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Przeznaczenie

Klapy przeciwpo¿arowe typu KTS przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody 
odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. Klapy typu  KTS s¹ klapami 
odcinaj¹cymi (normalnie otwarte), symetrycznymi. Mog¹ byæ stosowane w funkcji wentylacji mieszanej. 
Przeznaczone s¹ do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej (stropy). Mog¹ byæ instalowane w wszystkich 
rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne), ³¹cznie z œcianami kartonowo-gipsowymi.  
Podstawow¹ funkcj¹ klap typu KTS  jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu. 

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

Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej klap typu KTS

Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce typu: KTS-O-E, KTS-OM-E, KTS-O-S, KTS-O-SE, 

spe³niaj¹ klasyfikacjê EI S120 

gdzie:

E – oznaczenie szczelnoœci ogniowej

I – oznaczenie izolacyjnoœci ogniowej 

S – oznaczenie dymoszczelnoœci

120 – czas spe³niania wymagañ w minutach 

Wielkoœci produkowanych klap typu - KTS

Firma SMAY produkuje klapy w wielkoœciach od DN160 do DN630 (wszystkie wymiary poœrednie).

Podstawowym typoszeregiem produkowanych klap KTS s¹ wielkoœci:

DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN450, DN500, DN560, DN600, DN630.

Klapa typu KTS-OM-E-VAV wystêpuje w wielkoœciach od DN160 do DN400.

Przy wymiarach mniejszych od DN160 zaleca siê stosowawnie klap KTM lub wykonuje siê klapy KTS 
z króæcami przejœciowymi.

Wykonania specjalne

1. W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym KTS-O-S i KTS-O-SE w standardzie montowany jest 
wyzwalacz termiczny (ampu³ka szklana – Esti Patronen), powoduj¹cy zamkniêcie klapy w temperaturze 
powy¿ej 72±5°C. Mo¿liwy jest monta¿ wyzwalacza termicznego dzia³aj¹cego wyzwalaj¹co w zakresie od 40 
do 110°C.

2. W wersji wykonania klapy KTS-O-E i KTS-OM-E z napêdem si³ownikiem, wewn¹trz klapy umieszczony jest 
bezpiecznik po³¹czony z si³ownikiem. Bezpiecznik ten w standardzie po przekroczeniu w kanale temperatury 
72±5°C powoduje samoczynne zamkniêcie klapy poprzez odciêcie zasilania si³ownika. Mo¿liwy jest monta¿ 
bezpiecznika powoduj¹cego zamkniêcie klapy przy temperaturze  95±5°C.
Klapy KTS-O-E i KTS-OM-E z napêdem elektrycznym mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez 
termowy³¹cznika (nie dotyczy klapy KTS-OM-E-VAV). W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy 
powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie steruj¹ce, zgodne z opracowanym projektem ochrony 
przeciwpo¿arowej obiektu.

3. W wykonaniu specjalnym, odpornym na chemikalia,  wszystkie elementy wykonane ze stali  ocynkowanej 
zamienione s¹ na stal kwasoodporn¹ 1.4301 (stal  chromowo-niklowa 1.4301). £o¿yska pozostaj¹ mosiê¿ne, 
a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjaln¹ substancj¹ bezrozpuszczalnikow¹ (Promat – SR – 
Impragnierung) na bazie krzemianów,  stosowan¹ do impregnacji p³yt ognioodpornych. Impregnacja nie 
zmienia klasyfikacji p³yt jako materia³u niepalnego.



113wersja 5.2.5

KTS Warianty wykonania

Klapa zbudowana jest z korpusu wykonanego z blachy stalowej o gruboœci 1 [mm]. Korpus, w czêœci œrodkowej, 
ma wykonan¹ na ca³ym obwodzie perforacjê na d³ugoœci 35 [mm]. Wewn¹trz klapy zabudowana jest przegroda 
z p³yt PROMATECT-H. Na krawêdzi przegrody zamocowana jest uszczelka zapewniaj¹ca szczelnoœæ klapy (na 
zimno). Ruch w pozycji zamkniêtej ograniczony jest zderzakami, wykonanymi z blachy stalowej. Na korpusie 
w miejscu perforacji od wewn¹trz naklejona jest uszczelka  PROMASEAL-GT. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest 
to, ¿e pod wp³ywem wysokiej temperatury zwiêksza swoj¹ objêtoœæ dok³adnie wype³niaj¹c wszystkie 
nieszczelnoœci pomiêdzy przegrod¹, a korpusem. Na uszczelkê od wewn¹trz klapy  naklejona jest taœma z folii 
aluminiowej. Na zewnêtrznej stronie klapy w miejscu perforacji zamontowana jest uszczelka pêczniej¹ca 
PROMASEAL-PL standard. Dodatkowo przy monta¿u klapy w œciance kartonowo gipsowej, gdzie 
uszczelnieniem klapy w œcianie jest we³na mineralna, nasuniête s¹ dwie taœmy stalowe. Przegroda  
zamontowana jest w korpusie za pomoc¹ elementów ze stali nierdzewnej  i ³o¿ysk wykonanych z mosi¹dzu. 

KTS-O-S - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca 
do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) 
z napêdem  sprê¿ynowym bez funkcji komfortu.

W tym wariancie na korpusie zamontowany jest 
mechanizm sprê¿ynowy. Podczas otwierania klapy za 
pomoc¹ specjalnego klucza zamontowanego na p³ycie 
mechanizmu, sprê¿yna napêdowa jest napinana.

Zmagazynowana w niej energia jest wykorzystana 
do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, 
w mechanizmie zamontowany jest wyzwalacz 
termiczny, który po przekroczeniu temperatury 
(standard 72±5°C – patrz wykonania specjalne) 
zwalnia zwalniak rêczny i ceownik napêdowy, 
a sprê¿yna powoduje zamkniêcie klapy. 
Zamkniêcie klapy w celach testowych mo¿liwe 
jest poprzez odci¹gniêcie zwalniaka rêcznego. 
Aby otworzyæ klapê nale¿y u¿yæ klucza. Po obrocie 
o 90° klapa pozostanie w pozycji otwartej. 
Po otwarciu klapy, klucz  nale¿y przykrêciæ do 
p³yty napêdów za pomoc¹ nakrêtki motylkowej. 
Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy 
wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku 
do naklejek umieszczonych na obudowie klapy, 
z napisami ”otwarta” i „zamkniêta”. 
Klapy KTS-O-S mog¹ te¿ byæ wyposa¿one 
w wy³¹cznik krañcowy, informuj¹cy o przejœciu 
klapy do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik 
wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ 
wyposa¿one w oba ww wy³¹czniki.  

Rys. 1.

Rys. 2.
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361
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KTS-O-SE - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) 
z napêdem  sprê¿ynowym lub z zamontowanym si³ownikiem  BL24-48 SMY / BL110-230 SMY, z rozdzia³em 
funkcji bezpieczeñstwa od funkcji komfortu.

W tym wariancie na korpusie zamontowany jest mechanizm sprê¿ynowy z elektromagnesem, do zwalniania 
zdalnego. Podczas otwierania klapy za pomoc¹ klucza, sprê¿yna napêdowa jest napinana, co powoduje 
magazynowanie w niej energii, która jest nastêpnie wykorzystana do zamkniêcia klapy. W tym wariancie, 
w p³ycie napêdów zamontowany jest wyzwalacz termiczny, który po przekroczeniu temperatury (standard 
72±5°C – patrz wykonania specjalne) powoduje zwolnienie zwalniaka rêcznego. Sprê¿yna nadaje ruch dŸwigni 
swobodnej, wraz z po³¹czon¹ z ni¹ dŸwigni¹ napêdow¹ powoduj¹c zamkniecie klapy. Drugim sposobem 
zamkniêcia klapy jest podanie lub zanik napiêcia, w zale¿noœci od zastosowanego typu do elektromagnesu. 
Przy elektromagnesie typu impuls napiêcie nale¿y podaæ na czas od 3 do 10 sekund. Zadzia³anie 
elektromagnesu spowoduje roz³¹czenie dŸwigni napêdowej od podtrzymuj¹cej j¹ dŸwigni swobodnej 
i zamkniêcie klapy.

Zamkniêcie klapy w celach testowych mo¿liwe jest równie¿ poprzez odci¹gniêcie zwalniaka rêcznego. 
Aby otworzyæ klapê nale¿y podaæ lub od³¹czyæ napiêcie od elektromagnesu (w zale¿noœci od typu), a nastêpnie 
u¿yæ klucza. Po obrocie o 90° klapa zostanie w pozycji otwartej. Po otwarciu klapy klucz nale¿y przykrêciæ do 
p³yty napêdów, za pomoc¹ nakrêtki motylkowej. Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje 
po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych na obudowie klapy, z napisami ”otwarta” 
i „zamkniêta”. Klapy KTS-O-SE mog¹ te¿ byæ wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy, informuj¹cy o przejœciu klapy 
do pozycji zamkniêtej, a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w oba ww 
wy³¹czniki. 

Klapa w wersji KTS-O-SE mo¿e byæ dodatkowo wyposa¿ona w funkcjê komfortu, umo¿liwiaj¹c¹ zdalne otwarcie 
klapy (uzbrojenie). Osi¹ga siê to przez zainstalowanie si³ownika.

klucz

KTS-O-SE z zamontowanym si³ownikiem  BL24-48 SMY   
lub BL110-230 SMYKTS-O-SE z zamontowanym elektromagnesem

Rys. 3.
Rys. 4.

Rys. 5.
475

Warianty wykonania
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KTS Warianty wykonania

Rys. 6. 

z przeŸroczyst¹ obudow¹ – mechanizm uzbrojony klapa otw.
Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok Rys. 7. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok bez 

obudowy  - mechanizm uzbrojony klapa otwarta.

Rys. 8. 

zwolnionym elektromagnesem na skutek podania lub 
zaniku napiêcia (w zale¿noœci od wersji wykonania) 
– klapa otwarta.

Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok ze Rys. 9. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Klapa 
zamkniêta na skutek dzia³ania elektromagnesu. 
Elektromagnes uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia 
klapy, jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. 

Rys. 10. 

z otwartym zwalniakiem rêcznym w celu testowania  
– klapa otwarta.

Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok Rys. 11. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Klapa 
zamkniêta na skutek otwarcia zwalniaka rêcznego. 
Zwalniak uzbrojony gotowy do ponownego otwarcia klapy, 
jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. 

Rys. 12. 

odpadniêciu zwalniaka rêcznego, na skutek pêkniêcia 
ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 
72±5°C – klapa otwarta.

Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok po Rys. 13. Mechanizm klapy typu: KTS-O-SE. Widok 
odpadniêciu zwalniaka rêcznego, na skutek pêkniêcia 
ampu³ki szklanej po przekroczeniu w kanale temperatury 
72±5°C – klapa zamkniêta. 
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Przyk³adowe schematy mo¿liwych konfiguracji po³¹czeñ klapy KTS-O-SE

Schemat 1.
Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê 
w pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C 
lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) 
dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa  24/48[V] DC 
i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. 
Si³ownik zasilany napiêciem 24[V] AC/DC.
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KTS Przyk³adowe schematy mo¿liwych konfiguracji po³¹czeñ klapy KTS-O-SE

Schemat 2.

Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê 
w  pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C 
lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano jeden styk (krañcówkê) 
dla wskazania po³o¿enia  zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa  24/48 [V] DC 
i  dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli  zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. 
W tym wariancie si³ownik musi byæ zasilany napiêciem  24[V] DC (sta³ym) .

Schemat 3.

Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymuje klapê 
w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ 
po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas od 3 
do 10 sekund. Nast¹pi wtedy zamkniecie klapy. Nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia 
na elektromagnesie typu impuls gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu 
i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. 

W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes 
zasilany napiêciem typu impuls  24/48[V] DC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli 
zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 24 [V] AC/DC

Schemat 4.

Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu przerwa, który utrzymuje klapê 
w pozycji otwartej. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C 
lub od³¹czeniu napiêcia od elektromagnesu. W tym wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) 
dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes zasilany napiêciem typu przerwa  230 [V] AC 
i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê jeœli zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. 
Si³ownik zasilany napiêciem 230 [V] AC

Schemat 5.

Uk³ad po³¹czeñ klapy typu KTS-O-SE, wyposa¿onej w elektromagnes typu impuls, który utrzymuje klapê 
w pozycji otwartej bez dostarczania napiêcia do elektromagnesu. Zamkniêcie klapy mo¿e nast¹piæ 
po przekroczeniu w kanale temperatury 72±5°C lub dostarczenia napiêcia do elektromagnesu, na czas 
od 3 do 10 sekund. Nast¹pi wtedy zamkniecie klapy. Nie mo¿na pozostawiæ na d³u¿szy czas napiêcia 
na elektromagnesie typu impuls, gdy¿ doprowadziæ to mo¿e do rozmagnesowania rdzenia elektromagnesu 
i uniemo¿liwi uzbrojenie (otwarcie) klapy jeœli zamkniecie nast¹pi³o w celach testowych. 

W wariancie wykorzystano dwa styki (krañcówki) dla wskazania po³o¿eñ otwarta lub zamkniêta. Elektromagnes 
zasilany napiêciem typu impuls  230 [V] AC i dodatkowo si³ownik, który mo¿e ponownie uzbroiæ klapê, jeœli 
zamkniêcie nast¹pi³o w celach testowych. Si³ownik zasilany napiêciem 230 [V] AC

UWAGA:

Firma Smay zaleca stosowanie klap typu KTS-O-SE z elektromagnesami typu zanik napiêcia (zamkniêcie 
klapy nastêpuje po od³¹czeniu napiêcia). W takim przypadku, np. podczas awarii zasilania, klapy zamkn¹ siê 
czyli osi¹gn¹ pozycjê bezpieczn¹.

W wersji wykonania z elektromagnesami typu impuls (zamkniêcie po podaniu napiêcia) mo¿na unikn¹æ 
przypadkowych zamkniêæ klap przy chwilowych zanikach napiêcia, ale przewód którym ma byæ podane 
napicie powinien byæ monitorowany tak aby mieæ pewnoœæ, ¿e nie zosta³ przypadkowo przeciêty, 
np. podczas prac konserwacyjnych.  
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KTS-O-E - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) 
z si³ownikami ze sprê¿yn¹ powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu. 

W przypadku klap odcinaj¹cych typu KTS-O-E, uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF 
lub BF firmy BELIMO, serii 229 lub 239 firmy GRUNER (napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC) b¹dŸ GNA 
lub GGA firmy SIEMENS (napiêcie zasilania 24 [V] AC / 24…48 [V] DC lub 230 [V] AC). Po pod³¹czeniu zasilania, do 
przewodów si³ownika, nastêpuje otwarcie klapy. 

Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania termowy³¹cznika typu BAE-72 lub 
BAE-72S (w przypadku si³owników BELIMO), b¹dŸ termowy³¹cznika typu T lub TA (w przypadku si³owników 
firmy GRUNER), lub uk³adu monitorowania temperatury (w przypadku si³owników SIEMENS) o nominalnej 
temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym 
si³ownika). Na specjalne zamówienie klapy KTS-O-E, s¹ wyposa¿one w termowy³¹cznik o temperaturze 
zadzia³ania 95°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KTS-O-E, jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy 
zaniku napiêcia, znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje 
zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO i si³owników typu 229 firmy GRUNER, 

2jest ograniczone do klap o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m ]. 

W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BF lub BLF, 229 lub 239, s¹ wbudowane dwa, ustawione na sta³e 
mikrowy³¹czniki, dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku 
po³o¿enia. Prze³¹czniki pomocnicze jak i uk³ad monitorowania temperatury w si³ownikach GNA i GGA 
s¹ wykonaniem opcjonalnym, na specjalne zamówienie Klienta.

Klapy KTS-O-E z napêdem elektrycznym, mog¹ byæ równie¿ produkowane w wersji bez termo wy³¹cznika. 
W tym przypadku automatyczne zamykanie klapy, powinno byæ inicjowane przez odpowiednie urz¹dzenie 
steruj¹ce, zgodne z opracowanym projektem ochrony przeciwpo¿arowej obiektu.

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KTS-O-E si³owników przeciwwybuchowych typu 
ExMax-15-BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ 
do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama jednak klapa nie posiada certyfikatu ATEX.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTS-O-E znajduje siê w pozycji otwartej. 
W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.
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Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BLF.......(BELIMO), 229.....(GRUNER) lub GNA…..(SIEMENS)
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Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu 

BLF.......(BELIMO), 229.....(GRUNER) 

lub GNA…..(SIEMENS)

Rys. 14.

Rys. 15.
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Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu 

BF.......(BELIMO), 239.....(GRUNER) 

lub GGA…..(SIEMENS)
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Klapa typu KTS-O-E z si³ownikami typu BF.......(BELIMO), 239.....(GRUNER) lub GNA…..(SIEMENS)

Rys. 16.
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KTS Warianty wykonania

KTS-OM-E – klapa przeciwpo¿arowa do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta), z si³ownikami 
ze sprê¿yn¹ powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu, z mo¿liwoœci¹ stosowania 
w instalacjach mieszanych, gdzie klapa mo¿e byæ wykorzystywana do regulacji przep³ywu powietrza, lub 
regulacji ciœnienia podczas normalnej pracy wentylacji ogólnej, lub mo¿e byæ stosowana 
do okresowego przewietrzania, przy deklarowanej iloœci 20 000 cykli otwarcia / zamkniêcia.

Klapa KTS-OM-E w budowie i zasadzie dzia³ania jest taka sama jak klapa KTS-O-E (zamkniêcie klapy 
powodowane jest poprzez zanik napiêcia zasilania, lub zadzia³anie termowy³¹cznika po przekroczeniu 
temperatury 72±5°C ). 

Uk³adem napêdowym jest 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 typu 
BAE-72 lub BAE-72S, o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje 
przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika). Klapy KTS-OM-E mog¹ byæ wyposa¿one 
w termowy³¹cznik o temperaturze zadzia³ania 95±5°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KTS-OM-E nastêpuje po 
od³¹czeniu zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna, wraca do pozycji 
swobodnej, powoduj¹c zamkniêcie klapy). Stosowanie si³owników typu BLF firmy BELIMO jest ograniczone do 

2klap o powierzchni nie wiêkszej ni¿ 0,10 [m ].

Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ monta¿u w klapach KTS-OM-E si³owników przeciwwybuchowych typu ExMax-15-
BF firmy SCHISCHEK, z termowy³¹cznikiem FireSafe, puszk¹ przy³¹czeniow¹ ExBox-BF oraz blach¹ 
do monta¿u puszki przy³¹czeniowej do si³ownika. Sama klapa nie posiada jednak certyfikatu ATEX.

 KTS-OM-E-VAV -  klapa z funkcj¹ regulacji przep³ywu powietrza. 

Podstawow¹ funkcj¹ klap typu KTS-OM-E-VAV jest zapobieganie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury 
i dymu przewodami wentylacyjnymi w przypadku wybuchu po¿aru. Dodatkowo, dziêki zastosowaniu 
odpowiedniego uk³adu pomiarowo-regulacyjnego, posiadaj¹ one pe³n¹ funkcjonalnoœæ regulatora VAV, przez 
co podczas normalnej eksploatacji obiektu realizuj¹ zadania regulacji przep³ywu powietrza.

Klapa KTS-OM-E-VAV wykonana jest poprzez po³¹czenie ze sob¹ dwóch modu³ów: przeciwpo¿arowej klapy 
odcinaj¹cej KTS-OM-E oraz nasadki pomiarowej VAV wykonanej z blachy stalowej o gruboœci 1 [mm].

Przegroda odcinaj¹ca klapy obracana jest przez si³ownik elektryczny o napiêciu zasilania 24[V] AC/DC, typu 
BF24-V-T lub BLF24-V-T firmy BELIMO. Si³ownik zintegrowany z termowy³¹cznikiem BAE-72S, zamocowany 
jest na obudowie klapy. W obudowie nasadki pomiarowej VAV, wykonanej z blachy ocynkowanej, zamontowana 
jest listwa pomiarowa z króæcami przy³¹czeniowymi. Na obudowie zamocowane s¹ pneumatyczne przewody 
impulsowe, ³¹cz¹ce listwê pomiarow¹ z regulatorem.

Rys. 18. Zintegrowany modu³ klapy KTS-E z nasadk¹ pomiarow¹ VAV 
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Warianty wykonania

Po pod³¹czeniu zasilania regulatora, nastêpuje otwarcie klapy i rozpoczêcie jej dzia³ania w funkcji VAV. 
Zamkniêcie klapy nastêpuje:

�w sposób automatyczny w przypadku zadzia³ania termowy³¹cznika BAE-72S o temperaturze zadzia³ania 
72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie elektrycznym si³ownika) lub 

�zdalnie poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna 
wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy).

W klapie, w zale¿noœci od wymaganej funkcjonalnoœci przewidziano zastosowanie nastêpuj¹cych uk³adów 
pomiarowo-regulacyjnych:

�VRD2,

�VRP-M-VFP (100 lub 300 lub 600),

�VRP-STP + VFP (100 lub 300 lub 600),

�VRP + VFP (100 lub 300 lub 600).

Uk³ady te s¹ sterowane w sposób ci¹g³y sygna³em napiêciowym w zakresie (0 ÷ 10) V lub (2 ÷ 10) V 
lub poprzez tzw. sterowanie wymuszone, pozwalaj¹ce uzyskaæ podstawowe nastawy (Vmin, Vœr, Vmax, Otw., 
Zam.).

Zastosowany uk³ad napêdowo-steruj¹cy, w zale¿noœci od wymagañ instalacji wentylacyjnej, zamyka 
i otwiera klapê lub zmienia stopieñ jej otwarcia powoduj¹c regulacjê iloœci powietrza wentylacyjnego lub 
temperatury wewn¹trz pomieszczeñ. Jednak¿e funkcja urz¹dzenia jako klapy przeciwpo¿arowej jest 
nadrzêdna i niezale¿nie od wartoœci zadanego sygna³u steruj¹cego, w przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje 
przejœcie przegrody odcinaj¹cej klapy KTS-E-VAV do pozycji zamkniêtej.

Dok³adnoœæ dzia³ania urz¹dzenia w funkcji regulatora VAV zosta³a zweryfikowana w laboratorium firmy SMAY. 
Wyniki badañ udowodni³y, ¿e pomimo konstrukcji urz¹dzenia zoptymalizowanej pod k¹tem zabezpieczenia 
przeciwpo¿arowego, b³¹d regulacyjny nie przekracza 6% wartoœci zadanej w zakresie prêdkoœci przep³ywu 
2[m/s]-10[m/s].

kryza
pomiarowa

przegroda 
klapy

przetwornik
ró¿nicy ciœnieñ

si³ownik
klapy

regulator

wartoœæ
zmierzona

wartoœæ
zadana

termo-
wy³¹cznik

Rys. 19.
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KTS Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Przegrody sztywne œcienne 
Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach, które po przepro-
wadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. 
Dopuszcza siê stosowanie klap KTS w œcianach o innej odpornoœci ogniowej i izolacji (EI30, EI60, EI90), jednak 
nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTS jest odpornoœci¹ najni¿szego 
sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu w tym uk³adzie.

Technologia monta¿u:
Wariant I
1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 .
2. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ 

lub podwiesiæ w taki sposób, aby  oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego
(wspó³osiowoœæ).  

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹ nale¿y dok³adnie
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowo-
wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych,
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

4. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy.

Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 20)

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 .
2. Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ (jak na rysunku 20) za pomoc¹ œrub M6. 
3. Wykonaæ w œcianie otwory pod ko³ki rozporowe wed³ug rysunku 20.
4. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy.  w taki sposób, aby  oœ klapy 

pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ 
ko³ków rozporowych.   

5. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowej , 
cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, 
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Rys. 20.

blacha mocuj¹ca

Klapa typu KTS

Ko³nierz klapy
jest granic¹ wmurowania
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Wariant III (rysunek 21) 
Zabudowa klapy KTS w przegrodzie sztywnej œciennej. 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 2x20mm jedna obok drugiej.
4. Przestrzeñ pomiêdzy kana³em, a otworem monta¿owym nale¿y zamurowaæ zapraw¹ 

cementow¹, cementowo-wapienn¹ lub betonem (mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ 
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 KTS za pomoc¹ nitów 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 KTS nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem 
o deklarowanej odpornoœci ogniowej EI30, EI60, EI90, EI120.

8. Tak zamontowan¹ klapê KTS nale¿y podwiesiæ lub podeprzeæ zgodnie z zaleceniami producenta. 

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych
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KTS Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Zawiesie o wymiarach
i rozstawie wg zaleceñ
producenta kana³u

We³na mineralna (gruboœæ
w³aœciwa z AT) - izolowaæ 
do granicy wmurowania klapy

Klapa typu KTS

Œciana sztywna

Zaprawa murarska
cementowa, cementowo
-wapienna lub beton

Uszczelka
PROMASEAL PL

Rys. 21.



126 wersja 5.2.5

Przegrody sztywne stropowe

Technologia monta¿u:
Wariant I (rysunek 22)

1. Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70 .
2. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ 

lub podwiesiæ w taki sposób , aby  oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego 
(wspó³osiowoœæ).Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, 
nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy 
cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, 
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

3. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy.

Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 23)

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70 .
2. Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ za pomoc¹ œrub M6 

W zale¿noœci od po³o¿enia klapy – mechanizm napêdowy klapy bêdzie siê znajdowa³ 
nad stropem lub pod stropem, blacha mocuj¹ca bêdzie mocowana przed lub za ko³nierzem
klapy. 

3. Wykonaæ w stropie otwory pod ko³ki rozporowe  rysunek 23 (mechanizm napêdowy nad stropem),
lub rysunek numer 23 (mechanizm napêdowy pod stropem)  

4. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy w taki sposób, aby  oœ klapy 
pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ 
ko³ków rozporowych w przypadku monta¿u kiedy mechanizm napêdowy  jest pod stropem ko³ki 
rozporowe powinny byæ stalowe.  

5. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem.  
W miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw
ogniochronnych np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Uwaga:
Blachy mocuj¹ce mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. 
lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta.

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych
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KTS Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Rys. 23.

Blacha mocuj¹ca

DN

Klapa typu - KTS

Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

Strop - przegroda ogniowa

Minimalny otwór 
pod zabudowê klapy = DN+70

Doszczelnie
zapraw¹ cementow¹,

cementowo - wapienn¹
lub betonem

Blacha mocuj¹ca

Rys. 22.
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Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych z szkieletem z lekkich profili stalowych zimnogiêtych. 

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 stosowanie klap KTS w œcianach o innej odpornoœci ogniowej i izolacji (EI30, EI60, EI90), jednak 
nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTS jest odpornoœci¹ najni¿szego 
sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu w tym uk³adzie.

Konstrukcjê noœn¹ œcianki dzia³owej  stanowi¹ s³upki z profili z blachy stalowej zimnogiêtej ocynkowanej. 
Do profilu obustronnie przymocowane s¹ po dwie warstwy p³yt gipsowo-kartonowych 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 (rysunek 24)

1. Wykonaæ otwór prostok¹tny o wymiarach = DN + 120 mm z profili zimnogiêtych. 
2. Wykonaæ z p³yt GK – 12,5 [mm] tunel jak na rysunku - pasy o szerokoœci 125 mm, 

przykrêcaæ za pomoc¹ wkrêtów 
3. Osadziæ klapê w œcianie za pomoc¹ blachy mocuj¹cej przy u¿yciu wkrêtów i œrub wed³ug

rysunku.
4. Po zamocowaniu ca³¹ przestrzeñ miêdzy klap¹ a œcian¹ wype³niæ zapraw¹ z gipsu.

Uwaga:
Blachy mocuj¹ce mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. 
lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta.

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych
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KTS Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Przekrój A-A

gips

blacha mocuj¹ca

Klapa  typu - KTS

gips

p³yta GK - 12,5 Œcianka kartonowo-gipsowa o konstrukcji 
lekkiej o odpornoœci EIS120 lub ni¿szej

Ko³nierz klapy jest granic¹ wmurowania

Rys. 24.
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Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych
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Rys. 25.
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Wariant III (rysunek 26) 
Zabudowa klapy KTS w przegrodzie lekkiej z p³yt kartonowo-gipsowych. Zabudowa na kanale z blachy 
stalowej zabezpieczonym we³n¹ mineraln¹ o klasie odpornoœci ogniowej EI.

1. Wykonaæ otwór kwadratowy o wymiarach = DN + 70 mm z profili zimnogiêtych. 
2. Wykonaæ z p³yt GK – 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. Do kana³u nale¿y zamontowaæ klapê KTS za pomoc¹ nitów w taki sposób, aby kana³ i klapa 
zachowywa³y wspó³osiowoœæ zarówno w stosunku do siebie nawzajem jak i do osi otworu 
monta¿owego.

6. Kana³ z klap¹ KTS nale¿y zaizolowaæ do miejsca wmurowania klapy we³n¹ mineraln¹ systemem 
o deklarowanej odpornoœci ogniowej  EI.

7. Tak zamontowan¹ klapê KTS nale¿y podwiesiæ lub podeprzeæ zgodnie z zaleceniami producenta 
kana³u.

Zawiesie o wymiarach
i rozstawie wg zaleceñ
producenta kana³u

We³na mineralna (gruboœæ
w³aœciwa z AT) - izolowaæ 
do granicy wmurowania klapy

Klapa typu KTS

Œciana GK

Rys. 26.

P³yta maskuj¹ca
(gruboœæ 1 mm)

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych
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KTS Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach ogniowych

Œciana - przegroda
ogniowa

Doszczelnienie zapraw¹ cementow¹,
cementowo-wapienn¹ lub betonem Nasadka pomiarowa

KTS-VAV

Ko³nierz klapy jest
granic¹ wmurowania

Kierunek
przep³ywu 
powietrza

Zabudowa klap KTS-OM-E-VAV (rysunek 27)
Klapê KTS-OM-E-VAV  w przegrodzie sztywnej nale¿y montowaæ wg wariantu II monta¿u klapy KTS 
uwzglêdniaj¹c dodatkowe zawiesie lub podparcie klapy.

Rys. 26a.

Rys. 27.
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Charakterystyka spadków ciœnienia i akustyki
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3Wydajnoœæ [m /h]

z si³ownikiem

Powierzchnia czynna (efektywna) klap typu KTS

Masa klap typu KTS [kg]

Wyk. 1.

Tab. 1.

Tab. 2.

160 200 250 315 355 400 450 500 560 630

2 10 13 15 17 18 19 22 21 22 23

4 19 21 24 26 27 28 31 30 31 32

6 24 27 29 31 32 33 36 35 36 37

8 28 30 33 35 36 37 40 39 40 41

V 

[m/s]

D [mm]

LWA [dB(A)]

Poziom ha³asu emitowanego przez klape do kana³u
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KTS Zasasdy oznakowania produktu



136 wersja 5.2.5

Notatki




