
Yangın damperi
FKR-EU Tipi

Montaj ve işletme kılavuzu

Tüm çalışmalara başlarken talimatı okuyun!

Performans Beyanına uygundur

DoP / FKR-EU / DE / 002

TR/tr



A00000043645, 2, TR/tr
Orijinalin tercümesi

© 2015

TROX GmbH
Heinrich-Trox-Platz

47504 Neukirchen-Vluyn

Almanya

Tel: +49 (0) 2845 2020

Faks:  +49 (0) 2845 202265

E-posta: trox@trox.de

İnternet:  http://www.troxtechnik.com

06/2015

 Yangın damperi FKR-EU Tipi2



Genel bilgiler
Bu kılavuz hakkında
Bu işletme ve montaj kılavuzu, işletme veya servis per-
sonelinin TROX ürünlerini aşağıda tanımlandığı gibi
doğru monte etmelerine, güvenli ve etkin şekilde kullan-
malarına olanak verir.

İşletme ve montaj kılavuzu, montaj şirketleri, teknis-
yenler, teknik personel, eğitimli kişiler ve vasıflı elektrik-
çiler veya klima teknisyenlerinin kullanımına yöneliktir.

Bu kişilerin herhangi bir çalışmaya başlamadan önce bu
kılavuzu okumaları ve tam olarak anlamaları gereklidir.
Emniyetli çalışmanın temel ön koşulu, bu kılavuzdaki
emniyet notlarına ve tüm talimatlara uymaktır.

Yerel iş sağlığı ve emniyeti yönetmelikleri ile genel
emniyet yönetmelikleri de geçerlidir.

Bu kılavuz, sistemin devir teslimi esnasında tesis müdü-
rüne verilmelidir. Tesis müdürü, kılavuzu, sistem dokü-
manları arasına koymalıdır. Kılavuz, her zaman ulaşıla-
bilir bir yerde saklanmalıdır.

Bu kılavuzdaki resimler bilgi amaçlı verilmiş olup,
gerçek tasarımdan farklı olabilirler.

Telif hakları
Bu belge, tüm resimler dahil olmak üzere, telif haklarıyla
korunur ve sadece ilgili üniteye aittir.

Her türlü izinsiz kullanım, telif haklarını ihlal eder ve ihlal
eden şahıs her türlü zarardan sorumlu tutulur.

Bu durum özellikle aşağıdaki eylemler için geçerlidir:

 İçeriğin yayınlanması
 İçeriğin kopyalanması
 İçeriğin çevrilmesi
 İçerğin mikrokopyalaması
 İçeriğin elektronik sistemlere kaydedilmesi ve

düzenlenmesi

TROX Teknik Servis
Bir hatanın mümkün olduğunca çabuk işlenebilmesi için,
lütfen aşağıdaki bilgileri hazır bulundurunuz:

 TROX bileşen ve sistemlerinin teslimat tarihi
 TROX sipariş numarası
 Ürün ismi
 Arızanın kısa tanımı

Arıza durumunda irtibat kurulacak kişi

Online www.trox.com.tr

Telefon +90 216 577 71 50

Sorumluluk sınırlaması
Bu kılavuzdaki bilgi, geçerli standart ve kılavuzlara,
mevcut teknik bilgi ve uzmanlık düzeyine, uzun yılların
deneyimine dayanarak hazırlanmıştır.

Üretici, aşağıdakilerden kaynaklanan zararlara ilişkin
herhangi bir sorumluluk kabul etmez:

 Bu kılavuza uyulmaması
 Hatalı kullanım
 Eğitimsiz kişilerce işletme veya kullanım
 Yetkisiz değişiklikler
 Teknik değişiklikler
 Onaylanmamış yedek parçaların kullanımı

Teslimat içeriği, ısmarlama yapılarda, ek sipariş seçe-
neklerinde veya yeni teknik değişiklikler sonucu bu kıla-
vuzdaki bilgilerden farklı olabilir.

Siparişte, genel şart ve koşullarda, üreticinin teslimat
koşullarında ve sözleşmenin imzalandığı tarihte geçerli
yasal yönetmeliklerde kararlaştırılan yükümlülükler
geçerli olacaktır.

Teknik değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız.

Kusur sorumluluğu
Kusur sorumluluğuna ilişkin detaylar için, TROX GmbH
Teslimat ve Ödeme Koşulları, Garanti Talepleri, Bölüm
VI'ya bakınız.

TROX GmbH Teslimat ve Ödeme Koşulları,
www.troxtechnik.com adresinde mevcuttur.

Genel bilgiler
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Emniyet notları
Bu kılavuzda kullanılan sembollerin amacı okuyucuları
potansiyel tehlike alanları konusunda uyarmaktır. İkaz
sözcükleri tehlikenin derecesini ifade eder.

 TEHLİKE!

Kaçınılmadığı takdirde ölüme veya ciddi yaralan-
maya yol açacak ani tehlikeli durum.

 UYARI!

Kaçınılmadığı takdirde, ölüme veya ciddi yaralan-
maya yol açabilecek potansiyel tehlikeli durum.

 DİKKAT!

Kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta derece
yaralanmaya yol açabilecek potansiyel tehlikeli
durum.

 NOT!

Kaçınılmadığı takdirde, mal zararına yol açabilecek
potansiyel tehlikeli durum.

 ÇEVRE!

Çevre kirliliği tehlikesi.

İpuçları ve tavsiyeler

Faydalı ipuçları ve tavsiyeler ile etkin ve hatasız
çalışma için gerekli bilgiler

Talimatlar kapsamındaki emniyet notları
Emniyet notları bireysel talimatlara atıfta bulunabilir. Bu
durumda, emniyet notları, talimatlara dahil edilecek ve
dolayısıyla talimatlara uyulmasını kolaylaştıracaktır.
Yukarıda sıralanan ikaz sözcükleri kullanılaktır.

Örnek:

1. Vidayı gevşetin.

2.
 DİKKAT!

Kapağı kapatırken parmağı sıkıştırma tehli-
kesi.

Kapağı kapatırken dikkatli olun.

3. Vidayı sıkın.

Özel emniyet notları
Aşağıdaki semboller, emniyet notlarında sizi belirli tehli-
kelere karşı uyarmak için kullanılır.

Uyarı işareti Tehlike türü

Tehlikeli bir yere ilişkin
uyarı.

Genel bilgiler
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1 Emniyet
1.1 Genel emniyet notları
Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları kesik veya sıyrıklara yol açabilir.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

Elektrik gerilimi

 TEHLİKE!

Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parça-
lara dokunmayın! Elektrikli cihazlar, tehlikeli elektrik
gerilimi taşırlar.

– Sadece vasıflı elektrikçilerin, elektrik sistemi
üzerinde çalışmalarına müsaade edilir.

– Herhangi bir elektrikli cihaz üzerinde çalışmadan
önce, güç kaynağını kapatın.

1.2 Doğru kullanım
 Yangın damperi, yangın ve dumanın kanallar ara-

cılığıyla yayılmasını önleyen otomatik kapama
cihazı olarak kullanılır.

 Yangın damperi, üfleme havası ve emiş havası sis-
temlerine uygundur.

 Özel uygun aksesuarların kullanılması ve ürünün
94/9/EC Direktifine göre CE uygunluk işareti taşı-
ması şartıyla yangın damperi potansiyel patlayıcı
ortamlarda kullanılabilir. Potansiyel patlayıcı orta-
mlarda kullanılan yangın damperleri, onaylandıkları
bölgeler için işaretlenirler.

 Yangın damperinin, yalnızca montaj yönetmelikle-
rine, bu işletme ve montaj kılavuzundaki teknik veri-
lere uygun kullanımına izin verilir.

 Yangın damperinde TROX tarafından onaylan-
mamış değişikliklerin yapılmasına ve yedek parça-
ların kullanılmasına müsaade edilmez.

Hatalı kullanım

 UYARI!

Hatalı kullanıma bağlı tehlike
Yangın damperinin hatalı kullanımı tehlikeli durum-
lara yol açabilir.

Bu yangın damperini asla

– potansiyel patlayıcı ortamlarda
– duman tahliye damperi olarak
– hava koşullarına karşı yeterli koruma olmaksızın

dış mekanlarda
– planlı veya plansız, kimyasal reaksiyonların

yangın damperinde hasara veya korozyona yol
açabileceği ortamlarda kullanmayın.

1.3 Uzman personel

 UYARI!

Yeterli vasfa sahip olmayan kişilerce kullanım
sonucu yaralanma tehlikesi
Hatalı kullanım önemli yaralanma veya mal hasarına
yol açabilir.

– İşler yalnız vasıflı personelce yapılmalıdır.

İşletme kılavuzunda tanımlanan iş için aşağıdaki yeter-
lilik dereceleri gereklidir:

Uzman personel
Uzman personel, uzman bilgisi ve deneyimine sahip,
verilen görevleri yürütmek, potansiyel tehlikeleri tanımak
ve kaçınmak için ilgili talimatları bilen eğitimli kişilerdir.

Vasıflı elektrikçi
Vasıflı elektrikçiler, uzman bilgisi ve deneyimine sahip,
elektrik sistemleri üzerinde çalışmak, potansiyel tehlike-
leri tanımak ve kaçınmak için ilgili standart ve kılavuzları
bilen eğitimli kişilerdir.

Emniyet
Uzman personel
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2 Teknik data
2.1 Genel data
Nominal ölçüler 315 – 800 mm

Kasa uzunlukları 495 ve 550 mm

Hava debisi aralığı 5001 l/s'ye kadar

18005 m³/h'ye kadar

Fark basınç aralığı 2000 Pa'ya kadar

Çalışma sıcaklığı 1, 3 en az 0 – 50 °C

Kapanma sıcaklığı 72 °C ya da 95 °C (sıcak hava havalandırma sistemlerinde)

Çıkış yönü hızı 2, 3 ≤ 8 m/s, ergiyen lehimli

≤ 12 m/s, yay geri dönüşlü servomotorlu

Kapalı klape hava sızdırmazlığı EN 1751, Sınıf 4

Kasa hava sızdırmazlığı EN 1751, Sınıf C

EC uygunluk 3  Yapı Ürünleri Yönetmeliği (EU) no. 305/2011
 EN 15650 - Binalar için havalandırma – Yangın damper-

leri
 EN 1366-2 – Servis montajları için yangına dayanım

testleri – Bölüm 2: Yangın damperleri
 EN 13501-3 – Sınıflandırma – Bölüm 3: Yangına daya-

nıklı kanallar ve yangın damperleri
 EN 1751 Binalar için havalandırma – Hava terminal

cihazları

Performans beyanı DoP / FKR-EU / DE / 002
1) Eklentisi olan üniteler için sıcaklıklar farklı olabilir

2) Veriler, yangın damperine ilişkin standart çıkış yönü ve giriş yönü koşulları için geçerlidir.

3) FKR-EU'nun patlamaya dayanıklı yapıları için, ilgili işletme kılavuzuna bakınız.

Sınıflandırma plakası

A
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

Jahr/year-## DoP / XXX-XX / DE / 0##

Brandschutzklappe/fire damper

XXX-XX
EI TT (ve-ho, i  o) S - (300 Pa)

TROX GmbH 
Heinrich-Trox-Platz 

47504 Neukirchen-Vluyn 
GERMANY

www.trox-docs.com12

 EN 15650: 2010 0749 / 1322

①

⑦ ⑨⑧ ⑩⑥⑤

③ ④②

Res. 1: Yangın damperi sınıflandırma plakası (örnek)

① CE işareti
② Üretici adresi
③ Avrupa standardının numarası ve yayın yılı
④ Onaylanmış kurum
⑤ CE işaretinin konulduğu yılın son iki hanesi
⑥ İmalat yılı

⑦ Performans beyanı numarası
⑧ DoP'nin indirilebileceği internet sitesi
⑨ Zorunlu özellikler; yangın damperi sınıfı, uygulamaya

dayanır ve değişebilirÄ Bölüm 5.1 “Montaj durum-
ları” sayfa 14

⑩ Tip

Teknik data
Genel data
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2.2 Ergiyen lehimli FKR-EU
Ölçüler ve ağırlıklar
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Res. 2: Ergiyen lehimli FKR-EU

① Konstrüksiyon ② Flanş yapısı

Boyutlar [mm] / Ağırlık [kg]

Nominal ölçü 315 355 400 450 500 560 630 710 800

∅DN 314 354 399 448 498 558 628 708 798

A 31 36

∅D1 352 392 438 488 538 600 670 750 840

α 45 ° 30 ° 22,5 °

Delik sayısı 8 12 16

FKR-EU'nun ağırlığı 6,8 7,3 8,5 14,1 16,4 18 21,3 25,7 28,6

Kuru harçsız montaj seti TQ
ile birlikte FKR-EU'nun ağırlığı

19,5 21,8 25 33,1 37,8 42,6 49,7 58,7 57,3

Teknik data
Ergiyen lehimli FKR-EU
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İzleme anahtarları

Bağlantı kablosu uzunluğu / kesiti 1 m / 3 × 0.34 mm²

Koruma seviyesi IP 66

Kontak tipi 1 enversör kontak, altın kaplama

Maksimum anahtarlama akımı 0.5 A

Maksimum anahtarlama gerilimi 30 V DC, 250 V AC

Kontak direnci yaklaşık 30 mΩ

2.3 Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
Ölçüler ve ağırlıklar
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Res. 3: Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU

① Konstrüksiyon
② Flanş yapısı

Teknik data
Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
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Boyutlar [mm] / Ağırlık [kg]

Nominal ölçü 315 355 400 450 500 560 630 710 800

∅DN 314 354 399 448 498 558 628 708 798

A 31 36

∅D1 352 392 438 488 538 600 670 750 840

α 45 ° 30 ° 22,5 °

Delik sayısı 8 12 16

FKR-EU'nun ağırlığı 8,2 8,7 9,9 16,7 19,0 20,6 23,9 28,3 31,3

Kuru harçsız montaj seti TQ
ile birlikte FKR-EU'nun ağırlığı

21,3 23,6 26,8 34,8 34,9 44,4 51,5 60,5 59,1

Yay geri dönüşlü servomotor BLF...

Konstrüksiyon 230-T TR 24-T-ST TR

Besleme gerilimi 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz
or 24 V DC –10 % / +20 %

Güç derecesi Çalışırken 6 W 5 W

Sabitken 3 W 2.5 W

Sınıflandırma 7 VA

Çalışma süresi Motor / yay geri dönüşlü 40 – 75 s / 20 s

İzleme anahtarları Kontak tipi 2 enversör kontak

Anahtarlama gerilimi 5 – 120 V DC / 5 – 250 V AC

Anahtarlama akımı 1 mA – 3 A

Kontak direnci < 100 mΩ

IEC koruma sınıfı II III

Koruma seviyesi IP 54

Depolama sıcaklığı -40 ila 50 °C

Ortam sıcaklığı -30 ila 50 °C ¹

Ortam rutubeti ≤ 95 % RH, yoğuşmasız

Bağlantı kablosu Servomotor 1 m / 2 × 0.75 mm²

İzleme anahtarları 1 m / 6 × 0.75 mm²

¹ 75 °C'ye kadar güvenli pozisyon kesinlikle sağlanacaktır.

Yay geri dönüşlü servomotor BF...

Konstrüksiyon 230-T-2 TR 24-T-ST-2 TR

Besleme gerilimi 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz
or 24 V DC –10 % / +20 %

Güç tüketimi Çalışırken 8 W 7 W

Sabitken 3 W 2 W

¹ 75 °C'ye kadar güvenli pozisyon kesinlikle sağlanacaktır.

Teknik data
Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
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Yay geri dönüşlü servomotor BF...

Konstrüksiyon 230-T-2 TR 24-T-ST-2 TR

Sınıflandırma 12.5 VA 10 VA

Çalışma süresi Motor / yay geri dönüşlü yaklaşık 140 s / yaklaşık 16 s

İzleme anahtarları Kontak tipi 2 enversör kontak

Anahtarlama gerilimi 5 – 120 V DC / 5 – 250 V AC

Anahtarlama akımı 1 mA – 6 A

Kontak direnci < 100 mΩ

IEC koruma sınıfı II III

Koruma sınıfı IP 54

Depolama sıcaklığı -40 ila 50 °C

Ortam sıcaklığı -30 ila 50 °C ¹

Ortam rutubeti ≤ 95 % RH, yoğuşmasız

Bağlantı kablosu Servomotor 1 m / 2 × 0.75 mm²

İzleme anahtarları 1 m / 6 × 0.75 mm²

¹ 75 °C'ye kadar güvenli pozisyon kesinlikle sağlanacaktır.

Teknik data
Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
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3 Taşıma ve depolama
Teslimat kontrolü
Teslimattan hemen sonra nakliye hasarı ve bütünlük
bakımından teslim edilen parçaları kontrol ediniz. Her-
hangi bir hasar veya eksik sevkiyat varsa, taşıma şirketi
ve sağlayıcınızla derhal temas kurunuz.

 Yangın damperi
– Varsa, ekler / aksesuarlar

 İşletme kılavuzu (her sevkiyat için 1 adet)

 Damper kanadı üzerindeki renk nüansları

Yangın damperlerinin kanatları yeşilimsi emprenye
kimyasalı ile işlenirler. Damper kanadı üzerinde
ortaya çıkan renk nüansları teknik sebeplerden dola-
yıdır ve herhangi bir kusur teşkil etmezler.

Yerinde taşıma
Mümkünse, yangın damperini, montaj yerine kadar sev-
kiyat ambalajı içinde taşıyınız.

Depolama
Ünite geçici olarak depolanacak ise:

 Her türlü plastik ambalajı çıkarınız.
 Üniteyi toz ve kirden koruyunuz.
 Üniteyi doğrudan güneş görmeyen, kuru bir yerde

depolayınız.
 Üniteyi hava şartlarına maruz bırakmayınız (amba-

lajı içinde dahi olsa).
 Üniteyi -40°C altında veya 50°C üzerindeki sıcaklık-

larda depolamayınız.

Ambalajlama
Ambalaj malzemesini düzgün şekilde ortadan kaldırınız.

Taşıma ve depolama
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4 Parçalar ve fonksiyon
Yangın damperleri havalandırma sistemlerinde güvenlik
bileşeni olarak kullanılır. Yangın damperi, yangın ve
dumanın kanallar aracılığıyla yayılmasını önleyen
kapama cihazı olarak kullanılır. Normal sıcaklıkta
işletme esnasında, damper klapesi, havalandırma siste-
minden hava geçişini sağlamak için açıktır.

Yangın durumunda sıcaklık arttığında, damper klapesi
kapanır. Kapanma, sıcak 72 °C'de tetiklenir (Sıcak hava
havalandırma sistemlerinde 95 °C). Sıcaklık artışı nede-
niyle damper klapesinin kapanması durumunda (örneğin
bir yangında), yeniden açılmamalıdır.

Yangın damperinin doğru çalışması için bir test yapılma-
lıdır. Ä  44

4.1 Ergiyen lehimli FKR-EU

① ② ③ ④

⑤⑥⑦⑧

Res. 4: Ergiyen lehimli FKR-EU (flanş kontrüksiyonu)

① Kasa
② Contalı damper klapesi
③ Ergiyen lehim
④ Kapama mekanizması
⑤ Kol
⑥ KAPALI pozisyon için durma noktası
⑦ Kapama tırnağı
⑧ Flanş

Fonksiyonel tanım
Ergiyen lehimli yangın damperlerinde, damperin kapan-
ması, ergiyen lehim ile tetiklenir. Yangın damperi için-
deki sıcaklık, sırasıyla 72 °C veya 95 °C sıcaklığa
çıkarsa, ergiyen lehim bir yay mekanizmasını tetikler.
Yay mekanizması, sonra, yangın damperinin kapanma-
sını sağlar.

Opsiyon olarak, yangın damperi bir veya iki izleme
anahtarı ile birlikte temin edilebilir veya bunlar sonradan
takılabilir. İzleme anahtarları, damper klapesi pozisyo-
nunu, merkezi BYS veya yangın alarm sistemine bildire-
bilir. AÇIK ve KAPALI her bir damper klapesi pozisyonu
için birer izleme anahtarı gereklidir.

4.2 Yay geri dönüşlü servomotorlu
FKR-EU

① ② ③

④⑤⑥⑦

Res. 5: Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
(bağlantı boğazı yapısı)

① Kasa
② Contalı damper klapesi
③ Sıcaklık sensörü
④ Yay geri dönüşlü servomotor BLF / BF
⑤ KAPALI pozisyon için durma noktası
⑥ Termoelektrik kapama mekanizması
⑦ Dudaklı conta

Fonksiyonel tanım
Yay geri dönüşlü servomotor, damper klapesinin
motorla açılıp kapanmasını sağlar ve merkezi BYS tara-
fından çalıştırılabilir. Servomotora enerji sağlandığı
sürece, damper klapesi açık kalır. Yangın durumunda,
dahili termoelektrik kapama mekanizması, aşağıdaki
koşullardan en az biri geçerli ise damper klapesini
kapatır.

 Yangın damperi sıcaklığı > 72 °C veya > 95 °C
 Kapama mekanizması dışındaki çevre sıcaklığı

> 72 °C
 Güç kaynağı kesilir (cihazın kapanması)

Standart olarak, yay geri dönüşlü servomotor, damper
klapesi pozisyonunu göstermek için kullanılan izleme
anahtarları ile donatılmıştır.

Parçalar ve fonksiyon
Yay geri dönüşlü servomotorlu FKR-EU
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5 Montaj
5.1 Montaj durumları

 Not

Yangın damperinin ve duvar ya da tavan plakasının performans sınıfları farklı olabilir. Düşük performans sınıfı,
genel sistem performans sınıfının düşük olduğunu gösterir.

Destek yapısı Montaj yeri Minimu
m
kalınlık
[mm]

Yangın damperinin
performans sınıfı EI
TT (ve–ho, i ↔ o) S

Montaj
türü

Sayfadaki
montaj
detayları

Masif duvarlar
Brüt yoğunluk
≥ 500 kg/m³

Masif duvarlarda 100 EI 120 S N Ä  16

Masif tavan plaka-
ları
Brüt yoğunluk
≥ 600 kg/m³

Masif tavan plakalarında 150 EI 120 S N Ä  18

Beton kaideli masif tavan plakala-
rında

150 EI 120 S N Ä  20

Hafif bölme
duvarlar

Metal destekli ve her iki tarafı kapla-
malı hafif bölme duvarlarda

100 EI 90 S N Ä  24

100 EI 90 S E Ä  28

Yangın duvarları Metal destekli ve her iki tarafı kapla-
malı yangın duvarlarında

115 EI 90 S N Ä  34

Şaft duvarlar Metal destekli ve bir tarafı kaplamalı
hafif bölme duvarlarda

90 EI 90 S N Ä  37

Metal desteksiz, bir tarafı kaplamalı
hafif bölme duvarlarda

40 EI 90 S N Ä  39

N = Harç tabanlı montaj

E = Kuru harçsız montaj seti TQ ile kuru harçsız montaj

5.2 Montaja ilişkin emniyet notları
Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları

 DİKKAT!

Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha
parçalarında yaralanma tehlikesi!
Keskin uçlar, keskin köşeler ve ince sac levha par-
çaları kesik veya sıyrıklara yol açabilir.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Koruyucu eldiven, emniyet ayakkabıları ve baret

kullanın.

5.3 Genel montaj bilgileri

 NOT!

Yangın damperinde hasar
– Yangın damperini kirlilik ve hasardan koruyunuz.
– Flanş açıklıklarını ve kapama mekanizmasını,

harçtan ve damlayan sudan korumak için
(örneğin plastik folyo ile) kapatınız.

– Montaj tamamlanana kadar nakliye ve montaj
koruyucuları (varsa) çıkarmayınız.

Not:

 İşletme parçaları, elektrikli servomotor ve bakım
kapağı, kontrol ve bakım işi için erişilebilir olmalıdır.

 Kasaya uygulanan yükler yangın damperinin fonksi-
yonunu bozabilir. Yangın damperi dolayısıyla gerilim
uygulamadan monte edilmelidir.

Montaj
Genel montaj bilgileri
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 Harç tabanlı montaj: »s« çevre boşluğu, kalın duvar-
larda bile harcın doldurulacağı kadar geniş olmalıdır.

 Montajdan önce: Bir fonksiyon testi yapınız, sonra
yangın damperini kapatınız.Ä  44

Montaj pozisyonu
Yangın damperi, damper klapesi şaftı yatay veya dik
olacak şekilde monte edilebilir. Kapama mekanizma-
sının pozisyonu kritik değildir, fakat mekanizma bakım
için erişilebilir olmalıdır.

a

a

Res. 6: Klape şaftı yatay veya dikey

a İki yangın damperi arasındaki mesafe. Mesafe,
montaj durumuna bağlıdır ve montaj detaylarında
veriir.

Masif duvarlarda montaj açıklığı
①

Res. 7: Masif duvarda montaj açıklığı

Lokal koşullara ve yangın damperinin ölçüsüne bağlı
olarak, masif duvarda montaj açıklıkları, bir pervaz ①
gerektirir. Her montaj açıklığının ölçüsü montaj detayla-
rında verilmiştir.

Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar
Harç tabanlı montajda, yangın damperi kasası ve duvar
veya tavan plakası arasındaki açık alanlar harç ile kapa-
tılmalıdır. Sıkışmış havadan sakınılmalıdır. Harç yatağı
derinliği, duvar kalınlığına eşit olmalı, fakat en az 100
mm olmalıdır.

Aşağıdaki harçlar kabul edilebilir:

 DIN 1053: Grup II, IIa, III, IIIa; yangın koruma harcı
grupları II, III

 EN 998-2: Sınıf M 2.5 ila M 10 veya yangın koruma
harcı sınıfları M 2.5 ila M 10

 Yukarıdaki standartların gereklerini karşılayan
muadil harçlar, alçı harcı veya beton

5.3.1 Montaj sonrası
 Yangın damperini temizleyiniz.
 Varsa, taşıma ve montaj korumasını kaldırınız. Harç

tabanlı montajda bu koruma, harç sertleşene kadar
çıkarılmamalıdır.

 Yangın damperinin fonksiyonunu test ediniz.
 Kanal bağlantısını yapınız.
 Elektrik bağlantılarını yapınız.

Montaj
Genel montaj bilgileri > Montaj sonrası
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5.4 Masif duvarlar
5.4.1 Harç tabanlı montaj

≥ 100

W ≥ 100

s
 4

0

s
 4

0

s
 4

0

z

z

②

①

①

①

W ≥ 100

z

W ≥ 100

a

a

Res. 8: Masif duvara harç tabanlı montaj

① Harç
② Gerekirse, uzatma parçası
Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
a İki yangın damperi arasında mesafe 40 mm≥, flanşlı

konstrüksiyonda 80 mm
z Bağlantı boğazı konstrüksiyonu 370 mm,

flanşlı konstrüksiyon 342 mm

Montaj
Masif duvarlar > Harç tabanlı montaj
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Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 120 S
 Örneğin beton, gaz beton, tuğla veya EN 12859 uyarınca katı alçıpandan (boşlukları olmayan) yapılmış

≥ 500 kg/m³ brüt yoğunlukta W ≥ 100 mm kalınlıkta masif duvarlar veya yangın duvarları.
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 40 mm, flanşlı konstrüksiyonda (flanştan flanşa montaj) 80 mm

1. Uygun bir boşluk veya delik açınız. ∅ açıklık = yangın damperinin nominal ölçüsü + en az 80 mm.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz, bakınız 
Res. 8.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile yangın dampe-
rini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız. Harç yatak derinliği en az 100 mmolmalıdır.

 İnşaat halindeki duvara montaj

Yangın damperi duvar yapılırken monte ediliyorsa, »s« çevre boşluğu azaltılabilir. Yangın damperi ve duvar ara-
sındaki açık alanlar harç ile kapatılmalıdır. Sıkışmış havadan sakınılmalıdır. Harç yatak derinliği duvar kalınlığına
eşit olmalıdır.

Montaj
Masif duvarlar > Harç tabanlı montaj
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5.5 Masif tavan plakaları
5.5.1 Harç tabanlı montaj

s ≥ 40

a

s ≥ 40

z

z

D

≥
1

0
0

D

≥
1

0
0

s ≥ 40

z

≥
1

0
0

D

②

①

②

①

②

①

Res. 9: Masif duvar plakasına montaj – dik, asılı veya 'flanştan flanşa'

① Harç
② Uzatma parçası
Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
a İki yangın damperi arasında mesafe 40 mm≥, flanşlı

konstrüksiyonda 80 mm
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Montaj
Masif tavan plakaları > Harç tabanlı montaj
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Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 120 S
 ≥ 600 kg/m³ brüt yoğunlukta ve D ≥ 150 mm beton veya gazlı betondan yapılmış, boşlukları olmayan masif tavan

plakaları
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 40 mm, flanşlı konstrüksiyonda (flanştan flanşa montaj) 80 mm

1. Uygun bir boşluk veya delik açınız. ∅ açıklık = yangın damperinin nominal ölçüsü + en az 80 mm.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz, bakınız 
Res. 9.

Montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile yangın damperini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız. Harç yatak derinliği en az 100 mmolmalıdır.

 Tavan plakası tamamlanırken montaj

Yangın damperi tavan plakası tamamlanırken monte ediliyorsa, çevre boşluğu »s« gerekli değildir.

Not:

– Yangın damperini, örneğin bir destek kullanarak deformasyona karşı koruyunuz.
– Damperin içini ve işletme parçalarını/servomotoru, örneğin plastik folyo ile koruyunuz.

Montaj
Masif tavan plakaları > Harç tabanlı montaj
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5.5.2 Beton kaidelere harç tabanlı montaj

D

≤
 7

5
0

≥ 150

z

D

≤
 5

0
0

≥ 100

z

②

①

③

②

①

③

④
④

Res. 10: Masif tavan plakası, beton kaideye harç tabanlı montaj

① FKR-EU
② Betonarme kaide
③ Destek bağlantısı için harç: Hilti enjeksiyon harcı

HIT-HY 200 veya muadili
④ Kanal

Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Personel:
 Uzman personel

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 120 S
 ≥ 600 kg/m³ brüt yoğunlukta ve D ≥ 150 mm beton veya gazlı betondan yapılmış, boşlukları olmayan masif tavan

plakaları
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arası mesafe ≥ 80 mm, beton kaide 501 ila 750 mm yükseklikte ise, ≥ 100 mm

1. Eski yangın damperine veya kanala yeni yangın damperini takınız.

Not: Yangın damperi, mevcut, fakat işlevsiz bir yangın damperiyle flanştan flanşa monte edilecekse, işlevsiz
yangın damperinin, damper klapesi, durma noktası ve işletme elemanları gibi tüm iç parçaları çıkarılmalıdır.

2. Destekleme planına göre betan kaideyi hazırlayınız, bakınız Res. 11. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz,
bakınız Res. 10.

≤ 50 mm yüksekliğe sahip kaideler için destek gerekmez.

Montaj
Masif tavan plakaları > Beton kaidelere harç tabanlı montaj
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Res. 11: ≤500 mm ve ≤750 mm yüksekliğe sahip beton kaideler için destekleme planı

① Donatı çeliği ∅8 mm
② Donatı çeliği ∅6 mm
③ Hilti-HY200 veya muadili ile tavan plakasına harçla

yerleştirilen donatı çeliği ∅8 mm

④ Donatı çeliği ∅10 mm

Montaj
Masif tavan plakaları > Beton kaidelere harç tabanlı montaj
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5.6 Hafif bölme duvarlar

≤ 625

□
 A

1

□ A1

Y

Z
Z

□
 A

□
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12,5

C-C

12,5

a ≥10

W ≥100

C

C

C

C

Y
Z

④

①

①

①*

①*

⑨*

⑨*⑨*

②

③

③

②*

④

⑤

⑦

⑥

①

③
①

⑧

③

②*
①*

□ A1

45°

Res. 12: Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvar

① UW profil
② CW profil
③ Vidalar veya perçinler
④ Metal profil sisteminin her iki tarafında çift kat kap-

lama
⑤ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
⑥ Kuru duvar vidası

⑦ Opsiyonel rötuş levhaları
⑧ Tırnağı içe katlayınız veya kesiniz
⑨ UW profil, yalnız harç tabanlı montaj için, nominal

ölçüler ∅DN 450 - 800
⃞A Montaj açıklığı Ä Tablo sayfa 23
* Kapalı uç, ⃞A montaj açıklığına bakmalıdır

Gereksinimler
 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal destekli ve

her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar
 Her iki tarafta alçı bazlı veya çimento bazlı panel malzemelerden veya fiber takviyeli alçıdan yapılmış kaplama,

duvar kalınlığı W ≥ 100 mm
 Ek kaplama tabakaları onaylanır.
 Metal profiller arası mesafe ≤ 625 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

Montaj
Hafif bölme duvarlar
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Duvar inşası ve montaj açıklığı oluşturma
 Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz.
 Bir montaj açıklığı oluşturunuz, bakınız Res. 12:

– Metal destek yapısı içindeki montaj açıklığını destek profilleriyle destekleyiniz.
– ∅450 nominal ölçüde yangın damperlerinin harç tabanlı montajında, metal desteği takviye etmek için dört ek

profili ⑨ 45° açıyla monte ediniz.

Montaj açıklığı ⃞ A [mm]

Montaj türü Nominal ölçü ∅DN

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Harç tabanlı montaj ∅DN + 80...120 mm

Kuru harçsız montaj seti TQ ile kuru
harçsız montaj

435 475 520 570 620 680 750 830 920

Montaj
Hafif bölme duvarlar
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5.6.1 Harç tabanlı montaj
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Res. 13: Harç tabanlı montaj

① Çevresel metal profil
② Kuru duvar vidası
③ Harç
④ Rötuş levhaları (opsiyonel)
Ⓐ Montaj tarafı

Ⓑ İşletme tarafı
a İki yangın damperi arasındaki mesafe 40 mm ila

80 mm
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Farklı kalınlıkta duvarlara montaj detayları için bakınız Res. 14, Res. 15

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Montaj
Hafif bölme duvarlar > Harç tabanlı montaj
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Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar, W ≥ 100 mm; detaylı şartname Ä   sayfa 22.
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 200 mm 'Flanştan flanşa' montaj için 40 mm ila 80 mm (yalnız bir montaj

açıklığı için)
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz
Ä   sayfa 22.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz, bakınız 
Res. 13.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile yangın dampe-
rini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız.

Uygun yangın dayanımına sahip rötuş levhaları kullanılırsa (rötuş levhası kalınlığı = kaplama kalınlığı),
100 mm harç yatağı derinliği yeterlidir.

Montaj
Hafif bölme duvarlar > Harç tabanlı montaj
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Res. 14: W≥ 155 mm genişlikte F90 hafif bölme duvarlara harç tabanlı montaj

① Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W = 155 mm
(W = 155 mm gösterilmiştir)

② Hafif bölme duvar, tek profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 150 mm gösterilmiştir)

③ Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 200 mm gösterilmiştir)

④ Çevresel metal profil

⑤ Kuru duvar vidası
⑥ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
⑦ Rötuş levhası (profil sistemine vidayla sabitlenmiş)
⑧ Harç veya alçı harcı
⑨ İzolasyon bandı (duvar yapısına bağlı olarak)
* İsteğe bağlı

Diğer duvar tiplerine ilişkin montaj detayları istek üzerine verilir.
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Res. 15: W≥ 155 mm genişlikte F30 hafif bölme duvarlara harç tabanlı montaj

① Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W = 155 mm
(W = 155 mm gösterilmiştir)

② Hafif bölme duvar, tek profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 150 mm gösterilmiştir)

③ Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 200 mm gösterilmiştir)

④ Çevresel metal profil

⑤ Kuru duvar vidası
⑥ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
⑦ Rötuş levhası (profil sistemine vidayla sabitlenmiş)
⑧ Harç veya alçı harcı
⑨ İzolasyon bandı (duvar yapısına bağlı olarak)
⑩ Takviye levhası
* İsteğe bağlı

Diğer duvar tiplerine ilişkin montaj detayları istek üzerine verilir.
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5.6.2 Kare kuru harçsız montaj seti TQ ile kuru harçsız montaj

□
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Res. 16: Kare montaj seti TQ ile kuru harçsız montaj

① Çevresel metal profil
② Kuru duvar vidası
③ Kapama plakası
④ Montaj seti TQ

⑤ Kuru duvar vidası (kaplama için)
Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
⃞A Montaj açıklığı Ä   sayfa 22

Farklı kalınlıkta duvarlara montaj detayları için bakınız Res. 17, Res. 18

Personel:
 Uzman personel

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar, W ≥ 100 mm; detaylı şartname Ä   sayfa 22.
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 75 mm
 ≥ 200 mm iki kuru harçsız montaj seti arası mesafe
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı
 Montaj açıklığı destek profili, yatay ve dikey profillerle sabitlenmelidir.

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz
Ä   sayfa 22.

2. Yangın damperi mekanizmasını kapama plakasına kadar açıklığın içine itiniz.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile yangın dampe-
rini uzatınız.

3. Kapama plakasını, dört adet vida (kuru duvar vidaları ∅ ≥ 4.2 mm, a ≥ 10 mm) kullanarak, çevresel metal pro-
file tespit ediniz.

Montaj
Hafif bölme duvarlar > Kare kuru harçsız montaj seti TQ ile...
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Res. 17: F90 hafif bölme duvarlara kuru harçsız montaj, W≥ 155 mm (rötuş levhalı / rötuş levhasız)

① Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W = 155 mm
(W = 155 mm gösterilmiştir)

② Hafif bölme duvar, tek profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 150 mm gösterilmiştir)

③ Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 200 mm gösterilmiştir)

④ Çevresel metal profil

⑤ Kuru duvar vidası
⑥ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
⑦ Rötuş levhası (profil sistemine vidayla sabitlenmiş)
⑧ Kuru harçsız montaj TQ
⑨ İzolasyon bandı (duvar yapısına bağlı olarak)
⑩ Dolgu (maden yünü A1 ≥ 50 kg/m³ veya alçı harcı)

Diğer duvar tiplerine ilişkin montaj detayları istek üzerine verilir.
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Res. 18: F30 hafif bölme duvarlara kuru harçsız montaj, W≥ 155 mm (rötuş levhalı / rötuş levhasız)

① Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W = 155 mm
(W = 155 mm gösterilmiştir)

② Hafif bölme duvar, tek profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 150 mm gösterilmiştir)

③ Hafif bölme duvar, çift profil sistemi W ≤ 200 mm
(W = 200 mm gösterilmiştir)

④ Çevresel metal profil

⑤ Kuru duvar vidası
⑥ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
⑦ Rötuş levhası (profil sistemine vidayla sabitlenmiş)
⑧ Kuru harçsız montaj TQ
⑨ İzolasyon bandı (duvar yapısına bağlı olarak)
⑩ Dolgu (maden yünü A1 ≥ 50 kg/m³ veya alçı harcı)

Diğer duvar tiplerine ilişkin montaj detayları istek üzerine verilir.
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5.7 Yangın duvarları
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Res. 19: Yangın duvarı

① Metal profil sisteminin her iki tarafında çift kat kap-
lama

② Metal sac parça
③ Maden yünü (duvar yapısına bağlı olarak)
④ UA profil
⑤ Kuru duvar vidası

⑥ Rötuş levhaları
⑦ UW profil
⑧ CW profil, ∅DN 450 - 800 nominal ölçüler için
⃞ A Montaj açıklığı
* Kapalı uç, ⃞A montaj açıklığına bakmalıdır

 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal destekli ve
her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar

 Her iki tarafta alçı bazlı veya çimento bazlı panel malzemelerden veya fiber takviyeli alçıdan yapılmış kaplama,
duvar kalınlığı W ≥ 115 mm

 Çelik sac ekleri, ek kaplama tabakaları veya çift profil sistemleri onaylanır.
 ≤ 312.5 mm metal profiller arası mesafe
 Duvar yüksekliği ≤ 5000 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

Duvar inşası ve montaj açıklığı oluşturma
 Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz.
 Bir montaj açıklığı oluşturunuz, bakınız Res. 12:
 – Metal destek yapısı içindeki montaj açıklığını destek profilleriyle destekleyiniz.

– ∅450 nominal ölçüde yangın damperlerinin harç tabanlı montajında, metal desteği takviye etmek için dört ek
profili ⑧ 45° açıyla monte ediniz.

Montaj açıklığı ⃞ A [mm]

Montaj türü Nominal ölçü

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Harç tabanlı montaj ⃞ A = ∅ DN + (80 ....120 mm)

Montaj
Yangın duvarları
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Metal profil sistemi
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Res. 20: Tek profil sistemi

① UW kesit
② CW kesit
③ UA kesit
④ Kuru duvar vidası TB
⑤ Somunlu ve pullu civata, L ≤ 50 mm
⑥ Köşebent

⑦ Çelik perçin Ø 4 mm
⑧ Dübel veya çekiç ile monte edilen 2 × vida, Ø 6 mm
⑨ Kuru duvar vidası Ø 3.9 × 35 mm
⑩ UA bağlantı köşebendi, üreticinin talimatlarına uygun

yapı elemanları
⑪ Montaj tipine bağlı montaj açıklığı Ä   sayfa 31

Montaj
Yangın duvarları
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Res. 21: Çift profil sistemi

① UW kesit
② CW kesit
③ UA kesit
④ Kuru duvar vidası TB
⑤ Somunlu ve pullu civata, L ≤ 50 mm
⑥ Köşebent

⑦ Çelik perçin Ø 4 mm
⑧ Dübel veya çekiç ile monte edilen 2 × vida, Ø 6 mm
⑨ Kuru duvar vidası Ø 3.9 × 35 mm
⑩ UA bağlantı köşebendi, üreticinin talimatlarına uygun

yapı elemanları
⑪ Montaj tipine bağlı montaj açıklığı Ä   sayfa 31
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5.7.1 Harç tabanlı montaj
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Res. 22: Harç tabanlı montaj

① UW profil (çevresel)
② UA profil
③ Kuru duvar vidası
④ Harç
⑤ Opsiyonel rötuş levhaları
Ⓐ Montaj tarafı

Ⓑ İşletme tarafı
a İki yangın damperi arasındaki mesafe 40 mm ila

80 mm
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Montaj
Yangın duvarları > Harç tabanlı montaj
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Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar, W ≥ 115 mm; detaylı şartname Ä   sayfa 31.
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 200 mm 'Flanştan flanşa' montaj için 40 mm ila 80 mm (yalnız bir montaj

açıklığı için)

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz
Ä   sayfa 31.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz, bakınız 
Res. 22.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile yangın dampe-
rini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız.

Montaj
Yangın duvarları > Harç tabanlı montaj
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5.8 Metal destekli şaft duvarlar
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Res. 23: Metal destekli ve bir tarafı kaplamalı şaft duvarlar

① UW profil
② CW profil
③ Vidalar veya perçinler
④ Metal profil sisteminin bir tarafında çift kat kaplama
⑤ Takviye levhası
⑥ Kuru duvar vidası
⑦ UW profil, ∅DN 450 - 800 nominal ölçüler için
⑧ Tırnağı içe katlayınız veya kesiniz
* Kapalı uç, ⃞A montaj açıklığına bakmalıdır

Gereksinimler

 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal destekli ve
bir tarafı kaplamalı şaft duvarlar

 Bir tarafta alçı bazlı veya çimento bazlı panel malzemelerden veya fiber takviyeli alçıdan yapılmış kaplama,
duvar kalınlığı W ≥ 90 mm

 Yangın damperi yanında, en az 20 mm kalınlıkta ek takviye levhası
 Metal profiller arası mesafe ≤ 625 mm
 Duvar yüksekliği ≤ 5000 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

Duvar inşası ve montaj açıklığı oluşturma
 Şaft duvarını üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz, bakınızRes. 23

– Metal destek yapısı içindeki montaj açıklığını destek profilleriyle destekleyiniz.

Montaj
Metal destekli şaft duvarlar
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– ∅450 nominal ölçüde yangın damperlerinin harç tabanlı montajında, metal desteği takviye etmek için dört ek
profili ⑦ 45° açıyla monte ediniz.

Montaj açıklığı ⃞ A [mm]

Montaj türü Nominal ölçü

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Harç tabanlı montaj ⃞A = ∅DN + 80... 120 mm

5.8.1 Harç tabanlı montaj
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Res. 24: Şaft duvarlar, harç tabanlı montaj

① Çevresel metal profil
② Kuru duvar vidası
③ Harç
④ Takviye levhası

Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal destekli ve

bir tarafı kaplamalı şaft duvarlarÄ   sayfa 36
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 200 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz
Ä   sayfa 36.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. İşletme tarafındaki bağlantı boğazından duvara
220 mm. mesafe bırakınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız.

Montaj
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5.9 Metal desteksiz şaft duvarlar
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Res. 25: Metal desteksiz ve bir tarafı kaplamalı şaft duvar

Ⓐ ∅315 – 400 mm nominal ölçüler için duvar kons-
trüksiyonu

Ⓑ ∅450 – 800 mm nominal ölçüler için duvar kons-
trüksiyonu

① Takviye levhası
② Kaplama, iki kat
③ Kuru duvar vidası
④ Metal profil
⑤ CW profil, ∅DN 450 - 800 nominal ölçüler için
⃞A Montaj açıklığı

Gereksinimler

 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal desteksiz
ve bir tarafı kaplamalı şaft duvarlar W ≥ 50 mm

 Yangın damperinin yanında ek destek levhası, en az 20 mm veya 50 mm thick (yangın damperinin nominal
boyutuna bağlı olarak)

 Bant genişliği ≤ 2,000 mm
 Duvar yüksekliği ≤ 5000 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

Duvar inşası ve montaj açıklığı oluşturma
 Şaft duvarını üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz, bakınızRes. 25
 – Seçenek Ⓐ: Kaplama içinde bir açıklık oluşturunuz ve bu açıklığın çevresini destekleyiniz.

– Seçenek Ⓑ: Metal destek yapısı içindeki montaj açıklığını destek profilleriyle destekleyiniz. Metal destek
yapısını takviye etmek için 45° açıyla dört ek profil monte ediniz.
Kaplamayı sabitleyiniz ve montaj açıklığının çevresini destekleyiniz.

Montaj
Metal desteksiz şaft duvarlar

 Yangın damperi FKR-EU Tipi38



Montaj açıklığı ⃞ A [mm]

Montaj türü Nominal ölçü

315 355 400 450 500 560 630 710 800

Harç tabanlı montaj ⃞A = ∅DN + 80... 120 mm

5.9.1 Harç tabanlı montaj
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Res. 26: Metal desteksiz şaft duvarlar, harç tabanlı montaj

① Çevresel metal profil
② Kuru duvar vidası
③ Harç
④ Takviye levhası

Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı
z Bağlantı boğazlı konstrüksiyon 370 mm, flanşlı kons-

trüksiyon 342 mm

Montaj
Metal desteksiz şaft duvarlar > Harç tabanlı montaj

 Yangın damperi FKR-EU Tipi 39



Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 15

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 EN 13501-2 normuna uygun Avrupa sınıflandırmasına veya muadil ulusal sınıflandırmaya tabi metal desteksiz

ve bir tarafı kaplamalı şaft duvarlarÄ   sayfa 38
 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 40 mm
 İki yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 200 mm
 Esnek bağlantı elemanı ile kanal bağlantısı (önerilir)

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz
Ä   sayfa 38.

2. Yangın damperini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz. [z] mesafesini korumaya dikkat ediniz, bakınız 
Res. 9.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız.

Montaj
Metal desteksiz şaft duvarlar > Harç tabanlı montaj
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6 Kanal bağlantısı
6.1 Kanal genleşmesinin sınırlanması

Res. 27: Yüklerin sınırlanması

Kanallar, yangın durumunda yangın damperine önemli
yük bindirmeyecek şekilde monte edilmelidir.

Yangın durumunda kanalların genleşmesi, köşebentler
ve dönüşlerle önlenebilir, Res. 27.

 Not

Daha fazla bilgi için, havalandırma sistemlerinde
yangın koruma gereksinimlerine ilişkin talimata
bakınız (Lüftungsanlagen-Richtlinie, LüAR).

Yangın durumunda kanallar genişleyebildiği ve duvarlar
deforme olabildiği için, yangın damperlerini rijit kanallara
bağlarken esnek bağlantı elemanları kullanılan
aşağıdaki uygulamaları öneriyoruz:

 Hafif bölme duvarlarda
 Hafif şaft duvarlarda
 Yangın keçesi ile

6.1.1 Esnek bağlantı elemanları

①

②

②

Res. 28: Esnek bağlantı elemanlı yangın damperi

① Uzatma parçası
② Esnek bağlantı elemanı
Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı

Esnek bağlantı elemanları gerilimi ve sıkışmayı denge-
leyebilecek şekilde monte edilmelidir. Alternatif olarak
esnek kanallar kullanılabilir. Esnek bağlantı elemanları
kullanıldığı takdirde, eşpotansiyel bağlama sağlanma-
lıdır .

Esnek bağlantı elemanları kullanıldığında, uzatma
parçasının pozisyonu

Uzatma parçası [mm]

Nominal
ölçü

İşletme tarafı Montaj tarafı

Bağlantı
boğazlı
FKR-EU

Flanşlı
FKR-EU

Bağlantı
boğazlı
FKR-EU

Flanşlı
FKR-EU

315 – – 175 175

355 – – 175 175

400 – – 175 175

450 – – 370 175

500 – – 370 370

560 – – 370 370

630 – – 370 370

710 – 175 370 370

800 175 175 370 370

Kanal bağlantısı
Kanal genleşmesinin sınırlanması > Esnek bağlantı elemanları
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6.2 Kapama menfezi

①

①②

175
/37
0

Res. 29: Kapama menfezli yangın damperi

① Kapama menfezi
② Uzatma parçası
Ⓐ Montaj tarafı
Ⓑ İşletme tarafı

Yalnız bir ucu kanala yerinde bağlanacaksa, diğer uçta
kapama menfezi olmalıdır. (galvanizli çelik, ızgara
açıklığı ≤ 20 mm).

Kapama menfezi kullanıldığında, uzatma parçasının
pozisyonu

Uzatma parçası [mm]

Nominal
ölçü

İşletme tarafı Montaj tarafı

Bağlantı
boğazlı
FKR-EU

Flanşlı
FKR-EU

Bağlantı
boğazlı
FKR-EU

Flanşlı
FKR-EU

315 175 – 175 175

355 175 – 175 175

400 175 – 175 175

450 175 – 370 175

500 175 – 370 370

560 175 – 370 370

630 175 – 370 370

710 175 – 370 370

800 175 175 370 370

6.3 Bakım kapağı
Yangın damperinin içi, bakım çalışması ve temizlik için
erişilebilir olmalıdır. Montaj konfigürasyonuna bağlı
olarak, bağlantı kanallarına bakım kapakları konulması
gerekebilir.

Kanal bağlantısı
Bakım kapağı
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7 Elektrik bağlantılarının
yapılması

Genel emniyet notları

 TEHLİKE!

Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parça-
lara dokunmayın! Elektrikli cihazlar, tehlikeli elektrik
gerilimi taşırlar.

– Sadece vasıflı elektrikçilerin, elektrik sistemi
üzerinde çalışmalarına müsaade edilir.

– Herhangi bir elektrikli cihaz üzerinde çalışmadan
önce, güç kaynağını kapatın.

7.1 İzleme anahtarlarının bağlanması
(ergiyen lehimli yangın damperleri)

Personel:
 Vasıflı elektrikçi

3 – 30 V DC
3 – 250 V AC

①

3 – 30 V DC
3 – 250 V AC

①

GN

BN

WH

WH

Res. 30: İzleme anahtarı için kablolama örneği

① Üçüncü şahıslarca sağlanan gösterge lambası veya
rölesi

 İzleme anahtarları, kablolama örneğine uygun
bağlanmalıdır Res. 30

 Gösterge lambaları veya röleleri, performans spesifi-
kasyonları dikkate alınarak bağlanabilir.

Bağlantı
tipi

İzleme
anahtarları

Damper
klapesi

Elektrik
devresi

Ⓐ NC
kontağı

çalıştırıl-
mamış

KAPALI
veya AÇIK
pozisyona
erişilmez

kapalı

Ⓑ NO
kontağı

KAPALI
veya AÇIK
pozisyona
erişilir

kapalı

7.2 Yay geri dönüşlü servomotorun
bağlanması

Personel:
 Vasıflı elektrikçi

230 V AC
24 V

2 

L

N(–) L(+)

1 

N

S1 S2 S3 S4 S5 S6

<5° <80°

N(–) L(+)

110 – 230 V AC
24 – 48 V DC 

①

②

③ ④

Res. 31: Servomotor bağlantısı, örnek

① Üçüncü şahıslarca sağlanan açma ve kapama
anahtarı

② Opsiyonel kapama mekanizması, ör., RM-O-3-D
veya RM-O-VS-D Tipi TROX duman dedektörü

③ Üçüncü şahıslarca sağlanan, KAPALI pozisyon için
gösterge lambası

④ Üçüncü şahıslarca sağlanan, AÇIK pozisyon için
gösterge lambası

 Yangın damperi, 230 V AC veya 24 V AC/DC bes-
leme gerilimi için yay geri dönüşlü servomotor ile
donatılabilir. Sınıflandırma plakasındaki performans
verilerine bakınız.

 Yay geri dönüşlü servomotor, gösterilen kablolama
örneğine uygun bağlanmalıdır. Birden fazla servo-
motor, performans spesifikasyonları dikkate alınarak
paralel bağlanabilir.

24 V AC/DC servomotorlar
Emniyet trafoları kullanılmalıdır. Bağlantı kablo uçları
soketlidir. TROX AS-i bus sistemine hızlı ve kolay bir
şekilde bağlantı yapılmasını sağlar. Terminallere
bağlantı için, bağlantı kablosunu kısaltınız.

7.3 Eşpotansiyel bağlama
Eşpotansiyel bağlama gereksinimi varsa, yangın dam-
perinden kanala topraklı elektrik bağlantısı olmalıdır.
Yangın durumunda, eşpotansiyel bağlamadan kaynak-
lanan mekanik yükler, yangın damperini etkilememelidir.

Elektrik bağlantılarının yapılması
Eşpotansiyel bağlama
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8 Fonksiyonel test
Genel
Normal sıcaklıklarda çalışma esnasında damper klapesi
açıktır. Fonksiyonel test, damper klapesinin kapatılıp
tekrar açılmasından oluşur.

8.1 Ergiyen lehimli yangın damperi
Damper klapesini kapatınız.

①

②

Res. 32: Damper klapesini kapatınız.

 DİKKAT!

Damper klapesi hareket ederken, yangın damperine
erişilmesi halinde yaralanma tehlikesi vardır.
Kapama mekanizmasını çalıştırırken, yangın dam-
perine erişmeyiniz.

Gereksinim
 Damper klapesi AÇIK

1. Gösterildiği şekilde, başparmak ve orta parmak-
larla kapama mekanizmasını ① kavrayınız.

2. Her iki parmağınızla kapama mekanizmasını ken-
dinize doğru çekiniz.

ð Damper klapesi kapanır ve kol ②, KAPALI
pozisyona kilitlenir.

Damper klapesinin açılması

2.

1.

①
②

Res. 33: Damper klapesinin açılması

Gereksinim
 Damper klapesi KAPALI

1. Sağ elinizle, kolu ② gösterildiği şekilde kavrayınız
ve baş parmağınızla dili ① aşağı bastırınız. Kolu
kendinize doğru çekiniz ve tutunuz.

2. Daha sonra, kolu saat aksi yönünde durma nokta-
sına çeviriniz.

ð Kol, AÇIK pozisyonda kilitlenir.

Damper klapesi pozisyon göstergesi
Damper klapesinin pozisyonu kolun pozisyonu tara-
fından gösterilir.

① ②

Res. 34: Damper klapesi pozisyon göstergesi

① Damper klapesi kapalı
② Damper klapesi açık

Fonksiyonel test
Ergiyen lehimli yangın damperi
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8.2 Yay geri dönüş servomotorlu
yangın damperi

Durum göstergesi

②

①

Res. 35: Termoelektrik kapama mekanizması

① Fonksiyonel test için çelik şalter
② Gösterge lambası

Termoelektrik kapama mekanizmasının gösterge lam-
bası ②, aşağıdaki tüm koşullar geçerli ise yanar:

 Elektrik açıktır.
 Termoelektrik kapama aktiftir.
 Çelik şalter basılmamıştır.

Yay geri dönüş servomotorla damper klapesinin
kapatılması/açılması

①

Res. 36: Fonksiyonel test

 DİKKAT!

Damper klapesi hareket ederken, yangın damperine
erişilmesi halinde yaralanma tehlikesi vardır.
Kapama mekanizmasını çalıştırırken, yangın dam-
perine erişmeyiniz.

Gereksinim
 Elektrik açıktır

1. Çelik şaltere ① basınız ve tutunuz.

ð Bu işlem, elektrik bağlantısını keser ve
damper klapesi kapanır.

2. Damper klapesinin KAPALI olduğunu ve çalışma
süresini kontrol ediniz.

3. Çelik şalteri ① bırakınız.

ð Tekrar elektrik verilir ve damper klapesi açılır.

4. Damper klapesinin AÇIK olduğunu ve çalışma
süresini kontrol ediniz.

Damper klapesi pozisyon göstergesi
Damper pozisyonu servomotor üzerindeki ibre ile göste-
rilir.

Fonksiyonel test
Yay geri dönüş servomotorlu yangın dam...

 Yangın damperi FKR-EU Tipi 45



①

②

Res. 37: Damper klapesi pozisyon göstergesi

① Damper klapesi kapalı
② Damper klapesi açık

Otomatik kontrol ünitesi ile fonksiyonel test
Yay geri dönüşlü servomotorlu yangın damperlerinin
fonksiyonu, otomatik kontrol ünitesi ile test edilebilir.
Kontrol ünitesi, aşağıdaki fonksiyonlara sahip olmalıdır:

 Yangın damperlerinin düzenli aralıklarla açılması ve
kapanması (sahip veya operatör tarafından ayar-
lanan aralıklar)

 Servomotor çalışma sürelerinin izlenmesi
 Çalışma süreleri aşıldığında ve yangın damperleri

kapandığında alarm verilmesi
 Test sonuçlarının kaydedilmesi

TNC-EASYCONTROL veya AS-arayüzü gibi TROX-
NETCOM sistemleri tüm bu gereksinimleri karşılar. Bu
ürünler hakkında detaylar için, TROX Yangın ve Duman
Önleme kataloğuna bakınız.

Krank kolunu kullanarak damper klapesinin açılması

①

②

Res. 38: Fonksiyonel test

 TEHLİKE!

Yangın damperi arızasına bağlı tehlike.

Damper klapesi krank kolu yardımıyla açılmışsa
(güç kaynağı olmadan), bundan sonra sıcaklık artı-
şıyla, yani yangın durumunda tetiklenmeyecektir. Bir
başka deyişle, damper klapesi kapanmayacaktır.

Yeniden işlevsel olması için, güç kaynağını
bağlayınız.

Gereksinim
 Damper klapesi KAPALI

1. Krank kolunu ①, yay sarma mekanizmasının
boşluğuna yerleştiriniz. (Krank kolu, bağlantı kab-
losuna klipsle sabitlenir.)

2. Krank kolunu ok ② yönünde durma noktasının
önüne kadar çeviriniz.

3. Sonra, krank kolunu hızlı bir şekilde yaklaşık  90°
'kilit' pozisyonuna  çeviriniz.

ð Damper klapesi, AÇIK pozisyonda kalır.

4. Krank kolunu çıkarınız.

Fonksiyonel test
Yay geri dönüş servomotorlu yangın dam...
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Krank kolunu kullanarak damper klapesinin kapatıl-
ması

①

Res. 39: Fonksiyonel test

 DİKKAT!

Damper klapesi hareket ederken, yangın damperine
erişilmesi halinde yaralanma tehlikesi vardır.
Kapama mekanizmasını çalıştırırken, yangın dam-
perine erişmeyiniz.

Gereksinim
 Damper klapesi AÇIK

1. Krank kolunu ①, yay sarma mekanizmasının
boşluğuna yerleştiriniz. (Krank kolu, bağlantı kab-
losuna klipsle sabitlenir.)

2. Krank kolunu klik sesi duyana kadar yaklaşık 90°
'kilit açma' pozisyonuna  çeviriniz.

ð Damper klapesi kapanıyor.

3. Krank kolunu çıkarınız.

Fonksiyonel test
Yay geri dönüş servomotorlu yangın dam...
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9 Devreye alma
Devreye almadan önce
Devreye almadan önce, her bir yangın damperi, mevcut
durumunu tespit etmek ve değerlendirmek için kon-
trolden geçirilmelidir. Alınacak kontrol önlemleri
Ä   sayfa 52'daki tabloda gösterilmiştir.

İşletme
Normal sıcaklıkta işletme esnasında, damper klapesi,
havalandırma sisteminden hava geçişini sağlamak için
açıktır.

Yangın anında, kanaldaki sıcaklık veya ortam ısısı
artarsa (≥ 72°/≥ 95°), termal kapama mekanizması tetik-
lenir ve damper klapesini kapatır.

 KAPALI yangın damperleri

Havalandırma ve klima sistemi çalışırken kapanan
yangın damperleri, doğru çalışmalarını sağlamak
için açılmadan önce tekrar incelenmelidir Ä “Kon-
trol”  sayfa 49.

Devreye alma
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10 Bakım
10.1 Genel
Genel emniyet notları

 TEHLİKE!

Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parça-
lara dokunmayın! Elektrikli cihazlar, tehlikeli elektrik
gerilimi taşırlar.

– Sadece vasıflı elektrikçilerin, elektrik sistemi
üzerinde çalışmalarına müsaade edilir.

– Herhangi bir elektrikli cihaz üzerinde çalışmadan
önce, güç kaynağını kapatın.

 DİKKAT!

Yangın damperinin yanlışlıkla çalıştırılması duru-
munda tehlike. Damper klapesi veya diğer parça-
ların yanlışlıkla çalıştırılması, yaralanmalara yol aça-
bilir.

Damper klapesinin yanlışlıkla kapatılmamasına
dikkat ediniz.

Düzenli bakım, yangın damperinin işletmeye hazır olma-
sını, fonksiyonel güvenilirliğini ve uzun ömürlü olmasını
sağlar.

Sistemin sahibi veya operatörü, yangın damperinin
bakımından sorumludur. Operatör, bakım planı hazırlan-
masından, bakım hedeflerinin tanımlanmasından ve
yangın damperinin fonksiyonel güvenilirliğinden sorum-
ludur.

Fonksiyonel test
Yangın damperinin fonksiyonel güvenilirliği en az altı
ayda bir test edilmelidir; bu faaliyet, sistemin sahibi veya
operatör tarafından düzenlenmelidir. 6 ay arayla iki
ardışık test başarılı ise, bir sonraki test bir yıl sonra
yapılabilir.

Fonksiyonel test, aşağıdaki standartların temel bakım
prensiplerine uygun yürütülmelidir:

 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423

Yay geri dönüşlü servomotorlu yangın damperlerinin
fonksiyonu, otomatik kontrol ünitesi ile test edilebilir
Ä “Otomatik kontrol ünitesi ile fonksiyonel test ” 
sayfa 46.

Bakım
Yangın damperi ve yay geri dönüşlü servomotor, yıpran-
maya ilişkin bakım gerektirmezler, ancak yangın dam-
perleri, havalandırma sisteminin düzenli temizlik progra-
mına dahil edilmelidir.

Temizlik
Yangın damperi kuru veya nemli bez ile temizlenebilir.
Yapışkan kir veya bulaşma, ticari, zararsız temizlik mad-
desi ile temizlenebilir. Aşındırıcı temizleyiciler veya
aletler (örneğin fırça) kullanmayınız.

Kontrol
Yangın damperi devreye almadan önce kontrol edilme-
lidir. Devreye almadan sonra, fonksiyon, düzenli aralık-
larla test edilmelidir. Yerel gereksinimlere ve bina yönet-
meliklerine uyulmalıdır. Alınacak kontrol önlemleri
Ä   sayfa 52 altında sıralanmıştır. Her bir yangın dam-
perinin testi belgelendirilmeli ve değerlendirilmelidir.
Gereksinimlerin tam olarak karşılanmaması halinde,
uygun düzeltici tedbir alınmalıdır.

Onarım
Güvenlik nedeniyle, onarım çalışması uzman, vasıflı
personel veya üretici tarafından yapılmalıdır. Yalnızca
orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Fonksiyonel test
Ä  44 her türlü onarımdan sonra gereklidir.

10.2 Yağlama noktaları
Damper klapesi kolay açılıp kapanmıyorsa sadece
yağlama noktalarını yağlayınız. Reçine veya asit ihtiva
etmeyen yağ veya gres kullanınız.

② ①

Res. 40: Yağlama noktaları

① İtme çubuğu yatakları
② Damper klapesi yatakları (her iki taraf)

Bakım
Yağlama noktaları
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10.3 Ergiyen lehimin değiştirilmesi

①
②

Res. 41: Kapağın çıkarılması

1. Damper klapesini kapatınız.

2. Kapağın ② vidasını ① gevşetiniz.

Res. 42: Kapağın çıkarılması

3. Kapağın ② üzerindeki düğmeye ③ basınız ve
kapağı ok yönünde çeviriniz. Kapağı kendinize
doğru çekerek çıkarınız.

④

⑤

Res. 43: Gösterge diskinin çıkarılması

4. Vidayı ④ gevşetiniz ve gösterge diskini ⑤ yuka-
rıdan çekiniz.

⑦
⑥

Res. 44: Kapama mekanizmasının sökülmesi

5. Kapama mekanizmasının ⑦ vidalarını ⑥ gevşe-
tiniz; kapama mekanzimasını 90° çevirerek kendi-
nize doğru çekiniz.

1.

2.

Res. 45: Ergiyen lehimin değiştirilmesi

6. Gösterildiği şekilde, kapama mekanizmasını kav-
rayınız. Orta parmaklarınızı ok yönünde hareket
ettiriniz.

7. Kullanılmış ergiyen lehimi çıkarınız.

8. Yeni ergiyen lehimi takınız.

Bakım
Ergiyen lehimin değiştirilmesi
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9. Kapama mekanizmasını yangın damperine geri
itiniz ve vidalarla ⑥ sabitleyiniz.

⑦

⑤
⑨

⑤

⑧④

Res. 46: Gösterge diskinin takılması

10. Kapama mekanizmasını ⑦ kendinize doğru
çekiniz ve tutunuz. Gösterge diskini ⑤ yukarıdan
kola ⑧ doğru kaydırınız. Gösterge diskinin tırnağa
⑨ takıldığından emin olunuz. Gesterge diskini
vidayla ④ sabitleyiniz.

①
②

Res. 47: Kapağın takılması

11. Kapağı ② yerine asınız ve ok yönünde çeviriniz.
Kapak yerine oturur. Kapağı vidayla ① sabitle-
yiniz.

12. Fonksiyon testi yapınız.

Bakım
Ergiyen lehimin değiştirilmesi
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10.4 Kontrol, bakım ve onarım önlemleri
Aralık Bakım çalışması Personel

A Yangın damperinin erişilebilirliği

 İç ve dış erişilebilirlik
– Erişim sağlayınız.

Uzman personel

Yangın damperinin montajı

 Bu kılavuza uygun olarak duvarlara/tavan plakalarına montaj Ä  14
– Yangın damperini doğru şekilde monte ediniz.

Uzman personel

Varsa, taşıma ve montaj koruması

 Taşıma/montaj koruması kaldırılmıştır.
– Taşıma/montaj korumasını kaldırınız.

Uzman personel

Kanal/kapama menfezi/esnek bağlantı elemanı bağlantısı Ä  41

 Bu kılavuza uygun bağlantı
– Doğru bağlantıyı yapınız.

Uzman personel

Yay geri dönüşlü servomotor güç kaynağı

 Yay geri dönüşlü servomotor anma değerleri plakasına uygun güç kaynağı
– Doğru güç kaynağını sağlayınız.

Vasıflı elektrikçi

A / B Yangın damperini hasara karşı kontrol ediniz.

 Yangın damperi, damper klapesi ve conta sağlam olmalıdır.
– Damper klapesini değiştiriniz.
– Yangın damperini onarınız veya değiştiriniz.

Uzman personel

Kapama mekanizmasının fonksiyonu

 Fonksiyon normal
 Ergiyen lehim sağlam/korozyon yok

– Ergiyen lehimi değiştiriniz.
– Kapama mekanizmasını değiştiriniz

Uzman personel

Yangın damperinin fonksiyon testi (ergiyen lehimli) Ä  44

 Yangın damperi elle açılabilir.
 Kol, AÇIK pozisyonda kilitlenebilir.
 Elle tetiklendiğinde, damper klapesi bağımsız bir şekilde kapanıyor.

– Arızanın nedenini belirleyiniz ve gideriniz.
– Yangın damperini onarınız veya değiştiriniz.
– Kapama mekanizmasını değiştiriniz

Uzman personel

Yangın damperinin fonksiyon testi (yay geri dönüşlü servomotorlu) Ä  44

 Fonksiyon normal
 Damper klapesi kapanıyor
 Damper klapesi açılıyor

– Arızanın nedenini belirleyiniz ve gideriniz.
– Yay geri dönüşlü servomotoru değiştiriniz
– Yangın damperini onarınız veya değiştiriniz.

Uzman personel

Harici duman dedektörünün fonksiyonu

 Fonksiyon normal
 Elle tetiklendiğinde veya duman algılandığında damper klapesi kapanıyor.
 Sıfırlamadan sonra yangın damperi açılıyor.

– Arızanın nedenini belirleyiniz ve gideriniz.
– Duman dedektörünü onarınız veya değiştiriniz.

Uzman personel

Bakım
Kontrol, bakım ve onarım önlemleri

 Yangın damperi FKR-EU Tipi52



Aralık Bakım çalışması Personel

C Yangın damperinin temizlenmesi

 Yangın damperinin içinde veya dışında kirlilik yok
 Korozyon yok

– Kiri, nemli bezle temizleyiniz.
– Korozyonu temizleyiniz veya parçayı değiştiriniz.

Uzman personel

Aralık

A = Devreye alma
B = Düzenli olarak
Yangın damperlerinin fonksiyonel güvenilirliği en az altı ayda bir test edilmelidir. Ard arda iki test başarılı ise,
bir sonraki test bir yıl sonra yapılabilir.

C = Kirlilik derecesine bağlı olarak gerektiğinde

Bakım işi

Kontrol edilecek kalem

 Gerekli koşul
– Gerektiğinde düzeltici aksiyon

Bakım
Kontrol, bakım ve onarım önlemleri

 Yangın damperi FKR-EU Tipi 53



11 Hizmetten alma, sökme
ve ortadan kaldırma

Nihai hizmetten alma
 Havalandırma sistemini kapatınız.
 Güç kaynağını kapatınız.

Çıkarma

 TEHLİKE!

Elektrik çarpması tehlikesi! Gerilim altındaki parça-
lara dokunmayın! Elektrikli cihazlar, tehlikeli elektrik
gerilimi taşırlar.

– Sadece vasıflı elektrikçilerin, elektrik sistemi
üzerinde çalışmalarına müsaade edilir.

– Herhangi bir elektrikli cihaz üzerinde çalışmadan
önce, güç kaynağını kapatın.

1. Kablonun bağlantısını kesiniz.

2. Kanalları çıkarınız.

3. Damper klapesini kapatınız.

4. Yangın damperini çıkarınız.

Ortadan kaldırma
Ortadan kaldırmak için, yangın damperi sökülmelidir.

 ÇEVRE!

Elektronik parçaları, yerel elektronik atık yönetmelik-
lerine uygun olarak ortadan kaldırınız.

Hizmetten alma, sökme ve ortadan kaldırma

 Yangın damperi FKR-EU Tipi54
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