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Преглед на Пожарни / Димоотвеждащи продукти 

• Пожарни клапи FDMA, FDMB, FDMC, FDMD, CFDM 

 

 

 

 

 

 

 

• Димоотвеждащи клапи SEDS, MSD, MSD-W, SEDM, BSK 



Преглед на пожарни продукти 

 

 Пожарна клапа  

      с жалузи 

 

 

 

 

 Пожарен конусен вентил 

 

 

 

 

 Заглушител  

      за въздуховод 



CFDM – Пожарна клапа за вграждане („пеперуда“)  
(пусната на пазара 5/2016) 

CFDM   
  
Пожарна клапа – за вграждане -     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

    

    

    

    

    

    

• Кръгли клапи 100, 125, 160, 200 мм 
• Механично задействане и следене чрез краен изключвател 
• CE сертифициран според EN 15650 
• Тестван в съответствие с EN 1366-2 
• Класифициран според EN 13501-3+A1 
• Пожароустойчивост EIS 90 
• Пропускливост на външния корпус  клас С 



Пожарни клапи FDMD 

 Кръгли клапи от ø 100 до ø 200 мм 

 Едно компактно тяло с перфорирана ламарина за да се прекъсне връзка за потенциален 
термичен мост 

 Задействащ механизъм - вътре в тялото (особено подходящо за ограничени 
пространства за монтаж като например във вертикална шахта) 

 FDMD v1 – ръчен механизъм за задействане от външната страна на тялото 

 Летящи клапи 20 мм. 

 Ревизионен отвор –  1 

 Пожароустойчивост EIS 90, EIS 120 

 Клас  на пропускливост „C“ 



FDMD Пожарни клапи 

Дизайн на клапа 
Първо и второ допълнително 

число в сигнатурата на 
модела 

Ръчен и термичен механизъм вътре в тялото .01v0 

Ръчен и термичен механизъм от външната страна на тялото .01v1 

Ръчен и термичен механизъм от външната страна на тялото, в кутия .01v2 

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН") механизъм вътре в тялото .11v0 

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН") механизъм от външната страна на тялото .11v1 

Ръчен и термичен с  краен превключвател ("ЗАТВОРЕН"), механизъм от външната страна на тялото, в кутия .11v2 

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН", „ОТВОРЕН"), механизъм от външната страна на тялото .80v1 

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН", „ОТВОРЕН"), механизъм от външната страна на тялото, в 
кутия 

.80v2 

Със задействащ механизъм BLF 230-T .40 

Със задействащ механизъм m BLF 24-T  .50   

С комуникационно и захранващо устройство BKN 230-24 и задействащ механизъм BLF 24-T-ST* .60 

Механичен и термичен с  два крайни превключватели („ОТВОРЕН", „ЗАТВОРЕН")   .80   

Пожарни клапи FDMD - дизайн 



Пожарни клапи FDMB 

 Кръгли клапи от ø 160 до 630 мм,  с фланец или уплътнение  

 Правоъгълни клапи от 160 × 160 мм до 1000 x 500 мм или 500 x 1000 мм (макс. 0,5 m2) 

 Възможен е монтаж на две клапи „в батерия“  

 Едно компактно тяло с перфорирана ламарина за да се изключи потенциален термичен 
мост 

 Летяща клапа с дебелина 30 мм 

 Задействащ механизъм – от външната страна  

        на тялото 

 Ревизионни отвори – 2 правоъгълни и 1 кръгъл 

 Пожароустойчивост EIS 90, EIS 120 



Пожарни клапи FDMB - Етикет 

 



Пожарни клапи FDMA 

 Кръгли клапи от ø 180 до ø 1 000 мм, с фланец или уплътнение  

 Правоъгълни клапи от 180 × 180 мм до 1 600 × 1 000 мм  

 Възможен е монтаж на две клапи „в батерия“  

 Тяло от две части с прекъснат термичен мост изработен от  Promatect  

 Летяща клапа - дебелина 40 мм 

 Задействащ механизъм – от външната страна  

        на тялото 

 Ревизионни отвори – 2 правоъгълни и 1 кръгъл 

 Пожароустойчивост EIS 90, EIS 120 

 Стара версия *) *) може да се използва във взривоопасна среда 



Пожарни клапи FDMA – Двоен монтаж 

 Две пожарни клапи могат да се монтират  

        заедно „в батерия“ 

 Макс. размер на едната  1500 x 800 мм  

        или диаметър  1000 мм 

 Отвор + 100 мм 

         (изолация от каменна вата 140kg/m3) 

 Фланци 30 мм 



Пожарни клапи FDMA – Двойна композиция 



Atex дизайн FDMA – за взривоопасна среда 

• Atex дизайн - ръчен .02 

• Atex моторизиран с Schischek ExMax .42 

• Stasto пневматичен задвижващ механизъм 



Пожарни клапи FDMC 

 Кръгли – диаметър от  100 до 400 мм 

 Едно компактно тяло  с перфорирана ламарина за да се прекъсне връзка за 
потенциален термичен мост 

 Летяща клапа с дебелина 20 мм 

 Задействащ механизъм – от външната  

        страна на тялото 

 Ревизионни отвори – 1 кръгъл 

 Пожароустойчивост EIS 60 

 Клас  на пропускливост „C“ 

 Не ръчно, а моторизирано  

        задействане  .40 или .50 



Пожарни клапи FDMC - Етикет 



Пожарни клапи - конструкция 

 Поцинкована ламарина – Zn 275 гр./м2 

 Изолационен материал – Promatect H 

 Механичен задействащ механизъм 

 Електромагнитен активатор 230V or 24V AC/DC 

 Електрическо задвижващо устройство – BL-T1, BLF-T1 

 Краен изключвател 

 Термопрекъсвач 

 Фланец 

 Лепило – температурно активиращ се уплътнител 

 Ревизионен отвор 2x, респ. 1x 

 Етикети 



Задействащ механизъм и превключватели 

1. Механичен – съставен от термопрекъсвач (еднократна употреба), 
пружина – задействаща и движеща механизма  

2. Механичен -  с електромагнитен задействащ механизъм 

3. Електрически - 24 или 230 волта.  

Задействащ механизъм  

BL, BLF или Juventa,  

или Schischek (Стар) 



MANDÍK 
Димоотвеждащи клапи 
 
SEDS – еднозонова,  
             правоъгълна 
MSD – мултизонова,  
             кръгла/правоъгълна 
MSD-W – мултизонова,  
             кръгла/правоъгълна 
SEDM – мултизонова, 
 правоъгълна 



SEDS – димоотвеждаща клапа (еднозонова) 

SEDS характеристики: 
 
•Димоотвеждаща клапа – един е жалуза в димоотвеждащата тръбна система . Клапите са 
проектирани да спират разпространението на топлина и запалими продукти (например дим) от 
една пожарна зона. 
 
•Клапите могат да се инсталират във въздуховоди с различен размер, според областта на 
приложение, в съответствие с EN 1366-9. 
 
•Приложението е одборено и се базира на резултати от тестове според  
    EN 1363-1, част A.1 и A.2, EN 1366-2, част 13 и EN 1366-10, част 9. 
 
•Клапите са проектирани за димоотвеждащата тръбна система с 
    подналягане макс.-1000Pa или свръхналягане макс. 500Pa 
 
•Димоотвеждащи клапи SEDS – еднопреградни са класифицирани 
    с E600 90 (ve- i o) S1000C300AAsingle според EN 13501-4 



MSD – димоотвеждаща клапа (мултизонова) 
 
Нови MSD – димоотвеждащи клапи Mandik 
 
Класифицирани според  EN 13501-4 
Тествани според  EN 1366-10 
 
 
Характеристики: 
 
-EIS 120 (1500 Pa – 500 Pa) Multi 
-1500 Pa  макс. подналягане - 500 Pa  макс. свръхналягане  
      (в класификацията е споменато като 1500) 
-C 10 000 
-AA 
-Задействане с и без заряд от  BE, BLE, Schischek  (мотори за димоотвеждащите 
клапи) 
-Задействане без заряд от BLF (мотори за пожарни клапи с функция за спешни 
случаи) в комбинация с електромагнит (задвижващи устройства Be limo BLF, 
Joventa) 
-Стена, таван – хоризонтално и вертикално 
-Солидна стена 100 мм и лека стена (гипс) с дебелина 125 мм 

 

 

Размери: 
Кръгли клапи от ø 160 to 630 mm 
Квадратни клапи от 160 × 180 мм  до 1 500 × 800 мм 
 
 
Класификация:  
 
EIS120 (vewhow-I,<->o) S1500 C10000AAmulti 
 



SEDM – Димоотвеждаща клапа (мултизонова) 

Класификация на носещи конструкции 
Хоризонтална въздуховодна система  EI 120 (hod - i↔o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti 
EI 120 (hod - i↔o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti 
Таванна конструкция от порест бетон, 
дебелина 150 мм EI 90 (how - i↔o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti 
Стенна конструкция от порест бетон , 
дебелина 100 мм EI 120 (vew - i↔o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti 
Гипсова стена , дебелина 100 мм EI 120 (vew - i↔o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti 
Вертикална въздуховодна система EI 120 (ved - i↔o) S1000C10000HOT 400/30MAmulti 
EI 120 (ved - i↔o) S1000C10000HOT 400/30AAmulti 

SEDM характеристики: 
 
• CE сертифицирана според EN 12101-8 
• Тествана в съответствие с EN 1366-10 
• Класифицирана според EN 13501-4+A1 
• Пожароустойчивост според Табл. 1.2.1 
• Пропускливост на външния корпус – клас мин. B, 
  пропускливост на вътрешния корпус – клас 2 
  според EN 1751 
• Цикличен тест клас „C“ 10 000 според EN 15650 
• ES Сертификат за съответствие No. 1391-CPD-0098/2012 
• Декларация за експлоатация No. CDM/SEDM/001/13 
• Хигиенна оценка на пожарните клапи - Доклад No. 1.6/13/16/2 



BRK – Димоотвеждаща клапа с жалузи 

Димоотвеждащата клапа с жалузи е тествана според  EN 1366 – 10,  класифицирана според   
EN 13501 – 4   EI 90 (ve -  ho i  o) SC 10000HOT и хармонизирана според  EN 12101 – 8. 
 
Базовият дизайн на димоотвеждащите клапи е същият като на пожарните клапи  BSK – J / EI90. 
Има разлика в разположението на мотора в изолационната кутия и  отсъствието на температурен сензор. 
 
 
Димоотвеждащите клапи се контролират с мотор:  BELIMO или GRUNER 

Технически данни: 
 
Височина: 
Монтажна дължина: 
Време за отваряне: 
Пожароустойчивост: 
CE сертификат: 
Пропускливост според EN 1751 
Цикличност: 
Материал: 

BSK–J/EI90S  
 
150 – 1050 мм (разстояние 150 мм) 
200 мм + разтегателна рамка 100 мм 
Вижте таблицата с данни на мотора 
EI 90 (ve -  ho i  o) S 
EN 15650 
B2 
10 000 цикъла според EN 15650 
Галванизирана ламарина 

BSK–J/EI90S/M/HOT 
 
150 – 1050 мм (разстояние 150 мм) 
200 мм  
Вижте таблицата с данни на мотора 

EI 90 (ve -  ho i   o) S C 10000HOT 400/30 
multi 
EN 12101 - 8 
B2 
10 000 цикъла според EN 12101 - 8 
Галванизирана ламарина 

Монтаж на пожарни и димоотвеждащи клапи: 
              1)   неподвижен таван и стенна конструкция 
              2)   гипсова стена 
Извън тавани и стенни конструкции 



 

Димоотвеждащи клапи - еднознова/мултизонова 



EU регулации 

 
Нова регулация на строителните продукти (CPR) ефективна от 1.7. 2013 
Пожарните клапи MANDÍK притежават CE маркировка от 29.8. 2012, в 
съответствие с EN 15650.  
CE маркировката гарантира че пожарните клапи MANDÍK  и климатичните камери 
могат да се използват за утвърдените приложения в целия ЕС. 
На 1 Юли 2013, Европейската регулация на строителните продукти (305/2011) 
заменят Директивата за строителни продукти (89/106/EEC).  
 
Регулацията на строителните продукти, или CPR, става незабавно ефективна във 
всички страни членки на Европейския съюз. 

Пожарни клапи – EU регулации/ „CE маркировка“ 



Тестване – пожарни клапи 

 Сертификат за постоянни  

      експлоатационни показатели  

 

 CE сертифициран според EN 15650 

 

 Тестван в съответствие с EN 1366-2 

 Класифициран спрямо EN 13501-3 A1 

 Устойчивост  EIS 60, 90, 120 минути 

       (зависи от типа и монтажа) 

 E – компактност на тялото 

 I – температурна изолация 

 S – димопропускливост 

 Клас на пропускливост „C“ според EN 1751 



 
Сертификат за постоянни експлоатационни показатели 
 



Декларация за експлоатационни показатели 
 



Инсталация (Пример – виж „Технически документ“ 

на страница 16 до 25 за FDMB – TPM 075/09) 

 Пожарните клапи могат да се вграждат в гипсови стенни конструкции с класификация за 
пожароустойчивост EI 90. 

 

 Пожарните клапи могат също така да се монтират извън стенната конструкция. 
Въздуховода и частта на клапата между стенната конструкция и летящата клапа 
(маркирано с BUILD IN EDGE върху защитното покритие) трябва да се защитят с 
огнеустойчива защита. 

 

 Пожарните клапи могат да се вграждат в солидни стенни конструкции изработени 
например от обикновен бетон / зидария , порест бетон с минимална дебелина 100 мм 
или в солидни таванни конструкции изработени например от обикновен бетон / порест 
бетон с минимална дебелина 150 мм. Препоръчителните конструктивни отвори са 
описани на фиг. 9-10. 

 

 Ако е правоъгълна клапа монтирана извън конструкцията е нужно да използвате 
допълнително VRM-III. 

 ..\Technical specifications\Fire\092_13en_Z2_FDMD.pdf 



Монтаж на пожарна клапа 

• Вижте техническата спецификация на www.mandik.cz 

• Ръчно прикачена в найлонов плик към всяка пожарна клапа , на 
различни езици 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• На всеки етикет е поставен QR код за „смартфон“ приложение 

http://www.mandik.cz/
http://www.mandik.cz/


Редовни инспекции 

 Кръгли и правоъгълни клапи – според EN 15560  е задължително да се извършва 
функционална проверка два пъти годишно.  

 Контролиране на задействащия механизъм и вътрешната част на тялото чрез 
ревизионния отвор. 

 Пожарен вентил – прави се функционална проверка веднъж годишно на задействащия 
механизъм и вътрешната част на тялото чрез ревизионния отвор. 



ISO сертификат 



Производство в Hostomice 



Представяне на продукти Mandík 2016 

      Противопожарни технологии  Вентилационни компоненти 

 

 

 
  

 
  

 

 
  
 Климатични камери                      Компоненти за ОВК 

 

 

 

 

 

 
  



Представяне на продукти Mandík 2014 

  

 
  
 Индустриално отопление 

 

 

 

 
  

 
 Специални приложения 



Няколко приложения на пожарните клапи 



 

 

 

Благодаря за вниманието! 

 

 

София 

ж.г. Южен Парк  

Ул. Сердикийски събор 

Бл.45, офис 1 

 

Tel: +359 02 41 60 396 

Fax: +359 02 858 19 39 

 

www.proximus-bg.com 

info@proximus-bg.com 

Варна 

Западна промишлена зона 

„БАЗА НОВА“ 

 

 

Tel: +359 052 500 070 

Fax: +359 052 509 987 

 

www.proximus-bg.com 

info@proximus-bg.com 

 
 
 

ПРОКСИМУС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 
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