez klienta.
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KTM Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 7. Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant II

Rys. 8. Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych – wariant II
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Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Wariant III ( rysunek 9.)

Zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI.

1. Wykonaæ otwór kwadratowy o wymiarach DN + 70 [mm]. 

2. Wykonaæ z p³yt GKF – 12,5 [mm] tunel monta¿owy jak na rysunku - pasy o szerokoœci œciany A 
przykrêcaæ za pomoc¹ wkrêtów 

3. Przymocowaæ p³ytê maskuj¹c¹, po jednej stronie przegrody za pomoc¹ wkrêtów 4x40 
w taki sposób, aby oœ otworu p³yty pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ) 
i wsun¹æ kana³ w otwór w p³ycie maskuj¹cej. 

4. Od drugiej strony przegrody, w szczelinê pomiêdzy kana³em, a œcian¹ wsun¹æ we³nê mineraln¹ 
3o gêstoœci min. 100 [kg/m ] i zabezpieczyæ j¹ przed wypadniêciem montuj¹c drug¹ p³ytê maskuj¹c¹ 

za pomoc¹ wkrêtów 4x40, zachowuj¹c wspó³osiowoœæ w stosunku do osi kana³u i otworu 
monta¿owego.

®5. Obie p³yty maskuj¹ce pokryæ warstw¹ ognioodpornej masy, np. PROMASTOP -Coating

6. Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTM za pomoc¹ nitów lub wkrêtów samowierc¹cych w taki 
sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie jak i do osi 
otworu monta¿owego.

7. Kana³ z klap¹ KTM nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem 
o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI. Na powierzchni œciany zamontowaæ dodatkowo ko³nierz 
z we³ny mineralnej (jak na rys. 9).

8. Tak zamontowan¹ klapê KTM nale¿y podwiesiæ zgodnie z zaleceniami producenta kana³u.

9. Sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej (montuj¹c 
w klapie KTM wyzwalacz topikowy).

UWAGA:

Wszystkie elementy monta¿owe mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê 
SMAY Sp. z o.o. lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem i niniejsz¹ instrukcj¹ przez klienta.

Rys. 9. Monta¿ klapy KTM w przegrodzie lekkiej z p³yt gipsowo-kartonowych – wariant III 
- zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI.
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KTM Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 9a. Monta¿ klapy KTM w przegrodzie lekkiej z p³yt gipsowo-kartonowych – wariant III 
- zabudowa na kanale z blachy stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120.

Przegrody sztywne œcienne

Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach i przy zastosowaniu 
systemu izolacji, które po przeprowadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120.

Dopuszcza siê montowanie klap KTM w œcianach o ni¿szej klasie  odpornoœci i izolacyjnoœci ogniowej (EI30, 
EI60, EI90), jednak nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTM jest 
odpornoœci¹ najni¿ej sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu tego uk³adu.

Technologia monta¿u

Wariant I (rysunki 10. i 11.)

1. Wykonaæ w œcianie otwór o wymiarach minimalnych DN + 40 [mm]

2. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy 
znajdowa³a siê w odleg³oœci nie mniejszej ni¿ 55 [mm] od obu powierzchni œciany (patrz rys. 10 i 11).

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a œcian¹ nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem.

4. Po wyschniêciu zaprawy (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u 
klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej 
(montuj¹c w klapach KTM wyzwalacz topikowy).
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Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 10.  Monta¿ klapy KTM (wykonanie mufowe) w przegrodzie sztywnej œciennej - wariant I

Rys. 11.  Monta¿ klapy KTM (wykonanie nyplowe) w przegrodzie sztywnej œciennej- wariant I
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KTM Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Wariant II (wed³ug rys. 12)

Zabudowa na kanale z blachy stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI. 

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach DN+70. 

2. Kana³ wsun¹æ do otworu i podeprzeæ lub podwiesiæ w taki sposób, aby oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ 
otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ).  

3. W miejscu przejœcia kana³u przez œcianê nale¿y uszczelniæ kana³, owijaj¹c dwiema uszczelkami 
PROMASEAL PL 2x20 [mm] jedna obok drugiej.

4. Przestrzeñ pomiêdzy kana³em, a otworem monta¿owym nale¿y wype³niæ zapraw¹ cementow¹, 
cementowo-wapienn¹ lub betonem (mo¿na równie¿ u¿yæ zapraw ogniochronnych,   np.: PROMASTOP 
MG III produkcji firmy PROMAT).

5. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u kana³u.

6. Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTM za pomoc¹ nitów lub wkrêtów samowierc¹cych w taki 
sposób, aby kana³ i klapa zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie nawzajem 
jak i do osi otworu monta¿owego.

7. Kana³ z klap¹ KTM nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem 
o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120.

8. Tak zamontowan¹ klapê KTM nale¿y podwiesiæ zgodnie z zaleceniami producenta kana³u.

Rys. 12.   Zabudowa klapy KTM w przegrodzie sztywnej œciennej – wariant II - zabudowa na kanale z blachy 
  stalowej, zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120.
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Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne stropowe

Technologia monta¿u

Wariant I (rysunki 13. i 14.)

1. Wykonaæ w stropie otwór o wymiarach minimalnych DN + 40 [mm]

2. Wsun¹æ klapê do otworu monta¿owego i podeprzeæ b¹dŸ podwiesiæ tak, aby oœ przegrody klapy 
znajdowa³a siê w odleg³oœci minimum 55 [mm] od dolnej b¹dŸ górnej p³aszczyzny stropu 
(optymalnie w osi stropu) (patrz rys. 13 i 14).

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem, szczelinê pomiêdzy klap¹ a stropem nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ murarsk¹ cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem. Jeœli zachodzi 
potrzeba, przed wype³nieniem szczeliny nale¿y klapê w wersji nyplowej po³¹czyæ z rur¹ spiro
(rys.14).

4. Po wyschniêciu zaprawy (ok. 48 godzin) usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u 
klapy, sprawdziæ poprawnoœæ dzia³ania klapy, po czym pozostawiæ klapê w pozycji otwartej 
(montuj¹c  w  klapie  KTM  wyzwalacz  topikowy).

Rys. 12a.   Zabudowa klapy KTM w przegrodzie sztywnej œciennej – wariant II - zabudowa na kanale z blachy 
   stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI120.
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KTM Wytyczne monta¿u klap KTM w przegrodach ogniowych

Rys. 13. Monta¿ klapy KTM-mufa w przegrodzie sztywnej stropowej

Rys. 14. Monta¿ klapy KTM-nypel w przegrodzie sztywnej stropowej
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Wytyczne monta¿u klap KTM-E i KTM-ME w przegrodach ogniowych

TECHNOLOGIA MONTA¯U (rysunek 15.)

Monta¿ klap KTM-E(ME) w przegrodach ogniowych nale¿y wykonaæ w taki sam sposób jak monta¿ klap KTM, 
z uwzglêdnieniem zastosowania sztywnego podparcia nasadki napêdowej typu E(ME) z zamontowanym 
si³ownikiem, na czas monta¿u oraz do momentu uzyskania stabilnej konstrukcji przegrody ogniowej.

Rys. 15. Monta¿ klap KTM-E(ME) w przegrodach ogniowych

Rys. 16. Do klap typu KTM mo¿na stosowaæ przy³¹cza ko³nierzowe.

Opcje dodatkowe
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KTM Charakterystyka oporów przep³ywu klap typu KTM
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Zasady oznakowania produktu




