
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALLATION TECHNOLOGY – CEILING 
 

Before installation of fire dampers, make sure that there is no damage caused by transportation or storage that may have blocked the air damper shutter. Check the opening and closing 
of the shutter (fully open and close position). Opening and closing must be done smoothly, without jerking. Do not pull on the hook on the damper shutter to open or close the fire 
damper - this could cause serious damage, which is not covered by the warranty. The PPK-2U fire damper is opened by gently turning the damper shutter by 900 by hand directly by 
the damper body and by the hooks of the fusible link on the body and damper shutter (to fix the damper in the open position). Before installation, the fire damper must be protected 
against dust and dirt with foil or other protective material. This will help to avoid damage to the elements of the fire damper. 

 
➢ Make a hole in the ceiling 40 mm larger than the nominal diameter of the fire damper, i.e. D +40. 
➢ Place the closed fire damper in the mounting hole and fasten or hang in such a way that the fire damper and the mounting hole are aligned. 
➢ After following the above procedure for positioning the fire damper, fill the gap between the fire damper and the ceiling with cement, cement-lime mortar or concrete. 
➢ After the mortar has dried (within approx. 48 hours), remove the supports or hangers, check that the fire damper is functioning properly and leave it open. 

 

 

 

 
 

 

INSTALLATION INSTRUCTION 
(is available on www.icg-international.com) 

 
CIRCULAR FIRE DAMPERS PPK-2U 

 
Intended use: 

 
The PPK-2U fire dampers are designed for use in general ventilation systems 
as insulating barriers separating the fire affected area from the rest of the 
building (normally open). The purpose of these dampers is to prevent the 
spread of fire, heat and smoke. 

 
PPK-2U fire dampers are classified in the following fire resistance range and 
can be installed in the following partitions: 

 
El 120 (ve ho i↔o) S 

 
Covers having density of 2200 ± 200 kg/m3 or more, thickness of 150 mm 
or more and fire resistance limit of EI 120 or higher; 

Rigid walls having low density (650 ± 200 kg/m3) or more, thickness of 100 
mm or more and fire resistance limit of EI 120 or higher (for example: 
concrete, solid brick masonry, aerated concrete blocks or hollow bricks and 
panels); 

Standard walls having thickness of 100 mm or more and fire resistance limit 
of EI 120 or higher (thicker, denser, more composite slabs); 

Rigid walls with thickness of 100 mm or more and fire resistance limit of EI 
120 or higher (for example: concrete, solid brick masonry, aerated concrete 
blocks or hollow bricks and panels). 

Outside rigid walls with low density (650 ± 200 kg/m3) or more, thickness of 
100 mm or more and fire resistance limit of EI 120 or higher (for example: 
concrete, solid brick masonry, aerated concrete blocks or hollow bricks and 
panels) 

 
Key: 

E - integrity 
I – insulation 
S - smoke leakage 

ve - Damper installed in a vertical compartment (wall) 

ved - flap mounted away from the wall 
ho - flap mounted directly in the ceiling 

i↔o - The fire resistance criteria are met on both sides 

120 - Classification time in which criteria E, I and S are met, given in minutes 

 
The fire dampers can also be installed in building barriers with a lower fire 
resistance class. In case of such use, the damper has a fire resistance equal to 
the fire resistance class of the barrier with smoke leakage criteria maintained. 

TECHNICAL DESCRIPTION 

 
PPK-2U fire damper consists of a circular cross-section body (the body is perforated 
along the perimeter), a movable insulating shutter, two return springs and a locking 
mechanism with a response element. The damper body and its components are made of 
galvanized sheet steel and it is made in a nipple design. The damper can be connected to 
the components of the air duct network with a nipple joint. A gasket made of thermally 
expandable material is fixed around the closed shutter on the inner surface of the body. 
The feature of this gasket is that, under the influence of high temperatures, it expands in 
volume and completely fills all leaks between the shutter and the body. 

 
The insulating shutter of the damper is made of 24 mm thick fire-proof plate. 

 
PPK-2U damper is equipped with a spring mechanism consisting of two actuation 
springs and a fuse with rated activation temperature of 72 °C. If the damper opens, the 
springs are twisted (tightened). The shutter is kept open by cutout fuse. A damaged 
fuse will automatically rotate the insulating shutter (to the closed position) as a result 
of the decompression of the drive springs. Damper movement is limited by stops 
installed inside the body. During normal operation, the shutter of the PPK-2U damper is 
in the open position. In case of fire, the shutter moves to the fully closed position. 

 
PPK-2U dampers have the following dimensions: inner diameter is 100, 125, 160, 200 
and 250 mm. 

 
The length of PPK-2U dampers is L = 200 mm. 

 
The dampers can also be equipped with additional limit switches indicating the open or 
closed position of the shutter. 
In a special design, resistant to aggressive environments, all steel parts are made of acid-
resistant steel, the shutter is treated with an insoluble substance that is used to 
impregnate fire-proof plates. 

 

  
 

1.Fire damper PPK-2U 
2.Duct 
3.Gypsum/mortag/concrete 
felling 
4.Solid celling construction 
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INSTALLATION TECHNOLOGY – RIGID WALL 
 

 
+40. 

➢ Make a hole in the wall 40 mm larger than the nominal diameter of the fire damper, i.e. D 
 
➢ Place the closed fire damper in the mounting hole and fasten or hang in such a way that the 

fire damper and the mounting hole are aligned. 
➢ After following the above procedure for positioning the fire damper, fill the gap between the 

fire damper and the wall with cement, cement-lime mortar or concrete. 
➢ After the mortar has dried (within approx. 48 hours), remove the supports or hangers, 

check that the fire damper is functioning properly and leave it open. 

 

INSTALLATION TECHNOLOGY – STANDART WALL 
 

 
+40. 

➢ Make a hole in the wall 40 mm larger than the nominal diameter of the fire damper, i.e. D 
 
➢ Make a frame of two layers of GKF sheets 12.5 mm thick and a width corresponding to the 

width of the hole, installing with screws and sealing the contact edges using Hilti CP 673 fire proof coating, 
Promastop coating, Promaseal-Mastic sealant, Soudal Firesilicone B1 FR fire proof silicone sealant. 

➢ Place the closed fire damper in the mounting hole and fasten or hang in such a way that the 
fire damper and the mounting hole are aligned 

➢ After following the above procedure for positioning the fire damper, fill the gap between the fire 
damper and the wall with non-flammable high density mineral wool, 100 kg/m3 or more. 

➢ Seal tightly the mineral wool filling using the sealants specified in item 2. 
➢ Fasten the 12.5mm thick x 150mm wide GKF clamp on both sides of the wall with screws. 
➢ After installing the flange, remove the supports or hangers, check for proper operation of 

the fire damper and leave it in the open position. 

 
 

INSTALLATION PROCESS- INSTALLATION OUTSIDE WALL STRUCTURES (silicate plates) 
 
➢ Make a hole in the wall 80 mm larger than the nominal diameter of the fire damper, i.e. D+80. 
➢ Insert the duct into the mounting hole and cover it with 100 kg/m3 or more of high density mineral wool. Install the closed damper on the duct and fix or hang it to maintain 

alignment between the damper and the duct. 
➢ Cover the mineral wool, placed in the mounting hole on both sides, with a PROMASTOP layer, approx. 1 mm thick and 100 mm wide. 
➢ After installation of fire damper and determining its target position at a distance L from the fire barrier, install the Promat box according to the drawing and the following 

instructions: 
➢ Make an intermediate strip using PROMATECT-L500 35 mm thick plates, with dimensions of 150x100 mm. With a thickness of B≤300 mm, two strips must be made; in case of B> 

300, four strips are required. With a distance L≥1000 mm, four additional strips must be made. 
o Make separate sections of the Promat box of PROMATECT-L500 plates with a thickness of 50 mm, according to the drawing. 
o Hang the Promat box together with the intermediate strips, observing the distance L +55, using the guide 

rails and threaded rods. Connect the box to the wall using the PROMAT K84 adhesive. 
o Connect sides of the box using bonding material and 6.0x90 screws, observing a gap of about 200 mm. 
o Along the perimeter of the fire damper, at the location of the swelling gasket, place strips of mineral wool 

(density 100 kg/m3 or more) with a profile of 46x30. 
o Make front panels of PROMATECT-L500 plates 50 mm thick with the dimensions shown in the drawing. 

Connect them to the box using bonding material and screws. 
o At the junction of the box with the front panel, make a sleeve connection of PROMATECT-H sheet 20 mm 

thick and 100 mm wide. Other dimensions should be selected in accordance with the drawing. Attach the 
front panel to the box using bonding material and 4.5x50 screws. 

o Place a sealing strip made of PROMATECT-L500 plates, 50 mm thick and with dimensions corresponding to 
the indicated value, at the junction of the Promat box with the fire barrier. 

o Attach the strip to the box using bonding material and 6.0x90 screws. The strip is fixed to the wall using 
M8 anchor bolts, spaced about 200 mm apart. 

 
INSTALLATION PROCESS- INSTALLATION OUTSIDE WALL STRUCTURES (mineral wool) 

 
➢ Make a hole in the wall 120 mm larger than the nominal diameter of the fire damper, i.e. D+120. 
➢ Install the box in the mounting hole. Hang or fasten while maintaining the alignment of the box and the mounting hole. 
➢ Connect the closed damper to the box while maintaining the alignment of the two elements. Along the entire perimeter, the 

frame of the flange coupling must be additionally fastened with a coupling band made of galvanized steel. 
➢ Make thermal insulation of the unit with CONLIT PLUS 120 ALU plates, at least 60 mm thick. Thermal insulation must be 

made up to the building edge. 
➢ The space between the installation opening and the thermal insulation should be filled with high-density mineral wool at 

least 100 kg/m3. 
➢ Make strips of CONLIT PLUS 120 ALU plates with dimensions of at least 60x100 mm. Place them on both sides of the fire 

barrier (Fig. 14). Use CONLIT Glue bonding material to seal joints with other elements. 

➢ Ensure that the mechanical function of the fire damper is maintained. 

 
MAINTENANCE PRINCIPLES 

 
After installation of the PPK-2U fire damper, it is recommended to make regular checks and keep records of them during system 
operation according to the table below. It is recommended to make regular checks or inspections at least twice a year. 
Recommended checks: 

✓ Fire damper type 
✓ Control date 
✓ Check the cleanliness of the fire damper, clean if necessary 
✓ Check condition of damper shutter and seal, report problem if necessary 
✓ Ensure proper operation of the fire damper in the OPEN and CLOSED positions using physical observation 
✓ Make sure the fire damper remains in operation position 

 
To check the correct functioning of the fire damper, in particular: 

➢ Visually inspect the inside of the fire damper to determine the condition of the damper shutter and seal for damage or dirt 
that could block the fire damper shutter during closing. 

➢ Close the fire damper. The damper shutter must close freely. 
➢ After completing the above steps, leave the fire damper in the open position. 
➢ Make Control Report. 

 
WARNING: Fire dampers are usually part of the ventilation system. In this case, the entire system must be checked in 
accordance with the rules of operation and maintenance. 

www.icg-international.com 
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Rys 2 - Montaż klapy przeciwpożarowej 
PPK-2U w ścianie sztywnej. pionowa oś 

obrotu przegrody 

Konstrukcja ściany 

Cement, 

Zaprawa 

cementowo- 

wapienna, 

Beton 

PPK-2U KLAPA PRZECIWPOŻAROWA 

INSTRUKCJA TECHNICZNA 

1 WPROWADZENIE 
Niniejsza instrukcja techniczna zawiera informacje dla 

użytkownika dotyczące przeznaczenia, konstrukcji, 
zasady działania, instalacji, okresowej konserwacji i 
obsługi produktu. 

2 REGULACJE PRAWNE 

Klapy przeciwpożarowe PPK-2U przeznaczone są do 
stosowania w instalacjach wentylacji ogólnej jako 
przegrody izolacyjne oddzielające obszar objęty pożarem od reszty budynku (normalnie otwarty). 
Zadaniem tych klap jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, ciepła i dymu. 

Klapy są projektowane, produkowane i testowane zgodnie z normami: PN-EN 15650 Wentylacja 
budynków. Klapy przeciwpożarowe i PN-EN 13501-3 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i 
elementów budynków Część 3: Klasyfikacja na podstawie danych z badań odporności ogniowej wyrobów 
i elementów stosowanych w instalacjach budowlanych: kanały ognioodporne i klapy 
przeciwpożarowe 

Skuteczność klap potwierdzają wyniki badań zgodnie z wymaganiami normy PN -EN 1366-2 Badania 
odporności ogniowej instalacji użytkowych Część 2: Klapy przeciwpożarowe. 

Klapa PPK-2U została zaklasyfikowana w klasie szczelności C (szczelność korpusu) na podstawie 
badań przeprowadzonych zgodnie z wymaganiami normy EN 1751 Wentylacja budynków. 
Urządzenia końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic i zaworów. 

3 PRZEZNACZENIE 

Klapy przeciwpożarowe PPK-2U są klasyfikowane w poniższym zakresie odporności ogniowej i mogą 
być montowane w następujących przegrodach: 

o El 120 (ve ho i↔o) S 

o Klapy o gęstości 2200 ± 200 kg/m3 lub większej, grubości 150 mm lub większej i granicy 
odporności ogniowej EI 120 lub wyższej, 

o Ściany sztywne o niskiej gęstości (650 ± 200 kg/m3) lub większej, grubości 100 mm lub 
większej i granicy odporności ogniowej EI 120 lub wyższej (na przykład: beton, mur z cegły 
pełnej, bloczki z betonu komórkowego lub pustaki i panele ), 

4.4   WARUNKI TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA 

Klapy należy przechowywać w temperaturze minimum +5°C wyłącznie z zamkniętymi 

przepustnicami w kartonach i/lub na paletach w zamkniętych pomieszczeniach, wykluczając 
przypadkowe uszkodzenia i zapewniając ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych. 
Podczas przechowywania należy zapewnić stabilne położenie opakowań  (palet), wykluczyć ich 
kontakt z podłożem oraz podjąć działania zapobiegające gromadzeniu  się wilgoci atmosferycznej 
na elementach klapy i wewnątrz nich. 

Podczas przechowywania i transportu klapy należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi 

i zanieczyszczeniem. 

5 INSTALACJA 

5.1 KONTROLA POPRZEDZAJĄCA INSTALACJĘ 

Przed montażem klap przeciwpożarowych należy upewnić się, że nie ma uszkodzeń powstałych  podczas 
transportu lub przechowywania, które mogły zablokować swobodną pracę jej przegrody: 

• Sprawdź otwieranie i zamykanie przegrody (położenie całkowicie otwarte i zamknięte). 

• Otwieranie i zamykanie muszą odbywać się płynnie, bez szarpnięć. 

• Nie ciągnąć za hak na klapie w celu otwarcia lub zamknięcia przegrody – może to 
spowodować poważne uszkodzenia, które nie są objęte gwarancją. 

Klapa przeciwpożarowa PPK-2U otwierana jest poprzez delikatne przekręcenie przegrody o 90° 
ręką bezpośrednio przy korpusie klapy oraz za pomocą zaczepów bezpiecznika topikowego  na 
korpusie i klapie (unieruchomienie klapy w pozycji otwartej). 

Przed instalacją klapę należy zabezpieczyć przed kurzem i brudem folią lub innym materiałem  
ochronnym. Pomoże to uniknąć uszkodzenia elementów klapy. 

5.2 INSTALACJA W STROPIE 

W przypadku montażu klapy PPK-2U w stropie 

należy wykonać poniższe czynności (Error: 
Reference source not found i Rys 1): 

1. Wykonać otwór w stropie o 40 mm większy niż 
średnica nominalna klapy, tj. D+40. 

2. Umieścić zamkniętą klapę przeciwpożarową w 

o Standardowe ściany o grubości 100 mm lub większej i granicy odporności ogniowej EI 120 lub 
wyższej (grubsze, gęstsze, bardziej złożone płyty), 

o Ściany sztywne o grubości 100 mm lub większej i granicy odporności ogniowej EI 120 lub 
wyższej (na przykład: beton, mur z cegły pełnej, bloczki z betonu komórkowego lub pustaki i 
panele). 

o Ściany zewnętrzne sztywne o niskiej gęstości (650 ± 200 kg/m3) lub większej, grubości 100  mm lub 

większej i granicy odporności ogniowej EI 120 lub wyższej (na przykład: beton, mur z 

otworze montażowym i przymocować lub 
zawiesić w taki sposób, aby klapa i otwór 
montażowy pokrywały się. 

3. Po wykonaniu powyższej procedury 
pozycjonowania klapy, szczelinę pomiędzy klapą 
a stropem wypełnić cementem, zaprawą 
cementowo-wapienną lub betonem. 

 
 

Rys 2 − Klapa 

Cement, 
Zaprawa 

cementowo- 
wapienna, 

Beton 

cegły pełnej, bloczki z betonu komórkowego lub pustaki i panele). 

Gdzie: 

4. Po wyschnięciu zaprawy (w ciągu ok. 48 
godzin) zdjąć podpory lub wieszaki, sprawdzić 
działanie klapy i pozostawić ją otwartą. 

przeciwpożarowa PPK− 
2U, montaż w stropie 

o E - szczelność, 

o I - izolacyjność, 

o S – dymoszczelność, 

o 120 - czas spełnienia kryteriów E, I i S 
wyrażony w minutach, ve - klapa 
montowana bezpośrednio w ścianie, ho - 
klapa montowana bezpośrednio w stropie, 

o Klapy przeciwpożarowe PPK-2U 

mogą być również montowane w 
przegrodach o niskiej odporności 
ogniowej. W tym przypadku 
odporność ogniowa klap 
przeciwpożarowych jest równa 
odporności ogniowej przegród z 
uwzględnieniem kryterium 

 
1. Klapa przeciwpożarowa PPK-2K 
2. Kanał 

 

3. Wypełnienie gipsem / zaprawą / betonem 

4. Konstrukcja stropu 
 

  

o mo - kryteria wydajności są spełnione od 
wewnątrz na zewnątrz (pożar wewnątrz) i od 
zewnątrz do wewnątrz (pożar na zewnątrz). 

 
 

4 OPIS FUNKCJI 

4.1 OGÓLNE 

dymoszczelności. 

o Klapy przeciwpożarowe PPK-2U 

mogą być montowane w 
przegrodach pionowych z zarówno 
poziomą jak i pionową osią obrotu 
klapy. 

Rys 1 - Klapa przeciwpożarowa PPK-2U, montaż w stropie. Widok 3D 

5.3 INSTALACJA W ŚCIANACH SZTYWNYCH 

W przypadku montażu klapy PPK-2U w ścianie sztywnej należy wykonać poniższe czynności (Rys 
2, Rys 3 i Rys 4): 
1. Wykonać otwór w ścianie o 40 mm większy niż średnica nominalna klapy, tj. D+40. 
5. Umieścić zamkniętą klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i przymocować lub zawiesić 

w taki sposób, aby klapa i otwór montażowy pokrywały się. 
6. Po wykonaniu powyższej procedury pozycjonowania klapy, szczelinę pomiędzy klapą a 

ścianą wypełnić cementem, zaprawą cementowo-wapienną lub betonem. 
Klapa przeciwpożarowa PPK-2U składa się z korpusu o 

przekroju kołowym (korpus perforowany na obwodzie), 
ruchomej przesłony izolacyjnej, dwóch sprężyn powrotnych 
oraz mechanizmu blokującego z elementem reagującym. 

Korpus klapy i jego elementy wykonane są z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
Korpus jest w wykonaniu nyplowym. 
Podłączenie klapę do sieci kanałów wentylacyjnych odbywa się 
za pomocą połączenia nyplowego. 
Wokół zamkniętej przegrody, na wewnętrznej powierzchni 
korpusu zamocowana jest uszczelka z materiału 
pęczniejącego termicznie. Cechą tej uszczelki jest to, że pod 
wpływem wysokich temperatur zwiększa swoją objętość i 
całkowicie wypełnia wszelkie nieszczelności pomiędzy 
przegrodą a korpusem klapy. 
Przegroda klapy wykonana jest z płyty ognioodpornej o 
grubości 24 mm. 
Klapa PPK-2U wyposażona jest w mechanizm sprężynowy 

 
 
 
 
 

 
Rys 1 − 
Konstrukcja 
klapy PPK−2U 

7. Po wyschnięciu zaprawy (w ciągu ok. 48 godzin) zdjąć podpory lub wieszaki, sprawdzić 
działanie klapy i pozostawić ją otwartą. 
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Rys 3 - Montaż klapy przeciwpożarowej 
PPK-2U w ścianie sztywnej. Pozioma oś 

obrotu przegrody 

składający się z dwóch sprężyn uruchamiających oraz bezpiecznika termicznego (topika) o  
znamionowej temperaturze zadziałania 72°C. Jeśli klapa otwiera się, sprężyny są skręcone  
(naprężone). Klapa jest utrzymywana w stanie otwartym dzięki bezpiecznikowi. Wyzwolony 
bezpiecznik spowoduje zwolnienie sprężyn i samoczynny obrót przegrody (do pozycji 
zamkniętej) w wyniku odprężenia sprężyn napędowych. Ruch klapy jest ograniczony 
ogranicznikami zainstalowanymi wewnątrz korpusu. 
Podczas normalnej pracy przegroda klapy PPK-2U znajduje się w pozycji otwartej. W 
przypadku pożaru przegroda obraca się do pozycji całkowicie zamkniętej. 
Klapy PPK-2U mają następujące wymiary: średnica wewnętrzna 100, 125, 160, 200 i 250  mm. 
Podstawowe dane techniczne klap przedstawiono w Tab 1. 

4.2 WYMIARY 

Standardowe wymiary i masy klap przeciwpożarowych PPK-2U przedstawiono Tab 1. 
Tab 1 - Standardowe wymiary i masy klap przeciwpożarowych PPK-2U 
L [mm] 200 

D 
[mm] 100 125 160 200 250 

S [m2] 0,005 0,008 0,016 0,0226 0,043 

M [kg] 0,8 1,0 1,4 1,8 2,5 

Konstrukcję klapy PPK-2U przedstawiono na Error: Reference source not found. 

4.3 DODATKOWE CECHY KONSTRUKCYJNE 

Klapy mogą być również wyposażone w dodatkowe wyłączniki krańcowe sygnalizujące położenie 
otwarte lub zamknięte przegrody. 
W specjalnej konstrukcji odpornej na agresywne środowiska wszystkie elementy stalowe 
wykonane są ze stali kwasoodpornej, przegroda pokryta jest nierozpuszczalną substancją 

służącą do impregnacji płyt ognioodpornych. 



 
 

 
 
 

1. Klapa przeciwpożarowa PPK-2U, 2. Kanał, 
3. Wypełnienie gipsem / zaprawą / betonem,4. Konstrukcja stropu 

Rys 4 - Montaż klapy przeciwpożarowej PPK-2U w ścianie sztywnej. Widok 
3D 

5.4 INSTALACJA W ŚCIANACH STANDARDOWYCH 

W przypadku montażu klapy PPK-2U w ścianie standardowej należy wykonać poniższe czynności 
(Rys 2, Rys 3 oraz Rys 4): 
1. Wykonać otwór w ścianie o 40 mm większy niż średnica nominalna klapy, tj. D+40. 
8. Wykonać ramę z dwóch warstw blach GKF o grubości 12,5 mm i szerokości 

odpowiadającej szerokości otworu, mocując wkrętami i uszczelniając krawędzie styku  powłoką 
ogniochronną Hilti CP 673, powłoką Promastop, uszczelniaczem Promaseal- Mastic, 
Soudal Uszczelniacz silikonowy ognioodporny Firesilicone B1 FR. 

9. Umieścić zamkniętą klapę przeciwpożarową w otworze montażowym i przymocować lub  zawiesić 
w taki sposób, aby klapa i otwór montażowy pokrywały się. 

10. Po wykonaniu powyższej procedury pozycjonowania klapy, należy wypełnić 
szczelinę pomiędzy klapą a ścianą niepalną wełną mineralną o dużej gęstości, 100 kg/m3 lub więcej. 

11. Uszczelnić dokładnie wypełnienie z wełny mineralnej za pomocą uszczelniaczy 
wymienionych w punkcie 2. 



 

12. Zamocuj zaciski GKF o grubości 12,5 mm i szerokości 150 mm po obu 
stronach ściany za pomocą śrub. 

Po zamontowaniu kołnierza należy zdjąć wsporniki lub wieszaki, sprawdzić poprawność działania 

klapy przeciwpożarowej i pozostawić ją w pozycji otwartej. 

Uwaga: 

W przypadku braku informacji na temat montażu klap przeciwpożarowych, montaż puszki z 

płytami PROMAT należy przeprowadzić zgodnie z systemem PROMADUCT-500 (certyfikat 
techniczny AT-15-3550/2015). 

5.6  INSTALACJA W ODDALENIU OD PRZEGRODY (WEŁNA MINERALNA). 

W przypadku montażu klapy PPK-2U w oddaleniu od przegrody (wełna mineralna) należy 

wykonać poniższe czynności (Rys 10). 

 
 
 

 

Rys 5 - Montaż klapy przeciwpożarowej PPK- 

2U w ścianie standardowej. Pionowa oś 
obrotu rolety 

 

Rys 6 - Montaż klapy przeciwpożarowej PPK- 
2U w ścianie standardowej. pozioma oś 

obrotu rolety 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: 

 

1. Klapa 
przeciwpożarowa 
PPK-2U 

2. Kanał 
3. Wełna mineralna 

(rodzaj w zależności od 
rodzaju konstrukcji) 

4. Wypełnienie gipsem / 
zaprawą / betonem 

5. Płyta gipsowa 

 
Rys 7 - Montaż klapy przeciwpożarowej PPK-2U w ścianie standardowej. Widok 3D 

 
 
 
 
 
 
 

Rys 10 - Montaż klap przeciwpożarowych PPK-2U poza ścianami zewnętrznymi budynku (wełna 
mineralna) 

1. Wykonać otwór w ścianie o 120 mm większy niż średnica nominalna klapy, tj. D+120. 
2. Zainstaluj puszkę z CONLIT PLUS w otworze montażowym. Zawieś lub przymocuj 

zachowując wyrównanie puszki i otworu montażowego. 

Otwór montażowy należy wzmocnić profilem (US, CW). Profil mocować za pomocą wkrętów ≥ 3,5 
mm o odpowiedniej długości. Odległość między śrubami ≤ 200 mm. 

5.5 INSTALACJA W ODDALENIU OD PRZEGRODY BUDOWLANEJ (PŁYTY SILIKATOWE). 

W przypadku montażu klapy PPK-2U w oddaleniu od przegrody (płyty silikatowe) należy 
wykonać poniższe czynności (Rys 8, Rys 9). 

3. Połącz zamkniętą klapę ze skrzynką zachowując wyrównanie dwóch elementów. 
4. Wykonać izolację termiczną kanału płytami CONLIT PLUS 120 ALU o grubości co najmniej  60 

mm. Izolację termiczną należy wykonać do krawędzi budynku. 
5. Przestrzeń pomiędzy otworem montażowym a izolacją termiczną należy wypełnić wełną  mineralną 

o dużej gęstości co najmniej 100 kg/m3. 
6. Wykonać paski z płyt CONLIT PLUS 120 ALU o wymiarach co najmniej 60x100 mm. Umieść 

je po obu stronach przegrody ogniowej (Rys 10). Użyj kleju CONLIT Glue do uszczelnienia 
połączeń z innymi elementami. 

7. Upewnij się, że zachowana jest mechaniczna funkcja klapy przeciwpożarowej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Klapa przeciwpożarowa 
13. Obudowa  wykonana  z 

materiału ogniochronnego 
14. Oddzielenie pożarowe 
15. Kanał wentylacyjny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Wełna mineralna (minimalna gęstość 100 kg/m3) 
16. Kanał wentylacyjny 
17. Oddzielenie pożarowe 
18. Panel przedni 
19. Obudowa wykonana z materiału 

ogniochronnego 

Uwaga: 

• Montaż klap przeciwpożarowych należy wykonywać w odzieży ochronnej tj. rękawice 
ochronne, okulary ochronne, kask. 

• Należy zachować ostrożność ze względu na ostre krawędzie obudowy klapy 
przeciwpożarowej. 

6 OBSŁUGA TECHNICZNA 

6.1 OGÓLNE WYTYCZNE 

Po zamontowaniu klapy przeciwpożarowej PPK-2U zaleca się dokonywanie regularnych przeglądów i 
prowadzenie ich ewidencji w trakcie pracy systemu zgodnie z poniższą tabelą. Zaleca się 
dokonywanie regularnych kontroli lub inspekcji co najmniej dwa razy w roku (patrz: Tab 2). 

Tab 2 - Lista kontrolna klap przeciwpożarowych PPK-2U 

Rys 8 – Instalacja klap przeciwpożarowych PPK-2U poza ścianami budynku (Płyty Silikatowe) 
 

1. Wykonać otwór w ścianie o 80 mm większy niż średnica nominalna klapy, tj. D+80. 
20. Włóż przewód do otworu montażowego i przykryj go 100 kg/m3 lub więcej wełny mineralnej 

o dużej gęstości. Zamontuj zamkniętą klapę na kanale i przymocuj ją lub powieś, aby zachować 
wyrównanie między klapą a kanałem. 

21. Przykryć wełnę mineralną, umieszczoną z obu stron w otworze montażowym, warstwą  
PROMASTOP ok. 3 godz. Grubość 1 mm i szerokość 100 mm. 

22. Po zamontowaniu klapy i ustaleniu jej docelowego położenia w odległości L od przegrody 
przeciwpożarowej, zamontuj skrzynkę z Promatu zgodnie z rysunkiem i poniższą instrukcją: 

23. Wykonać listwę pośrednią z płyt PROMATECT-L500 o grubości 35 mm i wymiarach 150x100 
mm. Przy grubości B≤300 mm należy wykonać dwa paski; w przypadku B> 300 wymagane są 
cztery paski. Przy odległości L≥1000 mm należy wykonać cztery dodatkowe  paski. 

24. Wykonać oddzielne sekcje skrzynki z Promatu z płyt PROMATECT-L500 o grubości 50 mm, 
zgodnie z rysunkiem. 

25. Zawiesić skrzynkę z Promatu razem z listwami pośrednimi, zachowując odległość L+55, 
korzystając z prowadnic i prętów gwintowanych. Połącz skrzynkę ze ścianą za pomocą  kleju 
PROMAT K84. 

26. Połącz boki puszki za pomocą materiału spajającego i wkrętów 6,0x90, zachowując 
szczelinę około 200 mm. 

27. Na obwodzie klapy, w miejscu zamocowania uszczelki pęczniejącej, ułożyć paski wełny 
mineralnej (gęstość 100 kg/m3 lub więcej) o profilu 46x30. W 

28. Wykonać panele czołowe z płyt PROMATECT-L500 o grubości 50 mm o wymiarach 
pokazanych na rysunku. Połącz je ze skrzynką za pomocą materiału spajającego i śrub. 

29. Na styku puszki z płytą czołową wykonać połączenie mufowe z blachy PROMATECT -H o 
grubości 20 mm i szerokości 100 mm. Pozostałe wymiary należy dobrać zgodnie z 
rysunkiem. Przymocuj panel przedni do puszki za pomocą materiału spajającego i wkrętów 
4,5x50. 

30. Umieścić taśmę uszczelniającą wykonaną z płyt PROMATECT-L500 o grubości 50 mm i 
wymiarach odpowiadających wskazanej wartości, na styku skrzynki z Promatu z przegrodą 
ogniową. 

31. Przymocuj listwę do puszki za pomocą materiału wiążącego i wkrętów 6,0x90. Listwę  mocuje się 
do ściany za pomocą kołków rozporowych M8 w odstępach około 200 mm. 

 
 
 

 
1. Klapa przeciwpożarowa PPK-2U 
32. Panel przedni 
33. Oddzielenie pożarowe 
34. Skrzynka z Promatu 
35. Kanał wentylacyjny 

 
 
 

 
Rys 9 - Instalacja klap przeciwpożarowych PPK-2U w oddaleniu od przegrody – Widok 3D 

 
 
 
 
 

 
Uwaga: 

 

Klapy przeciwpożarowe są zwykle częścią systemu wentylacyjnego. W takim przypadku cały system 
należy sprawdzić zgodnie z zasadami eksploatacji i konserwacji. 

6.2 KONTROLA SZCZEGÓŁOWA 

Sprawdź poprawność działania klapy przeciwpożarowej, w szczególności: Klapa 

przeciwpożarowa PPK-2U 

1. Wzrokowo sprawdzić wnętrze klapy w celu określenia stanu klapy i uszczelki pod kątem 
uszkodzeń lub zabrudzeń, które mogłyby zablokować klapę podczas zamykania. 

36. Zamknąć klapę przeciwpożarową. Przegroda klapy musi się swobodnie zamykać. 
37. Po wykonaniu powyższych czynności pozostawić klapę w pozycji otwartej. 
38. Zapisz wszystkie wyniki sprawdzenia w raporcie. 

 
 

1. Planowane oddzielenie 

przegrody 
2. Izolacja termiczna wykonana 

z materiału CONLIT PLUS 

mm). 
3.  
4. Wzmocnienie skrzyni 

zatwierdzone przez CONLIT 
5. Skrzynka 
6.

co najmniej 100 kg/m3) 
7. Listwy z płyt CONLIT PLUS 

120 ALU. 

Typ klapy przeciwpożarowej  

Data kontroli  

Sprawdź czystość klapy przeciwpożarowej, w razie potrzeby wyczyść  

Sprawdź stan przegrody i uszczelki klapy, w razie potrzeby zgłoś problem  

Sprawdź, czy wyłącznik bezpieczeństwa klapy przeciwpożarowej działa 
prawidłowo, w razie potrzeby zgłoś problem 

 

Zapewnić prawidłowe działanie klapy przeciwpożarowej w pozycjach 
OTWARTA i ZAMKNIĘTA poprzez obserwację fizyczną 

 

Upewnij się, że klapa przeciwpożarowa pozostaje w pozycji roboczej  

 


