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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
 Gemici tip yangın damperi, yangın ve dumanın

kanallar aracılığıyla yayılmasını önleyen otomatik
kapama cihazı olarak kullanılır.

 Gemici tip yangın damperi, üfleme havası ve emiş
havası sistemlerine uygundur.

 Gemici tip yangın damperinin, yalnızca montaj
yönetmeliklerine, bu işletme ve montaj kılavuzun-
daki teknik verilere uygun kullanımına izin verilir.

 Gemii tipi yangın damperinde TROX tarafından
onaylanmamış değişikliklerin yapılmasına ve yedek
parçaların kullanılmasına müsaade edilmez.

Hatalı kullanım

 UYARI!

Hatalı kullanıma bağlı tehlike
Gemici tip yangın damperinin hatalı kullanımı tehli-
keli durumlara yol açabilir.

Gemici tip yangın damperini asla:

– potansiyel patlayıcı ortamlarda
– kanala bağlantı yapmadan
– hava koşullarına karşı yeterli koruma olmaksızın

dış mekanlarda
– planlı veya plansız, kimyasal reaksiyonların

gemici tip yangın damperinde hasara veya
korozyona yol açabileceği ortamlarda kullan-
mayın.

1.3 Vasıflı 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
Vasıflı personel

 Gemici tip yangın damperleri FV-EU Tipi6



2 Teknik data
2.1 Genel data
Nominal ölçüler ∅ 100, 125, 160, 200 mm

Kasa uzunluğu 150 mm (uzatmayla beraber 320 mm)

Hava debisi aralığı– emiş havası 97 l/s'ye kadar

350 m³/h'ye kadar

Hava debisi aralığı – üfleme havası 110 l/s'ye kadar

400m³/h'ye kadar

Çalışma sıcaklığı 0 – 50 °C

Kapanma sıcaklığı 72 °C

Kapalı konik vana hava sızdırmazlığı EN 1751, Sınıf 2

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

perleri
 EN 13501-3 – Sınıflandırma – Bölüm 3: Yangına

dayanıklı kanallar ve yangın damperleri
 EN 1366-2 – Servis montajları için yangına dayanım

testleri – Bölüm 2: Yangın damperleri
 EN 1751 Binalar için havalandırma – Hava terminal

cihazları

Performans beyanı DoP / FV-EU / DE / 002

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: 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   sayfa 11
⑩ Tip

Teknik data
Genel data
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Ölçüler ve ağırlıklar

A

2 1

A

2 1

A

Ø
D

Ø
D

2

Ø
D

Ø
D

2

Ø
D

1

L ~ 320

Res. 2: Uzatma parçası ve izleme anahtarlarına sahip FV-EU

Boyutlar [mm] / Ağırlık [kg]

Nominal ölçü 100 125 160 200

ØDN 98 123 158 198

ØD1 164 189 224 264

ØD2 158 183 218 258

Ağırlık 1,7 2,2 3,0 4,0

İzleme anahtarları

İzleme anahtarları

Bağlantı kablosu uzunluğu / kesiti 2 m / 3 × 0.75 mm²

Koruma sınıfı IP 56

IEC koruma sınıfı Koruyucu topraklamalı I

Koruyucu topraklamasız III

Maksimum anahtarlama akımı 5 A

Maksimum anahtarlama gerilimi 30 V DC, 250 V AC

Teknik data
Genel data
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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.

 Gemici tip yangın damperi
– Varsa, ekler / aksesuarlar

 İşletme kılavuzu (her sevkiyat için 1 adet)

Yerinde taşıma
Mümkünse, gemici tip yangın damperini, montaj yerine
kadar sevkiyat 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
Gemici tip yangın damperleri havalandırma sistemle-
rinde güvenlik bileşeni olarak kullanılırlar. Havanın geç-
mesine izin verirler ve yangın ve dumanın kanallar ara-
cılığıyla yayılmasını önleyen otomatik kapama cihazları
olarak kullanılırlar. Gemici tip yangın damperleri, kanal
ve oda arasında bir tür arayüz olarak işlev görürler,
duvarlara ve tavanlara monte edilirler.

Normal işletme esnasında, gemici tip yangın damperi,
havalandırma sisteminden hava geçişini sağlamak için
açıktır. Yangın durumunda sıcaklık arttığında, damper
kapanır. Kapama, 72 °C'de tetiklenir. Sıcaklık artışı
nedeniyle gemici tip yangın damperinin kapanması
durumunda (örneğin bir yangında), yeniden açılmama-
lıdır.

Gemici tip yangın damperinin doğru çalışması için
düzenli aralıklarla testler yapılmalıdır. Ä  18

- - - - - - - - 

1 2

③ ④ ⑨

②①

⑦⑧

⑩

⑥⑦⑤

⑪

⑫

⑫ ⑭

⑬

Res. 3: Uzatma parçası ve izleme anahtarlarına sahip
FV-EU

① Montaj çerçevesi (çerçeve ve sabitleme malzemesi
ayrı olarak temin edilir)

② Bağlantı boğazı
③ Konik valf
④ Yassı yaylar
⑤ Ergiyen lehim 72 °C
⑥ Yay (kapanış için)
⑦ Conta
⑧ Contalı valf diski
⑨ Ayarlama cihazı (pozisyon 1: Büyük hava debisi;

pozisyon 2: Küçük hava debisi)
⑩ Bayonet aksesuarı
⑪ Uzatma parçası
⑫ Sac metal kapak
⑬ AÇIK göstergeli izleme anahtarı
⑭ KAPALI göstergeli izleme anahtarı

Fonksiyonel tanım
Yangın durumunda, valf, ergiyen lehimle tetiklenir.
Gemici tip yangın damperi içindeki sıcaklık, 72 °C
sıcaklığa çıkarsa, ergiyen lehim bir yay mekanizmasını
tetikler. Yay mekanizması, sonra gemici tip yangın dam-
perinin kapanmasını sağlar.

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

Parçalar ve fonksiyon
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5 Montaj
5.1 Montaj durumları

 Not

Gemici tip yangın damperinin ve duvar ya da tavan plakasının performans sınıfları farklı olabilir. Düşük perfor-
mans sınıfı, genel sistem performans sınıfının düşük olduğunu gösterir.

Montaj durumları

Destek yapısı Montaj yeri Minimum
kalınlık
[mm]

Performans
sınıfı EI TT

(ve–ho, i ↔ o) S

Montaj
türü

Montaj
bilgileri

Masif duvarlar
Brüt yoğunluk
≥ 500 kg/m³

Masif duvarlarda 100 EI 120 (ve, i ↔ o)
- (300 Pa) S

N Ä  13

Masif tavan plakaları
Brüt yoğunluk
≥ 600 kg/m³

Masif tavan plakalarında 150 EI 90 (ho, i ↔ o)
- (300 Pa) S

N Ä  13

Hafif bölme duvarlar Metal destekli ve her iki tarafı kap-
lamalı hafif bölme duvarlarda

100 EI 120 (ve, i ↔ o)
- (300 Pa) S

N Ä  16

 N = Harç tabanlı 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!

Gemici tip yangın damperine hasar vermemeye
dikkat ediniz.
– Gemici tip yangın damperini kirlilik ve hasardan

koruyunuz.
– Flanş açıklıklarını ve kapama mekanizmasını,

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

Not:

 Gemici tip yangın damperi kontrol ve bakım işi için
erişilebilir olmalıdır.

 Kasaya uygulanan yükler gemici tip yangın dampe-
rinin fonksiyonunu bozabilir. Gemici tip yangın dam-
peri dolayısıyla gerilim uygulamadan monte edilme-
lidir.

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

 Gerekirse, monte etmeden önce, gemici tip yangın
damperini montaj çerçevesinden çıkarınız.Ä  18

Montaj
Genel montaj bilgileri
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Sabitleme tırnaklarının montai çerçevesine takılması

①

②

③
④

Res. 4: FV-EU için montaj çerçevesi

Sabitleme tırnağını ④ hafifçe yayınız. Kafes somununu
③ sabitleme tırnağına ① takınız ve montaj çerçevesine
② vidalayınız.

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
 Montaj çerçevesini temizleyiniz.
 Kanal bağlantısını yapınız.
 Gemici tip yangın damperini montaj çerçevesine

yerleştiriniz. Ä  18
 Elektrik bağlantılarını yapınız.

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

≥115

W

W

Ø
A

 /
 □

A

W 

≥ 115

Ø
A

 / 
□

 A

s

①

②
②

③

④

Y

Res. 5: Masif duvara montaj

① Harç
② Montaj çerçevesi

③ Her 120°de bir tane olmak üzere 3 sabitleme tırnağı
④ Uzatma parçası

Montaj açıklığı [mm]

Nominal ölçü 100 125 160 200

∅A / ☐A 200 200 250 300

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir harçlar”  sayfa 12

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 ≥ 75 mm
 İki gemici tip yangın damperi arasındaki mesafe ≥ 200 mm

1. Uygun bir montaj açıklığı oluşturunuz (daire veya kare) Ä Tablo sayfa 13.

2. Montaj çerçevesini, montaj açıklığına itiniz ve sabitleyiniz.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile gemici tip
yangın damperini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız. Harç yatak derinliği en az 100 mm veya tuğla için ≥ 115 mm olmalıdır.

4. Harç sertleştikten sonra, gemici tip yangın damperini montaj çerçevesine yerleştiriniz Ä Bölüm 7 “Fonksiyonel
test” sayfa 18.

Montaj
Masif duvarlar > Harç tabanlı montaj
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 Masif duvar yapılırken montaj

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

5.5 Masif tavan plakaları
5.5.1 Harç tabanlı montaj

ØA / □A

s

D

D
 

ØA / □A

s

Y

Y

①
②

③

④

Res. 6: Tavan plakasına harç tabanlı montaj

① Harç
② Montaj çerçevesi
③ Her 120°de bir tane olmak üzere 3 sabitleme tırnağı
④ Uzatma parçası

Montaj açıklığı [mm]

Nominal ölçü 100 125 160 200

∅A / ☐A 200 200 250 300

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir

harçlar”  sayfa 12

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 90 S
 ≥ 600 kg/m³ brüt yoğunlukta ve D ≥ 150 mm beton

veya gazlı betondan yapılmış, boşlukları olmayan
masif tavan plakaları

 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 75 mm
 İki gemici tip yangın damperi arasındaki mesafe

≥ 200 mm

1. Uygun bir montaj açıklığı oluşturunuz (daire veya
kare) Ä Tablo sayfa 14.

2. Montaj çerçevesini, montaj açıklığına itiniz ve
sabitleyiniz.

Tavan plakası kalınlığı 115 mm'den büyük ise,
montaj tarafında bir uzatma parçası veya spiral
kanal ile gemici tip yangın damperini uzatınız.

3. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız. Harç
yatak derinliği en az 150 mm olmalıdır.

4. Harç sertleştikten sonra, gemici tip yangın dampe-
rini montaj çerçevesine yerleştiriniz Ä Bölüm
7 “Fonksiyonel test” sayfa 18.

 Tavan plakası tamamlanırken montaj

Montaj çerçevesi tavan plakası tamamlanırken
monte ediliyorsa, çevre boşluğu »s« gerekli değildir.

Çerçevenin içini, örneğin plastik folyo ile koruyunuz.

Montaj
Masif tavan plakaları > Harç tabanlı montaj
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5.6 Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme duvarlar

□
 A

□
 A

1

12,5

C-C

12,5

a ≥10

W ≥100

≤ 625

□ A1

□
 A

1

□
 A

1

C

C

Y

Z

Y Z

X

X

X

①

④

④

⑤

①*

①

②

①*

③
①

①*

②

①*③

⑦

⑧

⑥

③

②*
①*

Res. 7: 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 (isteğe bağlı)
⑥ Kuru duvar vidası
⑦ İsteğe bağlı rötuş levhaları
⑧ Tırnağı içe doğru 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

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
 Metal profiller arası mesafe ≤ 625 mm
 Montaj açıklığı destek profili, yatay ve dikey profillerle sabitlenmelidir.
 Ek kaplama tabakaları veya çift profil sistemleri onaylanır.

Montaj
Metal destekli ve her iki tarafı kapla...
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Duvar inşası ve montaj açıklığı oluşturma
 Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluşturunuz, bakınız 

Res. 7
 – Seçenek Ⓐ: Metal destek yapısı içindeki montaj açıklığını destek profilleriyle destekleyiniz.

– Seçenek Ⓑ: Duvarı kapladıktan sonra, kare şeklinde bir duvar boşluğu oluşturunuz ve çevresel metal profil
ile çevreleyiniz.

Montaj açıklığı [mm]

Nominal ölçü 100 125 160 200

☐A 200 200 250 300

∅D5 270 295 330 370

5.6.1 Harç tabanlı montaj

W

A

s

Y

Y

①

②

③

④

⑤

W ≥ 100

25 2550

□
A

1

Ø
D

5

Res. 8: Harç tabanlı montaj

① Rötuş bileziği, yuvarlak veya kare
② Montaj çerçevesi

③ Başkalarınca sağlanan tespit vidası, hatve dairesi =
ØD5

④ Harç
⑤ Her 120°de bir tane olmak üzere 3 sabitleme tırnağı

Personel:
 Uzman personel

Materyaller:
 Harç Ä “Harç tabanlı montaj için kabul edilebilir

harçlar”  sayfa 12

Gereksinimler
 Performans sınıfı EI 120 S
 Metal destekli ve her iki tarafı kaplamalı hafif bölme

duvarlar, W ≥ 100 mm; detaylı şartname
Ä   sayfa 15.

 Taşıyıcı yapısal elemanlara mesafe ≥ 75 mm
 İki gemici tip yangın damperi arasındaki mesafe

≥ 200 mm

1. Hafif bölme duvarı üreticinin talimatlarına uygun
şekilde inşa ediniz ve bir montaj açıklığı oluştu-
runuz Ä   sayfa 15.

2. Gerekirse, kapama plakasını montaj çerçevesine
takınız, sonra montaj çerçevesini montaj
açıklığına iterek, sabitleyiniz.

Duvar kalınlığı 115 mm'den büyük ise, montaj
tarafında bir uzatma parçası veya spiral kanal ile
gemici tip yangın damperini uzatınız.

3. Kapama plakasını hafif bölme duvara vidalayınız.

4. »s« çevre boşluğunu harç ile kapatınız.

5. Harç sertleştikten sonra, gemici tip yangın dampe-
rini montaj çerçevesine yerleştiriniz Ä Bölüm
7 “Fonksiyonel test” sayfa 18.

Montaj
Metal destekli ve her iki tarafı kapla... > Harç tabanlı montaj
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6 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.

6.1 İzleme anahtarlarının bağlanması
Personel:
 Vasıflı elektrikçi

①

①

3 – 30 V DC
230 V AC

3 – 30 V DC
230 V AC

bei 230 V

bei 230 V

GY

BN

BK

BK

N(-) L(+)

N(-) L(+)

Res. 9: İzleme anahtarı için kablolama örneği

① Üçüncü şahıslarca sağlanan gösterge lambası veya
rölesi

 İzleme anahtarları, kablolama örneğine uygun
bağlanmalıdır Res. 9

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

Bağlantı
tipi

İzleme
anahtarları

Valf pozis-
yonu

Elektrik
devresi

Ⓐ NC
kontağı

çalıştırıl-
mamış

KAPALI
veya AÇIK
pozisyona
erişilmez

kapalı

Bağlantı
tipi

İzleme
anahtarları

Valf pozis-
yonu

Elektrik
devresi

çalıştırılmış KAPALI
veya AÇIK
pozisyona
erişilir

kapalı

Elektrik bağlantılarının yapılması
İzleme anahtarlarının bağlanması
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7 Fonksiyonel test
Genel
Normal sıcaklıklarda çalışma esnasında gemici tip
yangın damperi açıktır. Fonksiyonel test, gemici tip
yangın damperinin kapatılıp tekrar açılmasından oluşur.

Fonksiyonel test için gemici tip yangın damperini montaj
çerçevesinden çıkarınız.

Gemici tip yangın damperinin montaj çerçevesinden
çıkarılması

②

①

Res. 10: Gemici tip yangın damperinin çıkarılması

1. Gemici tip yangın damperini ② saat aksi yönünde
çeviriniz(bayonet aksesuarı).

2. Gemici tip yangın damperini montaj çerçeve-
sinden ① kendinize doğru çekiniz.

Gemici tip yangın damperinin kapatılması
Gemici tip yangın damperi açık

 DİKKAT!

Gemici tip yangın damperini tutarken parmağın
ezilme tehlikesi.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Ayarlama cihazını tutarken gemici tip yangın

damperine erişmeyin.

③

④

Res. 11: FV-EU'nun kapatılması

Ayarlama cihazını ayırarak gemici tip yangın dam-
perini ③. kapatınız. Bunun için, ayarlama cihazını
ok yönünde itiniz.

ð Yay mekanizması sonra konik valfın ④ hemen
kapanmasını sağlar. Valf KAPALI pozisyonda
kilitlenir.

Fonksiyonel test
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Gemici tip yangın damperinin açılması
Gemici tip yangın damperi kapalı

 DİKKAT!

Gemici tip yangın damperini tutarken parmağın
ezilme tehlikesi.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Ayarlama cihazını tutarken gemici tip yangın

damperine erişmeyin.

④

⑤

⑤⑤

⑧

②

⑦

⑥

⑤

⑧
③

Res. 12: FV-EU'nun açılması

1. Ergiyen lehimi ⑥ kablo gözüne ⑦ takınız.

2. Yassı yayları ⑤ birbirine bastırınız.

3. Yaylar serbest kalana kadar ayarlama cihazını ③
çekiniz, aynı anda baş parmağınızla bağlantı
çubuğunu ⑧ destekleyiniz.

4. Yassı yayları serbest bırakınız, fakat konik valfı ④
kavramaya devam ediniz.

5. Ayarlama cihazını bağlantı çubuğuna takınız.

Gemici tip yangın damperinin montaj çerçevesine
yerleştirilmesi

①

②

Res. 13: Gemici tip yangın damperinin yerleştirilmesi

1. Dikkatli bir şekilde gemici tip yangın damperini ②
montaj çerçevesine itiniz.

2. Gemici çip yangın damperini saat yönünde çevi-
rerek kapatınız (bayonet aksesuarı).

Fonksiyonel test
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8 Devreye alma
Devreye almadan önce
Devreye almadan önce, her bir gemici tip yangın dam-
peri, mevcut durumunu tespit etmek ve değerlendirmek
için kontrolden geçirilmelidir. Alınacak kontrol önlemleri
Ä Bölüm 9.3 “Kontrol, bakım ve onarım önlemleri”
sayfa 22 altında sıralanmıştır.

İşletme
Normal işletme esnasında, gemici tip yangın damperi,
havalandırma sisteminden hava geçişini sağlamak için
açıktır.

Yangın anında (≥ 72 °C), kanaldaki sıcaklık veya ortam
ısısı artarsa termal kapama mekanizması tetiklenir ve
gemici tip yangın damperini kapatır.

 KAPALI gemici tip yangın damperi

Havalandırma ve klima sistemi çalışırken kapanan
gemici tip yangın damperleri, doğru çalışmalarını
sağlamak için açılmadan önce tekrar incelenmelidir
Ä “Kontrol”  sayfa 21.

Devreye alma
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9 Bakım
9.1 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!

Gemici tip yangın damperini tutarken parmağın
ezilme tehlikesi.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Ayarlama cihazını tutarken gemici tip yangın

damperine erişmeyin.

Düzenli bakım, gemici tip yangın damperinin işletmeye
hazır olmasını, fonksiyonel güvenilirliğini ve uzun
ömürlü olmasını sağlar.

Sistemin sahibi veya operatörü, gemici tip yangın dam-
perinin bakımından sorumludur. Operatör, bakım planı
hazırlanmasından, bakım hedeflerinin tanımlanma-
sından ve yangın damperinin fonksiyonel güveni-
lirliğinden sorumludur.

Fonksiyonel test
Gemici tip 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

Bakım
Gemici tip yangın damperleri, yıpranmaya ilişkin bakım
gerektirmezler, ancak havalandırma sisteminin düzenli
temizlik programına dahil edilmelidirler.

Temizlik
Gemici tip yangın damperleri kuru veya nemli bez ile
temizlenebilir. Yapışkan kir veya bulaşma, ticari,
zararsız temizlik maddesi ile temizlenebilir. Aşındırıcı
temizleyiciler veya aletler (örneğin fırça) kullanmayınız.

Kontrol
Gemici tip yangın damperi devreye almadan önce kon-
trol edilmelidir. Devreye almadan sonra, fonksiyon,
düzenli aralıklarla test edilmelidir. Yerel gereksinimlere
ve bina yönetmeliklerine uyulmalıdır. Alınacak kontrol
önlemleri Ä Bölüm 9.3 “Kontrol, bakım ve onarım
önlemleri” sayfa 22 altında sıralanmıştır.

Her bir gemici tip yangın damperinin testi belgelendiril-
meli ve değerlendirilmelidir. Gereksinimlerin tam olarak
karşılanmaması halinde, uygun düzeltici tedbir alınma-
lıdır.

Onarım
Güvenlik nedeniyle, onarım çalışması uzman, vasıflı
personel veya üretici tarafından yapılmalıdır. Yalnızca
orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Her türlü ona-
rımdan sonra fonksiyonel test gereklidir Ä Bölüm
7 “Fonksiyonel test” sayfa 18.

9.2 Ergiyen lehimin değiştirilmesi

 DİKKAT!

Gemici tip yangın damperini tutarken parmağın
ezilme tehlikesi.

– Herhangi bir iş yaparken dikkatli olun.
– Ayarlama cihazını tutarken gemici tip yangın

damperine erişmeyin.

Personel:
 Uzman personel

1. Ergiyen lehimi değiştirmek için, gemici tip yangın
damperini montaj çerçevesinden çıkarınız.Ä  18.

2. Gemici tip yangın damperini kapatınız. Ä  18

3. Eski ergiyen lehimi ayırınız ve yenisini takınız.

4. Gemici tip yangın damperini açınız. Ä  18.

5. Gemici tip yangın damperini montaj çerçevesine
yerleştiriniz. Ä  18.

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

A Gemici tip yangın damperine erişim

 İç ve dış erişilebilirlik
– Erişim sağlayınız.

Uzman personel

Gemici tip yangın damperinin montajı

 Bu kılavuza uygun olarak duvarlara/tavan plakalarına montaj Ä  11
– Gemici tip yangın damperinin doğru montajı

Uzman personel

A / B Gemici tip yangın damperini hasara karşı kontrol ediniz.

 Gemici tip yangın damperi, valf diski ve contaları sağlam olmalıdır.
– Contaları değiştiriniz.
– Gemici tip yangın damperini onarınız veya değiştiriniz.

Uzman personel

Gemici tip yangın damperinin fonksiyonel testi Ä  18

 Gemici tip yangın damperini elle kapatınız ve açınız
 Valf, KAPALI pozisyonda kilitlenir.

– Arızanın nedenini belirleyiniz ve gideriniz.
– Gemici tip yangın damperini onarınız veya değiştiriniz.

Uzman personel

İzleme anahtarlarının fonksiyonel testi

 İzleme anahtarı KAPALI ve/veya AÇIK pozisyonda
– Arızanın nedenini belirleyiniz ve gideriniz.
– İzleme anahtarlarını değiştiriniz.

Uzman personel

C Gemici tip yangın damperinin temizlenmesi

 Gemici tip yangın damperi içinde veya üzerinde kir yok
 Korozyon yok

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

Uzman personel

Aralık

A = Devreye alma
B = Düzenli olarak
Gemici tip 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
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10 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. Gemici tip yangın damperini montaj çerçeve-
sinden çıkarınız.

Ortadan kaldırma

 ÇEVRE!

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

Hizmetten alma, sökme ve ortadan kaldırma
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