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wystawienie Deklaracji właściwości Użytkowych 
(DwU) dla klap przeciwpożarowych jest oświad-
czeniem producenta, że jego wyrób ma szereg 
wymienionych w deklaracji zasadniczych charak-
terystyk oraz spełnia wszelkie wymogi produk-

tu opisanego europejską normą PN-EN 15650, 
regulującą w sposób ścisły nie tylko obszar jego 
zastosowania, ale również metodykę badań oraz 
kryteria oceny klap w odniesieniu do deklarowa-
nych cech urządzenia.
w praktyce oznacza to, że aplikacje przewidzia-
ne dla danej klapy będą zależały od rodzajów ba-
dań, jakie zostały przeprowadzone w notyfiko-
wanej jednostce oceny oraz specyfiki warunków,  
w jakich były one wykonane. Szczegóły dotyczą-
ce sposobu testowania klap, kryteriów oceny 
oraz zakresu bezpośredniego zastosowania wy-
ników badania do celów praktycznych (zastoso-
wanie na budowie) zostały zawarte w referencyj-
nej normie PN-EN 1366-2:2015-08. Przyjrzyjmy się  
z bliska zapisom tej normy i zastanówmy nad 
ich właściwą interpretacją, aby móc odpowie-
dzieć na inżynierskie pytanie „gdzie i jak mogę 
zainstalować klapę przeciwpożarową mając  
w ręku jej deklarację właściwości i instrukcję mon-
tażu?” oraz „jakie ograniczenia będą mnie przy 
tym obowiązywały?”.

ZawsZe w układZie 
Z konstrukcją wsporcZą

Przede wszystkim należy mieć na uwadze fakt, 
że urządzenie zwane przeciwpożarową klapą od-
cinającą rozpatrywane jest zawsze w układzie 
z konstrukcją wsporczą, czyli ścianą lub stro-
pem stanowiącym element oddzielenia przeciw-
pożarowego i tylko w odniesieniu do konkretnej 
konstrukcji i konkretnego sposobu montażu mo-
żemy mówić o odporności ogniowej klapy (nigdy 
w stosunku do samego urządzenia).
1. Zakres normy (PN-EN 1366-2)
W niniejszej normie przedstawiono metodę okre-
ślania odporności ogniowej przeciwpożarowych 
klap odcinających, instalowanych w elementach 
oddzielenia przeciwpożarowego (...) .

Zgodnie Z literą prawa…

Zgodnie z krajową ustawą o wyrobach budow-
lanych (Dz.U. 2004, Nr 92, poz. 881 z późn. zmia-
nami) urządzenia objęte normami zharmonizo-

wanymi mogą być wprowadzane do obrotu lub 
udostępniane na rynku wyłącznie zgodnie z roz-
porządzeniem unijnym nr 305/2011 (art. 5.1 ww. 
ustawy), a więc na podstawie prawidłowo spo-
rządzonej Deklaracji właściwości Użytkowych.

Nowa przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU to odpowiedź firmy TROX na rosnące wymagania rynku 
w zakresie ochrony i bezpieczeństwa pożarowego oraz regulacji formalno-prawnych, jakie niesie ze sobą 
unifikacja europejska norm i standardów wyrobów budowlanych.

Klapy pożarowe a nowe wymagania unijne
Przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU marki TROX

Michał hycnar
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Wynik badania (…) dwóch przeciwpożarowych 
klap odcinających, między którymi minimalny od-
stęp to 200 mm, w praktyce ma zastosowanie do 
minimalnego odstępu:
a) 200 mm między przeciwpożarowymi klapami 
instalowanymi w oddzielnych przewodach,
b) 75 mm między przeciwpożarową klapą a ele-
mentem konstrukcyjnym (ścianą/stropem).
To dość dużo, zwłaszcza jeśli musimy zmieścić 
się w niskiej przestrzeni stropu podwieszonego 
lub ścianie efektywnie wykorzystanego szach-
tu instalacyjnego z przewodami wentylacyjny-
mi nawiewnymi i wyciągowymi należącymi do 
różnych systemów.

TROX również i tu wychodzi naprzeciw oczeki-
waniom użytkowników. Zmniejszenie tych odle-
głości jest możliwe pod warunkiem przebadania 
klap na taką okoliczność.
7.3 Minimalny odstęp
Jeżeli jednak konkretny sposób montażu wymaga, 
aby odległość między przeciwpożarowymi klapa-
mi była mniejsza (niż 200 mm), klapy należy pod-
dać badaniu przy minimalnym odstępie stosowa-
nym w praktyce.

Dowolność położenia osi siłownika umożliwia 
wykorzystanie unikatowych właściwości urzą-
dzenia odpowiednio do zaistniałej sytuacji.
Instalator nowej klapy FKA2-EU dostaje do wy-
boru kilka sposobów zakotwienia i uszczelnienia 
urządzenia w otworze montażowym. Poza tra-
dycyjną zaprawą murarską mamy do dyspozycji 
wełnę mineralną lub specjalny zestaw montażo-
wy ES nakładany na klapę, który wymaga jedynie 
przykręcenia w czterech rogach, a za doszczel-
nienie zestawu w otworze odpowiada specjalna, 
zintegrowana, pęczniejąca pod wpływem tem-
peratury uszczelka obwodowa.

6.2.3 Sposób montażu w konstrukcji mocującej.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu w każdej konstrukcji mocującej
6.2.4 Sposób montażu na powierzchni konstruk-
cji mocującej.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu na powierzchni każdej konstrukcji…
6.2.5 Sposób montażu poza konstrukcją mocującą.
Należy poddać badaniu każdy deklarowany spo-
sób montażu w pewnej odległości od każdej kon-
strukcji mocującej…

Czy oznacza to, że klapę należy przetestować w/na  
każdej ścianie (lub stropie), w jakiej chcemy ją za-
montować w obiekcie budowlanym? 
Odpowiedź znajdziemy w punkcie 13.7 normy 
PN-EN 1366-2, w rozdziale poświęconym zakre-
som bezpośredniego zastosowania wyników ba-
dania. Zgodnie z treścią wspomnianego punktu, 
wyniki badania mają zastosowanie jedynie do 
przegród tego samego typu (takich samych, jak 
poddane badaniu) lub o większej grubości, gę-
stości, z większą liczbą płyt.

Z Zachowaniem odległości 
montażowych

Kolejną barierą do pokonania, sprawiającą 
duży kłopot projektantom, to najmniejsza od-
ległość jaka powinna być zachowana między 
dwoma sąsiadującymi klapami lub odległość 
do najbliższego stropu/ściany. Standardowe 
badanie (zgodnie z punktem 7.3) zakłada, że 
klapy będą montowane w odległości nie mniej-
szej niż 200 mm, a interpretacja wyniku takie-
go badania wg punktu 13.6 określa minimalne 
odstępy montażowe w praktyce jako 200 mm 
pomiędzy klapami oraz 75 mm od klapy do są-
siadującej przegrody.
13.6 Odstęp między przeciwpożarowymi klapa-
mi odcinającymi oraz między przeciwpożaro-
wymi klapami odcinającymi a elementami kon-
strukcyjnymi.

nowa przeciwpożarowa klapa odcina-
jąca Fka2-eu może być montowana  
w odległości już 60 mm klapa od kla-
py, czyli w praktyce kołnierz do kołnie-
rza lub zaledwie 40 mm od sąsiadującej 
przegrody (ściany lub stropu). maksy-
malna szerokość szczeliny montażowej 
(która również podlega ścisłej regula-
cji) zwiększona aż do 225 mm, bardzo 
często pozwala uniknąć kłopotliwej ko-
nieczności montowania kilkucentyme-
trowych belek nadproży lub słupków 
konstrukcyjnych pomiędzy kolejnymi 
urządzeniami. 

w odpowiedzi na te uwarunkowania  
i wymogi troX zaprojektował, wypro-
dukował i przebadał nową, uniwersal-
ną przeciwpożarową klapę odcinają-
cą Fka2-eu. uniwersalność klapy to 
przede wszystkim możliwość stoso-
wania w różnego typach konstrukcji 
wsporczych, jak standardowe sztyw-
ne lub podatne konstrukcje wsporcze, 
ścianki lekkie o konstrukcji stalowej  
i drewnianej, ścianki szachtów skła-
dające się z jednostronnie układanej 
płyty g-k na stelażu metalowym czy 
nawet ściany i stropy z litego drewna  
(o ile same mają odpowiednią ognio-
odporność). minimalna grubość ścia-
ny sztywnej oraz podatnej z g-k, w sto-
sunku do której uzyskano odporność  
ei 120 s to już 10 cm!

Nietypowe konstrukcje wsporcze: ściana z konstrukcją 
drewnianą, lita drewniana, szachtowa Montaż kołnierz do kołnierza 
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uwaga! Indywidualnej cechy urządzenia, jaką 
jest możliwość zmniejszenia odległości mon-
tażowej pomiędzy dwoma sąsiednimi klapami, 
nie należy mylić z montażem klap w tzw. bate-
rii, czyli zespołem klap podłączonych do jedne-
go wspólnego przewodu, pracujących jako jed-
no duże urządzenie.
Dopuszczenie do montażu w baterii można uzy-
skać, wykonując badanie zgodnie z normą PN-
-EN 15882-2, gdzie w punkcie 5.2 znajduje się opis 
budowy odpowiedniego stanowiska testowego 
dla takiego przeznaczenia. Nowa klapa FKA2-
-EU jest systematycznie rozwijana jako produkt, 
przeszła już pomyślnie testy i będzie dopuszczo-
na do pracy w baterii 4 klap o największym ga-
barycie tj. 1500x800, o łącznej powierzchni na-
pływu 4,8 m2.
Przeciwpożarowa klapa odcinająca FKA2-EU to 
również możliwość zastosowania w bardzo ni-
skich przestrzeniach technicznych takich, jak np. 
pokoje hotelowe. wysokość typoszeregu klapy 
FKA2-EU zaczyna się już od 100 mm, co w po- 
łączeniu z możliwością montażu 40 mm od 
sufitu pozwala na przepisowe zainstalowanie 
urządzenia w przestrzeni o wysokości zaledwie  
17 cm w świetle, uwzględniając wielkości obu 
kołnierzy klapy.

Przekrój klapy nieograniczony profilem oporo-
wym (w zakresie wys. do 500 mm) to zmniejsze-
nie hałasu oraz redukcja oporów przepływu wraz 
z kosztami eksploatacyjnymi instalacji. 
Siłowniki 24 V lub 230 V, aktywacja w tempe-
raturze 72°C lub 95°C, możliwość zamówienia 
wymiaru ze skokiem co 1 mm, to kolejne ele-
menty świadczące zarówno o uniwersalności 
urządzenia, jak i jego wysokiej jakości i precy-
zji wykonania. 

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się  
z produktem na naszych stronach www.trox-bsh.pl.

Minimalna przestrzeń montażowa 17 cm

Bateria klap – stanowisko badacze 
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Czy są jeszCze do wzięCia 
dotaCje na inwestyCje 
w odnawialne źródła energii? 

Osoby indywidualne mogą korzystać z ulgi ter-
momodernizacyjnej i programu Mój Prąd. Nie 
jest to jedyna możliwość. Portal wysokie Na-
pięcie sprawdził, jakie konkursy w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych planują 
poszczególne województwa. Dofinansowanie 
może sięgnąć 95%.
Inwestycje w odnawialne źródła energii stają się 
coraz bardziej atrakcyjne. Coraz więcej osób chce 
inwestować w panele fotowoltaiczne, elektrow-
nie słoneczne, farmy wiatrowe i biogazownie. 

Na tego typu przedsięwzięcia z funduszy unij-
nych jest przyznawane dofinansowanie. Jak się 
okazuje, w niektórych województwach dotacje 
na OZE są jeszcze do wzięcia. Grono beneficjen-
tów różni się w zależności od województwa. Bu-
dżety wynoszą od kilku milionów złotych do po-
nad 40 mln zł.
To jednak nie wszystko, w pierwszym kwartale 
tego roku mają ruszyć nabory w ramach Fundu-
szy Norweskich, gdzie planowane dofinansowa-
nie sięga nawet 70% kosztów inwestycji. Tu nie 
wiadomo jednak, czy pierwsze ogłaszane kon-
kursy będą dotyczyły energetyki.
Źródło: wysokieNapiecie.pl
Pełna informacja: kliknij
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