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Suitsuärastusklapid on pärast hoone kasutuselevõttu hooldusvabad.
EVS-EN 12101-8 standardi ja riiklikest rakendusstandarditest lähtuvalt tuleks suitsutõkkeklappide regulaarset 
kontrolli teostada vähemalt iga 6 kuu järel.
Suitsuärastusklapi testimise ja kontrolli teostamine iga kuue kuu järel:

 - Ajami ja impulsslülitite seisukorra kontrollimine.
 - Klappide puhtuse kontrollimine ja vajadusel puhastamine.
 - Klapi või liistude ja nende tihendite seisukorra kontrollimine.
 - Avamis- ja sulgemisaja kontroll (max 60 sekundit suuna kohta).
 - Impulsslülitite töö kontrollimine
 - Tagada, et klapp täidab oma funktsiooni suitsutõrjesüsteemi osana
 - Jälgida, et klapp jääks ooteasendisse.

Probleemide korral tuleks pöörduda ETS NORDi hooldusosakonna poole, hooldus@etsnord.ee. Hooldustoi-
mingute kiirendamiseks enne meiega ühenduse võtmist on hea mõte teha tõrkeotsing allolevate juhiste järgi.

Tõrkeotsing probleemsetes olukordades:
Kontrollige suitsärastusklapi ajami toiteallikat. Ajam asub klapi küljel või klapi küljel asuvas tuletõkkekarbis, mis 
on valmistatud valgest kaltsiumsilikaatplaadist. Luugi saab avada, kui eemaldada selle kinnituspoldid. 

NB! Suitsuärastusklapi elektriühendusi tohib teha ainult volitatud elektrik.

Kontrollige klapi laba/labade probleemideta liikumist. Kui laba/labade sulgemine või avanemine on takistatud 
või mittetäielik, võib hooneautomaatika anda häire, et klapp ei tööta.
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Pildimaterjal on illustratiivne.
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Suitsuärastusklapid on tuleohutussüsteemide üheks osaks. Tuletõkkekonstruktsioon on ette nähtud tule leviku 
tõkestamiseks või tule ja suitsu piiramiseks ühest tuletõkkesektsioonist teise ettenähtud aja jooksul.
Suitsuärastusklappe juhitakse automaatselt või suitsuärastuskeskuse juhtnuppudega. Juhtnupud ja juhtimine 
on suitsueemalduskeskuse spetsiifilised.
Klappe on võimalik käsitsi avada ajamiga kaasasoleva kuuskantvõtmega, nagu näidatud pildil 3. Ajami asukoht 
tuletõkkekarpide sees on näidatud piltidel 1 ja 2.

 
 
Video mootori tööst: https://www.youtube.com/watch?v=IrnMBUSEeTo
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Pilt 3.  

https://www.youtube.com/watch?v=IrnMBUSEeTo
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