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Klapy przeciwpo¿arowe odcinaj¹ce

Certyfikat sta³oœci 

w³asnoœci u¿ytkowych
1488-CPR-0445/W

KTS-O-E
KTS-O-S

Spe³nia wymagania norm:

PN-EN 15650 „Wentylacja budynków – przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce 
montowane w przewodach”.

PN-EN 13501-3 „Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów 
budynków - Czêœæ 3: Klasyfikacja na podstawie wyników badañ odpornoœci 
ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach u¿ytkowych 
w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciw-
po¿arowych klap odcinaj¹cych”. 

Badania przeprowadzono wed³ug normy PN-EN 1366-2 „Badania odpornoœc
i ogniowej instalacji u¿ytkowych - Czêœæ 2: Przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce”

Certified 

 

Classified according to PN-EN 13501-3 (Fire classification of construction products 
and building elements – Part 3: Classification using data from fire resistance tests 
on products and elements used in building service installations: fire resisting ducts and fire 
dampers).

Tested in accordance with PN-EN 1366-2 (Fire resistance tests for service installations – 
Part 2: Fire dampers).

according to PN-EN 15650 (Ventilation for buildings – Fire dampers).
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Przeznaczenie

Klapy przeciwpo¿arowe typu KTS przeznaczone s¹ do monta¿u w instalacjach wentylacyjnych jako przegrody 
odcinaj¹ce, oddzielaj¹ce strefê objêt¹ po¿arem od pozosta³ej czêœci budynku. W zwi¹zku z powy¿szym, 
podstawow¹ funkcj¹ klap typu KTS jest powstrzymanie rozprzestrzeniania siê ognia, temperatury i dymu, 
a dodatkowo przy zastosowaniu odpowiednich si³owników , tak¿e do wentylacji mieszanej (stosowanej nie tylko 
w czasie po¿aru, ale tak¿e np.: do okresowego przewietrzania).

Klapy KTS s¹ klapami niesymetrycznymi, przeznaczonymi do zabudowy poziomej (w œcianach) i pionowej 
(stropy). Mog¹ byæ instalowane w sztywnych przegrodach budowlanych. Klapy typu KTS spe³niaj¹ kryteria 

klasyfikacyjne w zakresie szczelnoœci, izolacyjnoœci i dymoszczelnoœci w czasie 120 min. EI 120  (v h i  o) S.e 0 

Klapa jest skonstruowana, produkowana oraz poddawana próbom zgodnie z wymogami norm: PN-EN 15650 
„Wentylacja budynków – przeciwpo¿arowe klapy odcinaj¹ce montowane w przewodach” oraz PN-EN 13501-3 
„Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Czêœæ 3: Klasyfikacja na podstawie 
wyników badañ odpornoœci ogniowej wyrobów i elementów stosowanych w instalacjach u¿ytkowych 
w budynkach: ognioodpornych przewodów wentylacyjnych i przeciwpo¿arowych klap odcinaj¹cych”.

Wielkoœci produkowanych klap typu KTS

Firma SMAY produkuje klapy w wielkoœciach od DN160 do DN630 (wszystkie wymiary poœrednie).

Podstawowym typoszeregiem produkowanych klap KTS s¹ wielkoœci:

DN160, DN200, DN250, DN315, DN400, DN450, DN500, DN560, DN600, DN630.

Przy wymiarach mniejszych od DN160 zaleca siê stosowanie klap KTM lub wykonuje siê klapy KTS z króæcami 
przejœciowymi.

Klapa typu KTS zbudowana jest z korpusu wykonanego z blachy stalowej o gruboœci 1 [mm]. Korpus, w czêœci 

œrodkowej, ma wykonan¹ na ca³ym obwodzie perforacjê na d³ugoœci 35 [mm]. Wewn¹trz klapy zabudowana jest 

przegroda z p³yt PROMATECT. Na krawêdzi przegrody zamocowana jest uszczelka zapewniaj¹ca szczelnoœæ 

klapy w temperaturze otoczenia. Ruch w pozycji zamkniêtej ograniczony jest zderzakiem, wykonanym z blachy 

stalowej. Na korpusie w miejscu perforacji od wewn¹trz naklejona jest uszczelka PROMASEAL. Jej cech¹ 

charakterystyczn¹ jest to, ¿e pod wp³ywem wysokiej temperatury zwiêksza swoj¹ objêtoœæ dok³adnie wype³niaj¹c 

wszystkie nieszczelnoœci pomiêdzy przegrod¹, a korpusem. Na uszczelkê od wewnêtrznej strony klapy naklejona 

jest taœma z folii aluminiowej. Na zewnêtrznej stronie klapy w miejscu perforacji zamontowana jest druga 

uszczelka pêczniej¹ca.

Opis techniczny urz¹dzenia

KTS-O-S - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca 

do przewodów wentylacyjnych (normalnie 

otwarta) z napêdem sprê¿ynowym bez funkcji 

komfortu.

Warianty wykonania

Rys. 1. Klapa typu KTS-O-S 



KTS-O-E - klapa przeciwpo¿arowa odcinaj¹ca 

do przewodów wentylacyjnych (normalnie 

otwarta), z si³ownikiem ze sprê¿yn¹ powrotn¹, 

|o po³¹czonej funkcji bezpieczeñstwa z funkcj¹ 

komfortu.
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KTS-O-E(S) Warianty wykonania

Uk³ad napêdowy stanowi mechanizm sprê¿ynowy zblokowany z wyzwalaczem topikowym SMAY. Podczas 

otwierania klapy za pomoc¹ klucza nastêpuje naci¹gniêcie sprê¿yny zwrotnej wykonanej ze stalowego drutu 

nierdzewnego. Po przekroczeniu okreœlonej temperatury (standard 70±5°C) wyzwalacz topikowy ulega 

zniszczeniu, powoduj¹c zwolnienie haczyka, a nastêpnie zamkniêcie klapy.
Aktualn¹ pozycjê przegrody odcinaj¹cej wskazuje po³o¿enie dŸwigni w stosunku do naklejek umieszczonych 

na obudowie klapy z napisami „otwarta” i „zamkniêta”. Na ¿yczenie zamawiaj¹cego klapy KTS-O-S mog¹ byæ 

wyposa¿one w wy³¹cznik krañcowy informuj¹cy o przejœciu klapy do pozycji zamkniêtej. Mo¿liwe jest równie¿ 

wyposa¿enie klapy w wy³¹cznik krañcowy wskazuj¹cy pozycjê otwart¹, jak równie¿ wyposa¿enie w oba ww. 

wy³¹czniki.
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTS-O-S znajduje siê w pozycji otwartej. 

W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 2. Klapa typu KTS-O-S

W przypadku klap odcinaj¹cych typu KTS-O-E, uk³ad napêdowy stanowi si³ownik elektryczny serii BLF firmy 

BELIMO (napiêcie zasilania 24 [V] AC/DC lub 230 [V] AC). Po pod³¹czeniu zasilania do przewodów si³ownika 

nastêpuje otwarcie klapy. Automatyczne zamkniêcie klapy nastêpuje w wyniku zadzia³ania wyzwalacza 

termicznego typu BAE-72 lub BAE-72S. Na specjalne zamówienie klapy KTS-O-E s¹ wyposa¿one w wyzwalacz 

termiczny o temperaturze zadzia³ania 95°C. Zamkniêcie zdalne klap typu KTS-O-E jest realizowane poprzez 

od³¹czenie zasilania (przy zaniku napiêcia znajduj¹ca siê w si³owniku sprê¿yna powrotna wracaj¹c do pozycji 

swobodnej powoduje zamkniêcie klapy). 
W napêdzie elektrycznym ze sprê¿yn¹ powrotn¹ s¹ wbudowane na sta³e dwa mikrowy³¹czniki pokazuj¹ce 

po³o¿enia przegrody klapy. Po³o¿enie klapy mo¿na odczytaæ równie¿ na mechanicznym wskaŸniku po³o¿enia 

znajduj¹cym siê na si³owniku.
Podczas normalnej pracy instalacji przegroda odcinaj¹ca klapy KTS-O-E znajduje siê w pozycji otwartej.

W przypadku wybuchu po¿aru nastêpuje przejœcie przegrody klapy do pozycji zamkniêtej.

Rys. 3. Klapa typu KTS-O-E z si³ownikiem
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Warianty wykonania

Rys. 4. Klapa typu KTS-O-E z si³ownikiem

Wykonania specjalne

1. W wersji wykonania klapy z napêdem sprê¿ynowym KTS-O-S w standardzie montowany jest wyzwalacz 
topikowy Smay, powoduj¹cy zamkniêcie klapy w temperaturze 70±5°C. Mo¿liwy jest monta¿ wyzwalacza 
topikowego dzia³aj¹cego wyzwalaj¹co w temperaturze 90±5°C.

2. W wersji wykonania klapy KTS-O-E z napêdem si³ownikiem, wewn¹trz klapy umieszczony jest wyzwalacz 
termiczny po³¹czony z si³ownikiem. Wyzwalacz termiczny ten w standardzie po przekroczeniu w kanale 
temperatury 72±5°C powoduje samoczynne zamkniêcie klapy poprzez odciêcie zasilania si³ownika. Mo¿liwy 
jest monta¿ wyzwalacza termicznego powoduj¹cego zamkniêcie klapy przy temperaturze 95±5°C.

3. W wykonaniu specjalnym, odpornym na chemikalia, wszystkie elementy wykonane ze stali ocynkowanej 
zamienione s¹ na stal kwasoodporn¹ 1.4301 (stal chromowo-niklowa 1.4301). £o¿yska pozostaj¹ mosiê¿ne, 
a przegroda klapy zostaje poddana impregnacji specjaln¹ substancj¹ bezrozpuszczalnikow¹ (Promat – SR – 
Impragnierung) na bazie krzemianów, stosowan¹ do impregnacji p³yt ognioodpornych. Impregnacja nie 
zmienia klasyfikacji p³yt jako materia³u niepalnego.

Klasyfikacja w zakresie odpornoœci ogniowej klap typu KTS

Klapy odcinaj¹ce typu KTS spe³niaj¹ kryteria klasyfikacyjne w zakresie szczelnoœci, izolacyjnoœci 
i dymoszczelnoœci w czasie nie mniejszym ni¿ 120 minut.  

  EI 120 (v  h   i    o) S.e 0
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KTS-O-E(S) Charakterystyka spadków ciœnienia i akustyki
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Powierzchnia czynna (efektywna) klap typu KTS

Masa klap typu KTS [kg]

Wyk. 1.

Tab. 1.

Tab. 2.

160 200 250 315 355 400 450 500 560 630

2 10 13 15 17 18 19 22 21 22 23

4 19 21 24 26 27 28 31 30 31 32

6 24 27 29 31 32 33 36 35 36 37

8 28 30 33 35 36 37 40 39 40 41

V 

[m/s]

D [mm]

LWA [dB(A)]

Poziom ha³asu emitowanego przez klape do kana³u

DN 160 3,5 4,7

DN 200 6,1 7,3

DN 250 7,7 8,9

DN 315 9,6 10,8

DN 355

DN 560

10,9

17,2

12,1

18,4

DN 400

DN 630

12,3

19,3

13,5

20,5

DN 450 13,8 15,0

DN 500 15,3 16,5

KTS-O-E KTS-O-S

DN 160 0,013 2

DN 200 0,022 2

DN 250 0,038 2

DN 315 0,064 2

DN 355

DN 560

0,083

0,221

2

2

DN 400

DN 630

0,107

0,283

2

2

DN 450 0,139 2

DN 500 0,174 2
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94

158

274

461

598

1591

770

2038

1001

1253

187

317

547

922

1195

3182

1541

4075

2002

2506

281

475

821

1382

1793

4774

2311

6113

3002

3758

374

634

1094

1843

2390

6365

3082

8150

4003

5011
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Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach budowlanych

Przegrody sztywne œcienne 

Klapy dla zachowania deklarowanej odpornoœci EIS120 powinny byæ montowane w œcianach, które po przepro-
wadzeniu badañ zosta³y zaklasyfikowane jako EI120. 

Dopuszcza siê stosowanie klap KTS w œcianach o innej odpornoœci ogniowej i izolacji (EI30, EI60, EI90), jednak 
nale¿y wówczas pamiêtaæ, ¿e odpornoœæ ogniowa EI ca³ej zabudowy klapy KTS jest odpornoœci¹ najni¿szego 
sklasyfikowanego pod tym wzglêdem elementu w tym uk³adzie.

Technologia monta¿u:

Wariant I

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 .

2. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ 
lub podwiesiæ w taki sposób, aby  oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego
(wspó³osiowoœæ).  

3. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹ nale¿y dok³adnie
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowo-
wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych,
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

4. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy.

Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 5)

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN +70 .

2. Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ (jak na rysunku 5) za pomoc¹ œrub M6. 

3. Wykonaæ w œcianie otwory pod ko³ki rozporowe wed³ug rysunku 5.

4. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy.  w taki sposób, aby  oœ klapy 
pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ 
ko³ków rozporowych.   

5. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy cementowej , 
cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, 
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Rys. 5..



Przegrody sztywne stropowe - technologia monta¿u:

Wariant I 

1. Wykonaæ otwór w stropie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70 .

2. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy. Klapê podeprzeæ 
lub podwiesiæ w taki sposób , aby  oœ klapy pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego 
(wspó³osiowoœæ).Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, 
nale¿y dok³adnie wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem. W miejsce zaprawy 
cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw ogniochronnych, 
np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

3. Po wyschniêciu zaprawy usun¹æ podpory lub podwieszenia jakich u¿yto do monta¿u klapy.

Wariant II – zalecany przez Firmê SMAY (rysunek 6)

1. Wykonaæ otwór w œcianie o wymiarach (minimalnych) = DN + 70.

2. Zamocowaæ do klapy blachê mocuj¹c¹ za pomoc¹ œrub M6 .

W zale¿noœci od po³o¿enia klapy – mechanizm napêdowy klapy bêdzie siê znajdowa³ 
nad stropem lub pod stropem, blacha mocuj¹ca bêdzie mocowana przed lub za ko³nierzem klapy. 

3. Wykonaæ w stropie otwory.

4. Klapê wsun¹æ do otworu na g³êbokoœæ opisan¹ ko³nierzem klapy w taki sposób, aby  oœ klapy 
pokrywa³a siê z osi¹ otworu monta¿owego (wspó³osiowoœæ), a nastêpnie przykrêciæ za pomoc¹ 
ko³ków rozporowych w przypadku monta¿u kiedy mechanizm napêdowy  jest pod stropem ko³ki 
rozporowe powinny byæ stalowe.  

5. Po ustawieniu klapy zgodnie z opisem szczelinê pomiêdzy klap¹, a œcian¹, nale¿y dok³adnie 
wype³niæ zapraw¹ cementowo- wapienn¹ lub betonem.  

W miejsce zaprawy cementowo-wapiennej i betonu mo¿na równie¿ u¿yæ równie¿ zapraw
ogniochronnych np.: PROMASTOP MG III produkcji firmy PROMAT.

Uwaga: Blachy mocuj¹ce mog¹ zostaæ wykonane na wymiar i dostarczone przez firmê SMAY Sp. z o.o. 
lub mog¹ byæ wykonywane zgodnie z rysunkiem Dokumentacji Techniczno Ruchowej producenta.
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KTS-O-E(S)Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach budowlanych

Rys. 6.
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Zasasdy oznakowania produktu

L

d³ugoœæ klapy - standard L=375 L

BLF230-T-ST

Schemat zabudowy klap typu KTS w przegrodach budowlanych

Rys. 6. cd.


