
Класификация по стандартите: EN 13501-3, 
EN13501-4, EN 15650 (CE), EN 12101-8 (CE):

 » » трансфер, пожаропреградна клапа, стени и стени от 
гипсокартон EI 120 (ve i↔o) S

 » противодимна клапа, 
стени  EI 120 (Ved i↔o) S1500C10000AA single

Минимални размери: 200x210 мм
Максимални размери:1200x810 мм
Характеристики:

 »  електрически задвижващ механизъм с или без 
възвратна пружина

 » компактна дължина на тялото 125 мм
 » тествана съгласно EN 1366-2, EN 1366-10 до 500 Pa
 » клас на въздухонепроницаемост C съгласно EN1751
 » не се нуждае от поддръжка

Многолистова трансферна 
пожаропреградна клапа

WKP

Класификация по стандартите: 
EN 13501-3, EN 15650 (CE): 

 » подове EI 120 (ho i↔o) S 
 » стени EI 120, 90, 60, 30 (ve i↔o) S 
 » леки преградни стени  
EI 90, 60, 30 (ve i↔o) S

Минимални размери: 200x200 мм
Максимални размери: 800x500 мм
Характеристики:

 » KWP-LS с ръчен или KWP-LE с 
електрически задвижващ механизъм с 
възвратна пружина

 » » тествана по EN1366-2 до 300 Pa
 » » клас на въздухонепроницаемост C 
съгласно EN1751

 » » намалено тегло за лесна инсталация
 » » подходаща за приложение при 
агресивна среда*

 » » тяло от неръждаема стомана*
 » » не се нуждае от поддръжка 

KWP-L

Класификация по стандартите: EN 12101-8 
(CE):

 » EN 12101-8 (CE): 
 » стени  EI 120 (Vew i↔o) S1500C10000 AAmulti

Минимални размери: 200x200  мм
Максимални размери: 1500x1000  мм
Характеристики:

 » електрически задвижващ механизъм без 
възвратна пружина

 » подходяща за монтаж в комплект
 » усилена конструкция за приложение при 
големи размери 

 » тествана съгласно EN1366-10 до 1500Pa
 »  клас на въздухонепроницаемост C 
съгласно EN1751

 » подходаща за приложение при агресивна 
среда*

 » тяло от неръждаема стомана*
 » не се нуждае от поддръжка 

Противодимна 
клапа

KWP-P-E

Класификация по стандартите: EN 13501-3, 
EN 15650 (CE):

 » стени и подове EI 120 (ve ho i↔o) S 

Минимални размери: 200x200 мм 
Максимални размери: 1500x1000 мм 
Характеристики:

 » KWP-O-S с ръчен или KWP-O-E с 
електрически задвижващ механизъм с 
възвратна пружина

 » подходяща за монтаж в комплект
 » усилена конструкция за приложение при 
големи размери

 » тествана по EN 1366-2 до 500 Pa
 » клас на въздухонепроницаемост C 
съгласно EN1751

 » подходаща за приложение при 
агресивна среда*

 » тяло от неръждаема стомана*
 » не се нуждае от поддръжка 

KWP
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Димоотводната система SDS е разработена за използване в места, 
застрашени от опасност от пожар, където се изисква канална 
система за контрол на димните газове. Тя е много лесна за 
монтаж, базирайки се на конвенционалните канали за контрол 
на дим и осигурява пълен набор от сертифицирани аксесоари.  
SDS е разработена в съответствие с европейската норма EN 12101-7 
и е проектирана като хоризонтална инсталация за контрол на дима в 
противопожарната зона.

Димоотводна 
система

Пожарна безопасност по време на евакуация
SCF джет вентилаторите са основните елементи на безканалните 
вентилационни системи. SCF позволяват да се постигнат редица
значителни предимства, като поддържане на ниски нива на  
CO концентра-ция при стандартни условия и осигуряване на изход 
без наличие на дим в случай на пожар. Тези цели се постигат без 
конвенционалните димоотводни системи за контрол на дима, 
запазвайки пространството под тавана.

SDS

Класификация по стандартите: EN 13501-3, EN 15650 (CE): 
 » стени и подове EI 120 (ve ho i↔o) S 
 » леки преградни стени EI 90 (ve i↔o) S

Диаметри: 100 – 250 mm
Характеристики:

 » KTM с ръчен или KTM-E с електрически задвижващ 
механизъм с възвратна пружина

 » мъжки или женски конектори
 » уплътнения на конекторите*
 » компактна дължина на тялото 150 мм (KTM M с ръчен 
механизъм)

 » тествана съгласно EN 1366-2 до 500 Pa
 » клас на въздухонепроницаемост B съгласно EN1751
 » подходяща за приложение при агресивна среда*
 » тяло от неръждаема стомана*
 » не се нуждае от поддръжка

Класификация по стандартите: EN 13501-3, EN 15650 
(CE): 

 » стени, леки преградни стени и подове  
EI 120 (ve ho i↔o) S

 » леки преградни стени EI 60, 30 (ve i↔o) S

Диаметри: 160 – 630 mm
Характеристики:

 » KTS-O-S с ръчен или KTS-O-E с електрически 
задвижвъщ механизъм с възвратна пружина

 » тествана съгласно EN 1366-2 до 500 Pa
 » клас на въздухонепроницаемост C съгласно EN1751
 » усилена конструкция за приложение при големи 
размери

 » подходяща за приложение при агресивна среда*
 » тяло от неръждаема стомана*
 »  уплътнения на конекторите*
 » не се нуждае от поддръжка

KTM KTS

* Допълнително оборуДване

SCF

Пожаропреградна клапа Пожаропреградна клапа


