
ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ

®



2

Съ
дъ

рж
ан

ие

Съдържание
Противопожарни технологии                                           3

Димоотвеждащи технологии                                           7

Технологии за регулиране на въздуха                               9



3

П
ро

ти
во

по
ж

ар
ни

 т
ех

но
ло

ги
и

• Квадратни клапи от 160 × 160 мм до 0,5 м2 
(максимален размер 1 000 × 500 мм)

• Кръгли клапи от ø 160 до 630 мм
•  сертифициран според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 120
• Пропускливост на външния корпус 

– клас C, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Устойчивост на корозия според 
EN 15650

• Цикличен тест клас „С“ 10 000 според 
EN 15650

• Задействане на клапата механично или 
електрически

• Максималната скорост на въздуха 
при отворена клапа 12 м/s и разлика 
в налягането 1 200 Pa

Пожарна клапа
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

FDMB (TPM 075/09)

• Квадратни клапи от 180 × 180 мм до 
1 600 × 1 000 мм 

• Кръгли клапи от ø 180 до 1 000 мм
•  сертифицирана според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 120
• Пропускливост на външния корпус 

– клас C, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Устойчивост на корозия според 
EN 15650

• Цикличен тест клас „С“ 10 000 според 
EN 15650

• Задействане на клапата механично или 
електрически

• Максималната скорост на въздуха 
при отворена клапа 12 м/s и разлика 
в налягането 1 200 Pa

• Може да се използва във взривоопасна 
среда

Пожарна клапа
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

FDMA (TPM 018/01)

Противопожарни технологии

• Кръгли клапи от ø 100 до 400 мм 
•  сертифицирана според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 60
• Пропускливост на външния корпус  

клас мин  C, 
пропускливост на вътрешния корпус  
клас 2  според EN 1751 

• Устойчивост на корозия според 
EN 15650

• Цикличен тест клас „С“ 10 000 според 
EN 15650

• Задействане на клапата електрически
• Максималната скорост на въздуха 

при отворена клапа 12 м/s и разлика 
в налягането: 1 200 Pa

Пожарна клапа
EI60 (ve, ho i  o)S

FDMC (TPM 083/12)
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• Кръгли клапи от ø 100 до 200 мм
•  сертифицирана според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пропускливост на външния корпус 

– клас C, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Пожароустойчивост EIS 120

• Устойчивост на корозия според 
EN 15650

• Цикличен тест клас „С“ 10 000 според 
EN 15650

• Задействане на клапата механично или 
електрически

• Максималната скорост на въздуха 
при отворена клапа 12 м/s и разлика 
в  налягането 1 500 Pa

• Кръгли клапи 100, 125, 160, 200 мм
•  сертифицирана според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 120
• Пропускливост на вътрешния корпус 

– клас 2 според EN 1751

• Устойчивост на корозия според 
EN 15650

• Максималната скорост на въздуха 
при отворена клапа 12 м/s и разлика 
в  налягането 1 200 Pa

• Размери от 100 × 150 мм до 1 000 × 
1 050 мм 

•  сертифицирана според EN 15650
• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 90
• Пропускливост на външния корпус 

– клас B, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Цикличен тест клас „C 10 000 според 
EN 15650

• Електрическо задействане на клапата 
• Максималната скорост на въздуха 

при отворена клапа 15 м/s и разлика 
в налягането 1 200 Pa

Пожарна клапа
EI120, EI90 (ve, ho i  o)S

Пожарна клапа
EI120, EI90, EI60 (ve i  o)S, EI160 (ve, ho i  o)S

Пожарна клапа с жалузи
EI90 (ve, ho i  o)S

FDMD (TPM 092/13)

CFDM (TPM 118/16)

BSK-J
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• Пожарна клапа с жалузи (без свърз-
ване с въздуховод) в пожарна секция 
на разделящите конструкции, която 
предотвратява разпространението на 
огъня 

• Пожароустойчивост EI 90 DP1
• За вертикални и хоризонтални пожа-

роразделителни конструкции
• Може да се използва във взривоопас-

на среда

• Размери от 200 × 215 мм до  
600 × 815 мм

• Корпуса е изработен от поцинкована 
ламарина, жалузите  са изработени 
от калциево-силикатен изолационен 
материал 

• Покриваща решетка с RAL 9010 покри-
тие

• Оборудване предотвратяващо раз-
пространението на огъня и дима във 
вентилацията и климатичните системи

• Може да бъде инсталиран самостоя-
телно или да служи за притока на 
въздух отвън и отвътре

• Пожароустойчивост E 90 / EW 90

• Диаметър в мм: 100, 125, 160, 200
• Обем на въздушния поток от 20 до 

300 м3/ч
• Корпусът на клапана е направен от по-

цинкована ламарина, тялото и конуса 
на вентила са с покритие RAL 9010

Пожарна клапа с жалузи

Пожарен конусен клапан

PSUM (TPM 006/99)

PVM (TPM 052/05)

• Свързващи диаметри от 80 до 500 мм 
• Spiro дизайн с вътрешно мрежесто 

уплътнение
• Тествана пожароустойчивост  според 

EN 1366-1
• Тествана пропускливост според  

EN 12237 
• Тествана акустичност според  

EN ISO 11691

• Пожароустойчивост класифицирана 
според EN 13501-3+A1 като EI30 без 
защитно разстояние

• Максималната скорост на въздуха 
12 м/с и максимална разлика в наляга-
нето 1 500 Pa

• Дебелина на изолацията 50 мм

Шумозаглушител за въздуховод
SMRF (TPM 091/13)
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• Кръгли клапи от ø 100 до 630 мм 
• Изцяло изработена от поцинкована 

ламарина
• Електрическо задвижване на механи-

зма
• CE сертифицирана според EN 15650

• Тествана в съответствие с EN 1366-2
• Класифицирана според EN 13501-3+A1
• Пожароустойчивост EIS 30
• Максималната скорост на въздуха 

при отворена клапа 12 m/s и разлика 
в налягането 1 200 Pa

Пожарна клапа без термо изолация
E30 (ve, ho i  o)S

DM-S (TPM 095/13)
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• Квадратни клапи от 180 × 180 мм до 
1 600 × 1 000 мм 

•  сертифицирана според EN12101-8
• Тествана в съответствие с EN 1366-10
• Класифицирана според EN 13501-4+A1 

като EIS 120, HOT400/30 задвижване 
АА/МА между пожарни зони

• Пропускливост на външния корпус 
– клас B, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Цикличен тест клас „C“ 10 000 според 
EN 15650

• Задвижване на клапата чрез електри-
ческо задвижващо устройство

• Максимална скорост на въздуха в сис-
темата 15 м/s, позволяваща налягане 
до 500 Pa или подналягане до -1 500 Pa

• Квадратни клапи от 160 × 180 мм до 
1 500 × 800мм 

• Кръгли клапи от ø 180 to 630 mm
•  сертифицирана според EN12101-8
• Тествана в съответствие с EN 1366-10
• Класифицирана според EN 13501-4+A1 

като EIS120, задвижване AA между 
пожарни зони

• Пропускливост на външния корпус 
– клас C, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Цикличен тест клас „C“ 10 000 според 
EN 15650

• Задвижване на клапата чрез електри-
ческо задвижващо устройство

• Максимална скорост на въздуха в сис-
темата 15 m/s, позволяваща налягане 
до 500 Pa или подналягане до -1 500 Pa

Димоотвеждаща клапа – мулти зонова  
EI120(vew, ved, how, hod-i   o)S1500C10000AA or MA multi

Димоотвеждаща клапа – мулти зонова 
EI120(vew, how-i   o)S1500C10000AA multi

SEDM (TPM 087/12)

MSD (TPM 109/15)

Димоотвеждаща клапа – едно зонова
E60090(ve-i   o)S1000C300AAsingle

• Квадратни клапи от 180 × 180 мм до 
1 600 × 1 000 мм 

•  сертифицирана според EN12101-8
• Тествана в съответствие с EN 1366-10
• Класифицирана според EN 13501-4+A1 

като ES90/600, задвижване AA за една 
пожарна зона

• Пропускливост на външния корпус 
– клас C, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Цикличен тест клас „C“ 10 000 според 
EN 15650 

• Задвижване на клапата чрез електри-
ческо задвижващо устройство

• Максимална скорост на въздуха в сис-
темата 15 m/s, позволяваща налягане 
до 500 Pa или подналягане до -1 000 Pa

SEDS (TPM 086/12)
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• Квадратни клапи от 100 × 150 мм до 
1 000 × 1 050 мм 

•  сертифицирана според EN12101-8
• Тествана в съответствие с EN 1366-10
• Класифицирана според EN 13501-4+A1 

като EIS 90, HOT400/30, задвижване 
AA между пожарни зони 

• Цикличен тест клас „C“ 10 000 според 
EN 12101-8

• Пропускливост на външния корпус 
– клас B, 
пропускливост на вътрешния корпус 
– клас 2 според EN 1751

• Задвижване на клапата чрез електри-
ческо задвижващо устройство

• Максимална скорост на въздуха в сис-
темата 15 m/s, позволяваща налягане 
до 500 Pa или подналягане до -1 000 Pa

Димоотвеждаща клапа – мулти зонова
EI90 (vedw, hodw i  o)S1000C10000HOT400/300AAmulti

BRK-J  (TPM 115/15)
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• За регулиране на дебита на в ОВК 
системи с постоянен и променлив 
въздушен поток

• Диаметър от 80 до 630 мм
• Дебит на въздушния поток от 35 до 

5 800 м3/ч
• Изработен от поцинкована ламарина
• Пропускливост на външния корпус 

– клас С според EN 1751

• пропускливост на вътрешния корпус 
до клас 3 според EN 1751

• Всеки регулатор е оборудван със сен-
зор за налягането на въздушния поток 
и електрически задвижващ механизъм 
(Belimo LMV-D3 MP, или NMV-D3-MP, 
захранване 24 V, мощност  0–10 V или 
2–10 V)

Кръгъл регулатор за промени в дебита на въздушния поток
RPM-V (TPM 085/12)

• За поддържане на постоянен дебит 
в ОВК системите

• Диаметър от 80 до 400 мм
• Дебит на въздушния поток от 100 до 

4 000 м3/ч
• Пропускливост на външния корпус 

– клас B според EN 1751

• Външният корпус и задвижващият 
механизъм са изработени от поцин-
кована ламарина, летящата клапа е 
изработена от алуминий, лагерите 
и пружината са изработени от легира-
на стомана

Кръгъл регулатор за постоянен въздушен поток
RPM-K (TPM 094/13)

• За промяна на дебита на променлив 
въздушен поток в ОВК системи

• Размери от 200 x 100 до  
1 000 × 1 000 мм

• Дебит на въздушния поток от 90 до 
43 000 м3/ч

• Пропускливост на външния корпус  
клас С според EN 1751

• пропускливост на вътрешния корпус 
до клас 3 според EN 1751

• Всеки регулатор е оборудван със сен-
зор за налягането на въздушния поток 
и електрически задвижващ механизъм 
(Belimo LMV-D3 MP или NMV-D3-MP, 
захранване 24 V, мощност  0–10 V или  
2–10 V)

• Изработен от поцинкована ламарина

Квадратен регулатор за промени в дебита на въздушния поток
RPMC-V (TPM 106/14)
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• За поддържане на постоянен дебит 
в ОВК системите

• Размери от 200 × 100 до 600 × 600 мм
• Пропускливост на външния корпус  

клас С според EN 1751
• Дебит на въздушния поток от 250 до 

12 000 м3/ч

• Външният корпус и задвижващият 
механизъм са изработени от поцин-
кована ламарина, летящата клапа 
е изработена от алуминий, лагерите 
и пружината са изработени от легира-
на стомана

Квадратен регулатор за постоянен въздушен потокr
RPMC-K (TPM 105/14)

• За регулиране на въздушния поток във 
въздуховода

• Механично или електрическо задвиж-
ване

• Може да се използва във взривоопас-
на среда

• Размери от 200 × 200 мм до  
2 000 × 2 000 мм

• Задвижване на клапата механично или 
електрически

• Изработена от поцинкована ламарина
• Ширина на лопатките 100 мм
• С фланец за свързване към въздуховод

Подвижна жалузийна решетка (ПЖР)
RKM (TPM 009/00)

• За регулиране и спиране на въздушния 
поток във въздуховода

• Механично или електрическо задвиж-
ване

• Може да се използва във взривоопас-
на среда

• Размери от 200 × 200 мм до  
2 000 × 1 600 мм

• Задвижване на клапата механично или 
електрически

• Изработена от поцинкована ламарина
• Ширина на лопатките 100 мм
• С фланец за свързване към въздуховод

Подвижна жалузийна решетка (ПЖР)
RKTM (TPM 012/00)
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• За регулиране и спиране на въздушния 
поток във въздуховода

• Механично или електрическо задвиж-
ване

• Може да се използва във взривоопас-
на среда

• Размери от 80 × 630 мм 
• Задвижване на клапата механично или 

електрически
• Изработена от поцинкована ламарина
• С фланец за свързване към въздухо-

вод, наличен е и SPIRO дизайн

• За регулиране на въздушния поток във 
въздуховода

• Механично или електрическо задвиж-
ване

• Размери от 200 × 200 мм до  
2 000 × 2 000 мм 

• Изработена от алуминий
• Ширина на лопатките 100 мм

• Пропускливост на вътрешния корпус 
до клас 2,3 според EN 1751

• Коефициент на термопропускливост 
през летящата клапа до 2,99 W/m2 K

• Задвижване на клапата механично или 
електрически

• С фланец за свързване към въздуховод

Кръгла регулираща клапа с уплътнение

Подвижна жалузийна решетка от алуминиев профил

RKKTM (TPM 031/03)

RKALM

• За регулиране на въздушния поток във 
въздуховода

• Механично или електрическо задвиж-
ване

• Може да се използва във взривоопас-
на среда

• Диаметър от 80 × 630 мм 

• Задвижване на клапата механично или 
електрически

• Изработена от поцинкована ламарина
• Включен е фланец за свързване към 

въздуховод, наличен е и SPIRO дизайн

Кръгла регулираща/настройваща клапа
RKKM (TPM 030/03)
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