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Klapa zbudowana jest z po³¹czonych ze sob¹ dwóch korpusów wykonanych z blachy ocynkowanej, pomiêdzy 
którymi znajduj¹ siê przek³adki izoluj¹ce z materia³u ogniochronnego gruboœci 6mm. Wewn¹trz klapy 
³o¿yskowana jest przegroda, a jej zamkniêcie realizowane jest przez uk³ad ciêgien napêdzanych b¹dŸ przy 
pomocy sprê¿yny napêdowej (KWP-LS), b¹dŸ za pomoc¹ si³ownika elektrycznego (KWP-LE). Po³o¿enie 
przegrody w pozycji zamkniêtej ograniczone jest k¹townikami oporowymi, które dodatkowo pe³ni¹ funkcjê 
uszczelniaj¹c¹.

Klapy KWP-L s¹ produkowane równie¿ w wersji specjalnej z przeznaczeniem do œrodowisk szczególnie 
agresywnych chemicznie. Klapy te stosowane s¹ w przemyœle chemicznym, spo¿ywczym, w laboratoriach itp. 
Wówczas wszystkie elementy stalowe wykonywane s¹ ze stali kwasoodpornej 1.4301. £o¿yska klap w tym 
przypadku pozostaj¹ mosiê¿ne, a przegroda odcinaj¹ca pokryta jest impregnatem (bezrozpuszczalnikow¹ 
substancj¹ na bazie krzemianów) typu Promat-SR-Impragnierung firmy PROMAT.

Przeznaczenie

Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP-L przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody 
odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. W zwi¹zku z powy¿szym 
podstawow¹ funkcj¹ klap typu KWP-L jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu, 
a tak¿e do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko w czasie po¿aru, ale tak¿e np. do okresowego 
przewietrzania).

Klapy te s¹ klapami  przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach). Mog¹ byæ instalowane 
we wszystkich rodzajach przegród budowlanych (przegrody sztywne) ³¹cznie ze œcianami kartonowo gipsowymi.

Klapy posiadaj¹ klasê odpornoœci ogniowej  EI 120 (v i      o) S  co oznacza, ¿e spe³niaj¹ kryteria klasyfikacyjne: e 

szczelnoœci, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 minut.

Klapy przeciwpo¿arowe typu KWP-L przeznaczone s¹ do zastosowania w systemach z suchym i przefiltrowanym 
powietrzem. W przypadku zastosowania przy wlocie œwie¿ego powietrza lub w skrajnie trudnych warunkach 
nale¿y klapy obj¹æ specjalnym programem testowania okresowego, adekwatnego do warunków.

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

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana  próbom zgodnie z wymogami normy PN EN 15650.

Opis techniczny urz¹dzenia

Warianty wykonania

Klapy KWP-L wystêpuj¹ w dwóch wariantach:

– KWP-LS – z napêdem realizowanym przez sprê¿ynê

– KWP-LE – z napêdem realizowanym przez si³ownik

Zarówno jeden jak i drugi typ klapy mo¿e wystêpowaæ w  d³ugoœciach –  od standardowej L=350 do L=536.

Klapa typu KWP-LS –w tym wariancie napêd realizowany jest za pomoc¹ sprê¿yny napêdowej. Podczas 
otwierania klapy sprê¿yna napêdowa jest napinana. Zmagazynowana w niej energia wykorzystana jest 
do zamkniêcia klapy. W tym wariancie w korpusie zamontowany jest wyzwalacz topikowy Smay. 
Po przekroczeniu temperatury 70±5°C (standard) lub 90±5°C topik pêka powoduj¹c zwolnienie haczyka, 
a nastêpnie zamkniêcie klapy. W przypadku testów, aby zamkn¹æ klapê nale¿y poci¹gn¹æ za zwalniak rêczny. 
Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej klapy wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek 
umieszczonych na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Klapy KWP-LS mog¹ byæ te¿ wyposa¿one 
w wy³¹cznik krañcowy, w dwóch ró¿nych typach wielkoœci, informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej, 
a tak¿e w wy³¹cznik wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿one w wy³¹czniki wskazuj¹ce oba po³o¿enia. 

Klapa typu KWP-LE – klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca do przewodów wentylacyjnych (normalnie otwarta) 
z si³ownikiem ze sprê¿yna powrotn¹, o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ komfortu.

Uk³ad napêdowy klapy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF firmy BELIMO (dla wszystkich si³owników napiêcie 
zasilania 24 V AC/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 
o nominalnej temperaturze zadzia³ania 72±5°C (zadzia³anie termowy³¹cznika powoduje przerwê w obwodzie 
elektrycznym si³ownika). Na specjalne zamówienie klapy KWP-LE s¹ wyposa¿one w termowy³¹cznik 
o temperaturze zadzia³ania 95°C. 
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KWP-L Warianty wykonania

Rys. 1. Klapa typu KWP-LE

Zamkniêcie zdalne klap typu KWP-LE jest realizowane poprzez od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia 
znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). 

W napêdzie ze sprê¿yn¹ powrotn¹ BLF s¹ wbudowane dwa ustawione na sta³e mikrowy³¹czniki 
dla wskazania po³o¿enia klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia. 

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KWP-L znajduje siê w pozycji otwartej. 

W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 2. Klapa typu KWP-LS

Rys. 3. Klapa typu KWP-LS, KWP-LE (przekrój)
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Wykonania specjalne KWP-L

W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym, na ¿yczenie:

– wyzwalacz topikowy smay o  temperaturze dzia³ania 90±5 C

W wersji klapy z napêdem si³ownikowym na ¿yczenie:

–  bezpiecznik powoduj¹cy zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5 C

W wersji klapy przeznaczonej do zastosowania w œrodowisku agresywnym, na ¿yczenie:

– wszystkie stalowe elementy klap typu KWP s¹ zast¹pione elementami wykonanymi ze stali 
kwasoodpornej (chromowo-niklowej). £o¿yska klap pozostaj¹ w tym przypadku mosiê¿ne, a przegroda 
odcinaj¹ca pokrywana jest impregnatem typu Promat-SR-Impragnierung – bezrozpuszczalnikow¹ 
substancj¹ produkcji firmy PROMAT, wykonan¹ na bazie krzemianów.

°

°

Masy klap KWP-L, L=350

Masa klapy KWP-L [kg] 

L = 350 B[mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 

H [mm] - wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 

 200 300 400 500 600 700 800 

200 8,1 10,1 12,1 14,1 16,1   

300 10,1 12,5 14,9 17,2 19,5 21,9  

400 12,1 14,9 17,5 20,3 23,0 25,7 28,4 

500  17,2 20,3 23,4 26,5 29,5 32,6 

 

Masa klapy KWP-L [kg] 

L = 536 B[mm] – szerokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 

H [mm] - wysokoœæ œwiat³a klapy KWP-L 

 200 300 400 500 600 700 800 

200 10,0 12,4 14,9 17,4 19,8   

300 12,4 15,3 18,1 20,9 23,7 26,6  

400 14,9 18,1 21,3 24,5 27,7 30,9 34,1 

500  20,9 24,5 28,0 31,6 35,2 38,7 

 

Masy klap KWP-L, L=536

Uwagi:

1. W sk³ad typoszeregu  klap przeciwpo¿arowych typu KWP-L firmy SMAY wchodz¹ klapy o wymiarach 
od BxH=200x200 do BxH=800x500 co 50[mm] dla wymiaru B i/lub H.

2.  Na specjalne ¿yczenie mo¿emy wykonaæ ka¿d¹ wielkoœæ poœredni¹  klapy zawart¹ w granicach typoszeregu.  

3. Klapy montowaæ tak , aby oœ przegrody klap znajdowa³a siê  w pozycji poziomej.

Klapy odcinaj¹ce typu KWP-L

EI 120 (v i       o) S Klasa ta oznacza, ¿e klapa posiada szczelnoœæ, izolacyjnoœæ i dymoszczelnoœc ogniow¹ e 

nie mniejsz¹ ni¿ 120 minut.

�
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KWP-L Wytyczne monta¿u klap KWP-L w przegrodach ogniowych

Standardowe sztywne konstrukcje œcienne zakwalifikowane do klasy o odpornoœci ogniowej EI120,
 np:  beton, gazobeton, mur z cegie³, pustaków, bloczków z betonu komórkowego itp.

Schemat zabudowy:

Rys. 4. Monta¿ klap odcinaj¹cych typu KWP-L w przegrodach sztywnych 
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Wytyczne monta¿u klap KWP-L w przegrodach ogniowych

� Przegrody lekkie z p³yt kartonowo gipsowych ze szkieletem z lekkich profili metalowych 
zakwalifikowane do klasy EI120.

Schemat zabudowy:

Rys. 5. Monta¿ klap odcinaj¹cych typu KWP-L w przegrodach œciennych lekkich
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KWP-L Zasady oznakowania produktu:

Przy zamówieniu nale¿y podaæ informacje wed³ug poni¿szego sposobu:

KWP-L F – B  x 
Gdzie: 
<F> – typ klapy

S ze sprê¿yn¹ powrotn¹
E z si³ownikiem elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹

<B> – szerokoœæ œwiat³a [mm]

<H> – wysokoœæ œwiat³a [mm]

<L> – d³ugoœæ klapy [mm]*

od 350 (standard) do 536

<W> – wy³¹cznik krañcowy (tylko gdy F=S) 
brak bez wy³¹czników krañcowych
W1 wy³¹cznik krañcowy D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹ klapy
W2 wy³¹cznik krañcowy D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹cy pozycjê otwart¹ klapy
W12 dwa wy³¹czniki krañcowe D2SW-3L2M OMRON wskazuj¹ce poz. zamkniêt¹ i otwart¹
WD1 wy³¹cznik krañcowy Z-15GW-B OMRON (du¿y) wskazuj¹cy pozycjê zamkniêt¹ klapy
WD2 wy³¹cznik krañcowy Z-15GW-B OMRON (du¿y) wskazuj¹cy pozycjê otwart¹ klapy
WD12 dwa wy³¹czniki krañcowe Z-15GW-B OMRON (du¿e) wskazuj¹ce poz. zamkniêt¹ i otwart¹

<S> – typ zastosowanego si³ownika (tylko gdy F=E)
BLF24-T
BLF24-T-ST
BLF230-T

<P> – materia³ * 
- stal ocynkowana
SN stal nierdzewna

Przyk³ad:
KWP-LE-800x500-350-BLF24-T
KWP-LS-500x400-536-WD12-SN

* wielkoœci opcjonalne – ich brak spowoduje zastosowanie wartoœci domyœlnych  

< > < > <H>–<L>–<W>–<S>–<P>  
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Notatki


