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Protecta® FR Damper se používá na protipožární utěsnění větracích potrubí 
procházejících přes požární konstrukce, jako např. požární oddělení a 
stěny, aby se zabránilo přechodu ohně a kouře v okolí a uvnitř větracího 
potrubí. 

Produkt sestává z ocelového obalu obsahujícího horizontální ocelové 
lamely, ošetřené technicky pokrokovým expandujícím grafitem, který při 
požáru uzavře celou klapku. Otvor v okolí klapky je utěsněn produkty 
Protecta FR Board ve stěnách a Protecta® EX Mortar v podlahách. 

 
Tlumič může být instalován do požárních těsnění a větracích potrubí nebo 
připojený k potrubí a poté utěsněn. 

Otvor, přes který procházejí trouby může zahrnovat jedno nebo více 
větracích potrubí. Jeden může také procházet přes jiné technické prostupy, 
jako jsou kabely, kabelové nosiče a trubky v rámci téhož otvoru. 

 

 
• Bezúdržbová a bez potřeby elektrického připojení. 
• Stejná klapka může být instalována do stěn i podlah. 
• Utěsňuje proti proniknutí ohně a kouře v okolí i uvnitř větracího 

potrubí. 
• Uzavře se pouze v okolí ohně, takže může být větrací systém použitý na 

odvedení kouře z oblastí, ve kterých nehoří. 
• Udržuje teplotu v síti potrubí pod 120°C a tím chrání ventilátory a citlivé 

jednotky v systéme. 
• Není potřebná izolace potrubí. 
• Provozní životnost víc než 50 roků; klapka vydrží stejný životný cyklus 

jako ventilační systém. 
• Klapky jsou navrženo tak, aby byly vhodné do potrubního vybavení a aby 

jejich montážník věděl snadno namontovat. 
• Klapky jsou upevněné uvnitř potrubí, čím šetří prostor. 
• Otvor může obsahovat několik klapek a kromě toho technické prostupy jako 

kabely, kabelové nosiče a trubky. 
• Klapky jsou dlouhé jen 15 cm a kolena mohou být napojené hned za 

protipožárním těsněním (mohou být objednané v jiných velikostech). 
• Klapka může být připevněná k ventilátoru na jedné straně. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Stavba Popis Klasifikácia 
 
 
 
 
 
 
Sádrokartonové a 
pevné stěny s tloušťkou 
≥ 100 mm 

≤ Ø 400 mm FR Damper/trubka 
s ≥ 200 mm podložkou 
z kamenné vlny na obou 
stranách 

 
EI 120 (E 120) 

≤ Ø 1250 mm FR 
Damper/trubka s 
≥ 500 mm podložkou 
z kamenné vlny na obou 
stranách 

 
EI 60 (E 90) 

≤ 600 mm vysoký x 1000mm 
široký FR Damper/trubka s 
≥ 500 mm podložkou 
z kamenné vlny na obou 
stranách 

 

EI 120 (E 120) 

≤ 1200 mm vysoký x 1700mm 
široký FR Damper/trubka s 
≥ 500 mm podložkou 
z kamenné vlny na obou 
stranách 

 
EI 90 (E 90) 

 
 
 
 
 
Pevné podlahy s 
tloušťkou ≥ 150 
mm 

≤ Ø 400 mm FR Damper/trubka 
s 
≥ 150 mm podložkou 
z kamenné vlny na obou 
straně 

 
EI 120 (E 180) 

≤ Ø 1000 mm FR 
Damper/trubka s 
≥ 500 mm podložkou 
z kamenné vlny na vrchní 
straně 

 
EI 90 (E 90) 

≤ 600 x 1000 mm FR Damper/ 
trubka s ≥ 500 mm podložkou 
z kam. vlny na vrchní 
straně 

EI 60 (E 90) 

≤ 1000 x 1000 mm FR 
Damper/ trubka s ≥ 500 
mm podložkou z kam. 
vlny na vrchní straně 

 
EI 90 (E 90) 

Popsaná podložka z kamenné vlny má tloušťku ≥ 30 mm a hustotu 
≥ 80kg/m3 s anebo bez hliníkové fólie, upevněná podle návodu na instalaci 
produktu. 

Obsah 
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Tvorba prachu a všeobecná údržba 

Minimální vzdálenosti a omezení 

Podpůrné konstrukce 

Zvuková izolace 

Klasifikace netěsnosti obalu 

Nosné vlastnosti v podlahách 

 
 

 
Kombinované řešení "uzavřít a vytáhnout" zabraňuje šíření ohně 
uzavřením ohně uvnitř požárního oddělení a používá větrací systém mimo 
oblasti požáru na vytažení kouře, který se odfiltruje přes požární oddělení 
stavby. Protecta® FR Dampers musí být použity ve všech přestupech 
větracího potrubí v požárních odděleních a stěnách. Klapky uzavřou 
požární oddělení, ale ne v těch částech budovy, ve kterých nehoří. Aby 
princip fungoval efektivně, doporučuje se, aby byla ventilační jednotka 
chráněna bateriovou zálohou a obejitím filtrů, aby je kouř z ohně 
nezaslepuje. 

 
Při použití klapek Protecta® FR Dampers nemusí být větrací potrubí plně 
izolované. 

 

Zkoušky provedené na klapce Protecta® FR Damper na zjištění tvorby 
prachu uvnitř klapky ukázaly, že se prach uvnitř nekumuluje o nic víc než 
v ostatních částech větracího systému. Prach je přes klapku profoukáván 
pokud je větrací systém v neustálé provozu a je nainstalován v běžných 
vnitřních podmínkách (Z2). 

 
Doporučuje se, aby byl větrací systém navržen a čištěný v souladu s 
místními předpisy a se stavebním zákonem, aby byl přístupný pro kontrolu 
a čištění spolu s frekvencí rutiny čištění. Protecta® FR Damper může být 
jednoduše očištěn pomocí vysavače, pokud je to nutné. Kuchyňské a 
podobné trouby, kde vzniká riziko mastnoty a vlhkosti, musí být vybaveny 
filtry proti mastnotě, které budou čištěny v pravidelných intervalech. 

 

Maximální velikost otvoru je 1200 x 2400 mm v podlahách a 1500 mm 
výška x 2400 mm šířka nebo 1200 mm výška x neomezená šířka ve 
stěnách. Otvor může obsahovat několik prostupů a ty mohou zahrnovat 
kombinaci, např. kabelů, kabelových vedení a trubek. 

 
Minimální povolený rozestup mezi sousedními těsněními / otvory je 200 
mm. Prostupy by měly být vzdáleny min. 25 mm od okrajů těsnění. 
Prostupy v rámci systému těsnění Protecta® nevyžadují minimálně 
rozestupy, kromě trubek, kde hořlavá izolace proniká přes těsnění a 
prostupů plastových trubek, které by měly být vzdáleny min. 30 mm od 
ostatních prostupů v otvoru. Mezi dvěma větracími potrubími musí být 
dostatečná vzdálenost, aby mohlo být použito požární těsnění tak, jak je 
uvedeno v návodu na instalaci. 

 

Sádrokartonové stěny musí mít tloušťku min. 100mm a musí obsahovat 
ocelové sloupky nebo dřevěné sloupky *) lemované po obou stranách min. 
2 vrstvami desek o síle 12,5 mm. 

 
Pevné stěny musí mít tloušťku min. 100mm a musí obsahovat beton, 
pórobeton nebo zdivo s minimální hustotou 650 kg/m3. 

 
Pevné podlahy musí mít tloušťku min. 150 mm a musí obsahovat 
pórobeton nebo beton s minimální hustotou 650 kg/m3. 

Podpůrná konstrukce musí být klasifikována v souladu s EN 13501-2 pro 
požární odolnost na požadované období. 

 
*)Dřevěné nosníky: žádná část těsnění prostupu nemůže být blíže ke 
sloupku jako 100mm a v rámci dutiny mezi těsněním prostupu a nosníkem 
musí být zajištěna min. 100mm hrubá izolace třídy A1 nebo A2 v souladu s 
EN 13501-1. 

 

 

Popis Klasifikace zvuku 

Protecta FR Board ve stěně 55 dB 

Protecta EX Mortar v podlaze 64 dB 
 

Hodnoty zvukové izolace jsou platné jen pro požární těsnění a ne pro jiné 
části stavby, jako např. větrací potrubí. 

 
Protecta® produkty byli testované v BM Trada (UKAS  akreditace); v 
soulade s EN ISO 10140-2:2010. 

 

Klapky Protecta® FR Dampers jsou upevněny vysoce kvalitními těsnícími 
kroužky do kulatých potrubí a jsou testovány v souladu s EN 1751 na 
nejvyšší možnou třídu C pro všechny velikosti. Testování bylo provedeno v 
akreditované laboratoři BRE a zprávy ze zkoušky jsou dostupné na 
požádání. 

 
Klasifikace netěsnosti obalu pro obdélníkové klapky závisí na tom, jaký se 
vybere uzamykací mechanismus a klasifikace bude stejná jako klasifikace 
použitého uzamykacího mechanizmu. Polyseam může dodat klapky s 
většinou běžných typů uzamykacích mechanismů, jaké jsou dostupné na 
trhu. 

 

Malta Protecta® EX Mortar podléhá koncentrovanému zatížení a 
nárazovým testem v podlahách v souladu s ETAG 026-2 a EOTA TR001 
odstavec 2. Testy byly provedeny při minimální povolené hloubce odlitku 
100 mm. 

 
Podle limitů zatížení v níže uvedené tabulce není potřeba zpevnění, 
doporučuje se však, aby se okraje otvoru očistili od prachu nebo volných 
částeček a pomocí čisté vody bylo odstraněno jakákoliv znečištění. 
Navlhčení okrajů před zalitím zlepší přilnutí. 

 
Malta Protecta® EX Mortar by neměla být litá do povrchově upraveného 
betonu. Malta musí být namíchaná na hrubou, ale tekutou masu v poměru 
cca 2 díl. 

 
Výsledky testu: 

Princip ‘uzavřít a vytáhnut’ 

Test v ráme 1500x1000mm Výsledky 

Provozuschopnost po náraze měkkého tělesa 500 Nm 

Bezpečnost použiti po náraze měkkého tělesa 700 Nm 

Provozuschopnost po náraze tvrdého tělesa 6 Nm 

Bezpečnost použiti po náraze tvrdého tělesa 10 Nm 

Koncentrované zatížení podle ETAG 26-2 15 kN 
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Protecta FR 
Board 1-S 

Protecta FR 
Damper 

30 mm 
kamenná vlna 

Protecta FR 
Acrylic 

 
 

  
 

 

1. Před instalací desky Protecta® FR Board se ujistěte, že jsou povrchy všech 
prostupů a okolních konstrukcí čisté, bez volných částic, prachu a 
mastnoty. 

2. Protecta® FR Coating a Protecta® FR Acrylic jsou na bázi vody, takže v 
případech, kdy je problémem ochrana proti korozi, si možná budou některé 
kovy před touto instalací vyžadovat výplň mezi těsněním a povrchem. 

3. Použijte produkt Protecta® FR Board 1-S 50mm s dvěma deskami v otvoru. 
Natřená strana desky by měla být srovnána s povrchem stěny na obou 
stranách. 

4. Při požárním utěsňování stěn šachty obsahující sádru pouze na jedné 
straně, v závislosti od schválení orgánem, instalujte desku Protecta® FR 
Board pouze na odhalenou stranu. 

5. Vyřízněte požadovanou desku (y) podle rozměrů otvoru a typu a velikosti 
technických prostupů. Všechny hrany desky mohou být utěsněny pomocí 
Protecta® FR Coating nebo Protecta® FR Acrylic před montáží, což bude 
působit jako lepidlo a vytvoří tak kouřotěsné utěsnění. 

6. Vyřízněte otvor pro klapku a nalepte klapku do desek pomocí Protecta® FR 
Acrylic nebo Protecta® FR Coating 

7. Všechny spoje, mezery nebo nerovnosti v instalovaném těsnění musí být 
vyplněna Protecta® FR Acrylic na obou stranách. 

8. Připojte větrací potrubí ke klapce. 

9. Zaizolujte potrubí směrem k požárnímu těsnění na obou stranách 30mm 
hrubou podložkou z kamenné vlny v délkách podle tabulky na straně 1. 
Pokud potrubí končí ve stěně, dejte izolaci jen na jednu stranu. 

10. Protecta® FR Board může být přetřen většinou emulzních nebo alkydových 
(lesklých) nátěrů. 

 
 
 
 
 

1. Před instalací desky Protecta® FR Board se ujistěte, že jsou povrchy všech 
prostupů a okolních konstrukcí čisté, bez volných částic, prachu a 
mastnoty. 

2. Protecta® FR Coating a Protecta® FR Acrylic jsou na bázi vody, takže v 
případech, kdy je problémem ochrana proti korozi, si možná budou některé 
kovy před touto instalací vyžadovat výplň mezi těsněním a povrchem. 

3. Použijte produkt Protecta® FR Board 1-S 50mm s dvěma deskami v otvoru. 
Natřená strana desky by měla být zarovnána s povrchem stěny na obou 
stranách, ale ne v takové vzdálenosti, aby byly zakryty konce klapky. 

4. Vyřízněte požadovanou desku (y) podle rozměrů otvoru a typu a velikosti 
technických prostupů. Všechny hrany desky mohou být utěsněny pomocí 
Protecta® FR Coating nebo Protecta® FR Acrylic před montáží, což bude 
působit jako lepidlo a vytvoří tak kouřotěsné utěsnění. 

5. Vyřízněte otvor pro klapku a nalepte klapku do desek pomocí Protecta® FR 
Acrylic nebo Protecta® FR Coating. 

6. Všechny spoje, mezery nebo nerovnosti v instalovaném těsnění musí být 
vyplněna Protecta® FR Acrylic na obou stranách. 

7. Připojte větrací potrubí ke klapce. 

8. Zaizolujte potrubí směrem k požárnímu těsnění na obou stranách 30 mm 
hrubou podložkou z kamenné vlny v délkách podle tabulky na straně 1. 
Pokud potrubí končí ve stěně, dejte izolaci jen na jednu stranu. 

9. Protecta® FR Board může být přetřen většinou emulzních nebo alkydových 
(lesklých) nátěrů. 

Návod na instalaci v pevných stěnách Návod na inst. v sádrokartonových stěnách 

Protecta FR 
Board 1-S 

Protecta FR 
Damper 

30 mm 
kamenná vlna Protecta FR 

Acrylic 
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Technické údaje 

 
 

  
 

Rozměr Artiklové číslo a čarový kód Hmotnost 

Ø 63 mm PRO195 - 5060153111478 0,51 kg 
Ø 80 mm PRO196 - 5060153111485 0,68 kg 
Ø 100 mm PRO197 - 5060153111492 1,24 kg 
Ø 125 mm PRO198 - 5060153111508 1,57 kg 
Ø 160 mm PRO199 - 5060153111515 2,35 kg 
Ø 200 mm PRO200 - 5060153111522 3,36 kg 
Ø 250 mm PRO201 - 5060153111539 3,90 kg 
Ø 315 mm PRO202 - 5060153111546 7,36 kg 
Ø 400 mm PRO203 - 5060153111553 11,28 kg 
Ø 500 mm PRO204 - 5060153111560 14,60 kg 
Ø 630 mm PRO205 - 5060153111577 20,90 kg 
Ø 800 mm PRO206 - 5060153111584 32,24 kg 
Ø 1000 mm PRO207 - 5060153117647 49,80 kg 
Ø 1250 mm PRO208 - 5060153117654 74,00 kg 

 

 Délka klapek v tabulce je 150mm plus překrytí / spojení pro větrací 
potrubí. Delší a kratší klapky mohou být vyrobeny na objednávku. 

 
Protecta® FR Damper pro obdélníkové potrubí se vyrábějí podle přesných 
rozměrů a nejsou standardním zbožím. 

 

1. Ujistíte se, že jsou povrchy otvoru bez prachu a jiných nečistot. 
Plochy mohou být navlhčené pro lepši přilnavost. 

2. Neupravené kovové trubky a podobné projíždějící těsnění musí být 
chráněny proti korozi použitím vhodného nátěru / ochranného systému. 

3. Nainstalujte klapku do otvoru s dočasnou oporou, např. s bednící deskou. 

4. Instalujte desku z kamenné vlny nebo jinou, abyste dosáhli požadovanou 
tloušťku malty 100mm. Ujistěte se, že je těsnění přiléhavé - jakékoli malé 
otvory by měly být utěsněny pomocí Protecta® FR Acrylic. 

5. Nalijte čistou vodu do vhodné nádoby a vlijte do ní dostatek malty, abyste 
získali požadovanou konzistenci. Dobře promíchejte, abyste odstranili  
všechny hrudky. Vždy přidávejte maltu do vody, ne naopak. Pro různé 
poměry hmoty a různé doby schnutí viz Technický list malty. 

6. Po dosažení požadované konzistence vylijte maltu na bednicí desku tak, 
aby zatekla do všech rohů a kolem prostupů. Popřitlačte maltu, abyste 
odstranili případné vzduchové bubliny. Přidávejte až do požadované 
hloubky 100 mm. 

7. Připojte větrací potrubí ke klapce. 

8. Zaizolujte potrubí směrem k požárnímu těsnění na vrchní straně 30 mm 
hrubou podložkou z kamenné vlny v délkách podle tabulky na straně 1. 

Standardní velikosti klapek FR Dampers Návod na instalaci v pevných podlahách 

30mm 
kamenná vlna 

Protecta EX 
Mortar 

Protecta FR 
Damper 

Vzhled Hotový výrobek z ocele a grafitu 
BREEAM Schválené, EC1PLUS na všechny pož. těsnění 

Vnitřní klíma, 
instalované 

Z2: Relativní vlhkost vzduchu do 
85% a teploty mezi 5 a 40 °C 

Spouštěcí teplota při 
požáru 100 °C 

Teplota, úplné uzavření 160 °C 
Čas úplného uzavření Od 50 sekund do 2 minut 
Míra expanze grafitu 15,5 až 17 
Hustota grafitu 2,6 kg na liter 
Tloušťka grafitu 1,6 mm 
Klasifikace netěsnosti Třida C v souladu s EN 1751 (okrouhlá) 
Volný vzduchový otvor Mezi 84,2% a 85,4% 
Tlak při požáru FR Damper odolává minimálně 300Pa 
Norma pro spojení EN 1506:2007 
Norma pro požární testy EN 1366-12:2014 & EN 1363-1:2012 
Norma pro aerodynamiku EN 1751:2014 
Norma pro hladiny zvuku EN ISO 5135:1998 
Bod vzplanutí Žádný 
Skladování V teplotách mezi 5˚C a 30˚C 
Životnost Za běžných podmínek; 50 roků + 
Instalační teplota +5 °C až +50 °C 
 
Barva 

Galvanizovaná ocel s částí červenej barvy 
na identifikaci umístnění požárního 
těsnění. 

Balení 1 klapka v krabici 
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V rámci naší politiky neustálého vývoje a testování produktů si vyhrazujeme právo na úpravu nebo 
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instalaci ani nad podmínkami na stavbě, neposkytuje žádné záruky, co se týče skutečného účinku 
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& UL-EU-01028-CPR 

 

 

 
 

 
 
 

 DPS [Pa] 
Priemer [mm] 

Vk [m/s] 100 125 160 200 250 315 
0 0 0 0 0 0 0 
1 2,71 2,52 2,27 2,02 1.73 1,42 
2 10,20 9,50 8,60 7,65 6,62 5,50 
3 22,48 20,95 19,00 16,92 14,66 12,22 
4 39,54 36,86 33,42 29,80 25,86 21,58 
5 61,38 57,20 51,90 46,32 40,22 33,61 
6 88,00 82,10 74,47 66,50 57,73 48,27 
7 119,42 111,45 101,15 90,28 78,39 65,60 
8 155,60 145,25 131,73 117,69 102,22 85,56 

Příloha A – Tlakové rozdíly Ø 100 – Ø 315 mm 
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 DPS [Pa]  DPS [Pa] 
Průměr [mm] Průměr [mm] 

Cca Vk [m/s] 400 630 1250 Cca Vk [m/s] 400 630 1250 
0 0,00 0,00 0,00 11 93,43 76,30 54,10 
1 1,30 1,95 1,80 12 118,54 87,69 72,60 
2 2,93 3,45 2,30 13 130,25 100,02 82,80 
3 8,77 8,32 5,50 14 - 113,30 93,80 
4 12,47 11,74 8,10 15 - 142,84 105,40 
5 22,59 15,84 11,50 16 - 159,14 130,80 
6 27,75 20,65 15,50 17 - 176,51 144,50 
7 41,38 32,50 25,60 18 - 194,95 158,90 
8 48,72 39,59 31,70 19 - 235,19 174,00 
9 64,91 47,49 38,50 20 - 257,04 189,80 

10 74,50 56,23 46,00 21 - - 206,30 
 
 

Příloha B – Tlakové rozdíly Ø 400 – Ø 1250mm 
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Protecta FR Damper Ø 100 mm Protecta FR Damper Ø 250 mm 

  
 

Protecta FR Damper Ø 400mm 

 

Příloha C – Hladiny akustického výkonu 
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