
NORDfire
FDMS Palopelti

Pyöreät palopellit Ø 100-630 mm

CE-merkitty standardin EN 15650 mukaan

Testattu standardin EN 1366-2 mukaan

Paloluokiteltu standardin EN 13501-3+A1 mukaan 

Palonkestävyys EIS 45, EIS 60, EIS 90

Rungon tiiviysluokka C, läpän tiiviysluokka 2 standardin EN 1751 mukaan

Korroosionkestävyys standardin EN 15650 mukaan

Luokiteltu C10000 (auki /kiinni-ajotesti) standardin EN 15650 mukaan

Suurin ilman nopeus avoimessa pellissä 12 m/s ja suurin paine-ero 2500 Pa
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FDMS -palopellit ovat ilmanvaihtokanavajärjestelmän sulkupeltejä, jotka estävät palon ja palokaasujen leviämisen 
palo-osastosta toiseen sulkemalla ilmanvaihtokanavan palo-osastoivan seinän kohdalla. 
Palotilanteessa palopellin läppä sulkeutuu automaattisesti palautusjousen avulla. Toimilaitteen palautusjousi 
aktivoituu palosulakkeen lauetessa. Palautusjousi aktivoituu myös, kun sähköisen toimilaitteen reset-painike 
painetaan pohjaan tai virransyöttö toimilaitteelle lakkaa. 
Palopellin läppä on varustettu tiivisteellä, joka estää savun leviämisen läpän sulkeuduttua. Palotilanteessa 
palopellin läppä tiivistyy sitä ympäröivällä paloteipillä. 
Palopelleillä ei ole huoltoluukkua. Palopeltien yhteyteen tulee asentaa ilmanvaihtokanavaan erillinen huoltoluukku. 
Palopelti on varustettu kauluksella, joka ympäröi pellin vaippaa. Kauluksessa on useita asennuskorvakkeita, 
joilla palopelti kiinnitetään seinään.

Käyttöolosuhteet
Palopelti on suunniteltu toimimaan seuraavissa olosuhteissa:

• Maksimi ilmavirta 12 m/s, suurin paine-ero 2500 Pa 
• Palopellin toiminta ei ole riippuvainen ilmavirtauksen suunnasta ja se voidaan asentaa pysty- tai 

vaakasuuntaan. 
• FDMS -palopelti soveltuu lauhkean ilmastovyöhykkeen alueelle stadardin EN 60721-3-3 mukaisesti.
• Pelti soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa ei kulje kemiallisia, hankaavia ja tarttuvia partikkeleja.
• FDMS -palopelti soveltuu asennettavaksi tiloihin, joiden lämpötila on välillä -30°C- +50°C.
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Fire dampers are shutters in ventilation duct systems that preventing spreading the fire and combustion gases from one fire
compartment to the other one by shutting of closing the air duct in the positions of fire separating constructions. Dampers blade
closes automatically air duct using a shutting spring or an return spring of its actuating mechanism in case of fire. The return spring
of the actuator is started when the thermal fuse is activated. In the case of thermos electrical fuse the activation (closing)
procedure starts, when a reset button on fuse is pushed or when a power supply of the actuating mechanism is stopped. In case
of mechanical control with thermal fuse, the return spring is activated after the moment, when thermal fuse is melted. The
damper´s blade is sealed with a silicon gasket/packing preventing smoke penetration after closing the blade. At the same time,
the damper´s blade will be tighten by intumescent tape, which will be expanding in the case of fire. Dampers have no inspection
door. For inspection of the damper, there must be installed inspection door externally on the duct, next to the fire damper. The
damper is equipped with additional collar, around the position of the blade. On the collar, there are positioned several metallic
plates (fixtures for easy installation on the wall or ceiling construction.

■ CE certified acc. to EN 15650
■ Tested in accordance with EN 1366-2
■ Classified acc. to EN 13501-3+A1
■ Fire resistance EIS 60
■ External casing leakage class min. C, internal leakage class 2 acc. EN 1751
■ Cycling test in class C 10 000 acc. to EN 15650
■ Corrosion resistant acc. to EN 15650
■ ES Certificate of conformity No. 1391-CPR-2017/0092
■ Declaration of performance No. PM/FDMS/01/17/1

Fire damper´s proper functioning is determined by the following working conditions:
■ Maximum air speed: 12m/s.
■ Maximum pressure difference: 2500 Pa.
■ Operation of the dampers does not depend on the direction of air-flow (circulation).The dampers can be located in any

(arbitrary) position.
■ Dampers are suitable for ventilation air systems not containing any abrasive, chemical and adhesive particles.
■ Dampers are designed for macroclimatic areas with mild climate according to EN 60721-3-3.
■ Temperature in the place of installation is permitted to be in the range from - 30°C to + 50°C.

Mekaanisesti ohjattu Toimilaitteella ohjattu
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Rakenne ja mitat
Pellin runko ja pyöreä liitäntä on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja läppä on valmistettu asbestivapaasta 
mineraalikuitulevystä. Kiinnitysosat ja jouset ovat sähkösinkittyjä. Palopelti on varustettu messinkisellä lämpö-
sulakeella.

FDMS palopelleissä avattu läppä ulottuu palopellin rungosta ulos alkaen mitasta Ø 200 mm mitan ”c” tai  mitto-
jen ”a” ja ”c” verran (ks. taulukosta). Palopeltiä suunnitellessa on arvot a ja c otettava huomioon.

Nimellis-
mitta

D 
(mm)

D1 
(mm)

c 
(mm)

p 
(mm) aS aM

A 
(mm)

B 
(mm)

Paino (kg)
malli 

.01,.11,.80

Paino (kg)
malli 

.40, .50
Toimilaite

100 98 190 - 113 - - 86 48 2,2 3,3 BFL24-T, BFL230-T
125 123 215 - 113 - - 86 48 2,6 3,7 BFL24-T, BFL230-T
160 158 250 - 113 - - 86 48 3,2 4,3 BFL24-T, BFL230-T
200 198 290 12,5 113 - - 86 48 4,0 5,1 BFL24-T, BFL230-T
250 248 340 37,5 163 - - 86 48 5,1 6,2 BFL24-T, BFL230-T
315 313 405 70 163 - 12 86 48 6,7 7,8 BFL24-T, BFL230-T
400 398 490 112,5 163 24,5 54,5 86 48 9,0 10,1 BFL24-T, BFL230-T
500 498 590 162,5 163 74,5 104,5 110 52 12,0 13,4 BFN24-T, BFN230-T
630 628 720 227,5 163 139,5 169,5 110 52 16,7 18,1 BFN24-T, BFN230-T

øD

p

222

50 5041

øD
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øD1
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B
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Mekaaninen palopelti Moottoripalopelti
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AC 24 V 50/60Hz

3,5 W (operating position)

5,5 VA

III (safe small voltage)

IP 30

0 … + 50 °C

Terminals for conductor 2 x 1,5 mm

c aM c aS
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AC 24 V 50/60Hz

3,5 W (operating position)

5,5 VA

III (safe small voltage)

IP 30

0 … + 50 °C

Terminals for conductor 2 x 1,5 mm

c aM c aS
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Tekniset tiedot
Painehäviö

Äänitiedot
A-painotettu äänitehotaso:
LWA [dB(A)] A-painotettu äänitehotaso
f [Hz] Oktaavikaistan keskitaajuus
v [m/s] Ilman nopeus

FDMS 100 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 4 8 9 5 <2 <2 <2 <15
4 2 12 17 18 16 10 <2 <2 23
5 8 18 24 26 24 18 9 <2 30
6 13 23 29 31 30 25 16 5 36
7 16 27 34 36 35 30 22 11 41
8 19 31 37 40 40 35 27 16 45
9 22 34 41 44 43 39 32 21 49
10 25 36 44 47 47 43 36 25 52
11 27 39 46 50 50 46 39 29 55
12 29 41 49 53 53 49 43 32 57

FDMS 125 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 4 5 <2 <2 <2 <2 <15
4 <2 8 13 15 12 6 <2 <2 19
5 5 15 20 22 20 14 6 <2 26
6 9 20 26 28 26 21 13 <2 32
7 13 24 30 33 32 27 19 7 37
8 16 27 34 37 36 32 24 13 41
9 19 30 37 41 40 36 28 18 45
10 21 33 40 44 43 39 32 22 48
11 23 35 43 47 46 43 36 25 51
12 25 37 45 49 49 46 39 29 54

Ilmamäärä (l/s)

Pa
in
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äv

iö
 (P

a)
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FDMS 160 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 5 6 2 <2 <2 <2 <15
4 <2 9 14 15 13 7 <2 <2 20
5 5 15 21 23 21 15 6 <2 27
6 10 20 26 28 27 22 13 <2 33
7 13 24 31 33 32 27 19 8 38
8 16 27 34 37 37 32 24 13 42
9 19 31 38 41 40 36 29 18 45
10 22 33 41 44 44 40 33 22 49
11 24 36 43 47 47 43 36 26 52
12 26 38 46 50 50 46 40 29 54

FDMS 200 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 5 6 3 <2 <2 <2 <15
4 <2 9 14 15 13 7 <2 <2 20
5 5 15 21 23 21 15 6 <2 27
6 10 20 26 29 27 22 14 <2 33
7 13 24 31 33 32 27 19 8 38
8 17 28 35 38 37 32 25 13 42
9 19 31 38 41 41 36 29 18 46
10 22 33 41 44 44 40 33 22 49
11 24 36 43 47 47 43 37 26 52
12 26 38 46 50 50 46 40 30 55

FDMS 250 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 4 5 <2 <2 <2 <2 <15
4 <2 8 13 14 12 6 <2 <2 19
5 4 14 20 22 20 14 5 <2 26
6 9 19 25 27 26 21 12 <2 32
7 12 23 30 32 31 26 18 7 37
8 15 27 33 36 36 31 23 12 41
9 18 30 37 40 39 35 28 17 44
10 21 32 40 43 43 39 32 21 48
11 23 35 42 46 46 42 35 25 51
12 25 37 45 49 49 45 39 28 53

FDMS 315 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 5 6 3 <2 <2 <2 <15
4 <2 9 14 16 13 7 <2 <2 20
5 6 16 21 23 21 15 7 <2 27
6 10 21 27 29 27 22 14 2 33
7 14 25 31 34 33 28 20 8 38
8 17 28 35 38 37 33 25 14 42
9 20 31 38 41 41 37 29 18 46
10 22 34 41 45 44 40 33 23 49
11 24 36 44 48 47 44 37 26 52
12 26 38 46 50 50 47 40 30 55
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FDMS 400 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 3 7 8 5 <2 <2 <2 <15
4 <2 11 16 18 15 9 <2 <2 22
5 8 18 23 25 23 17 9 <2 29
6 12 23 29 31 29 24 16 4 35
7 16 27 33 36 35 30 22 10 40
8 19 30 37 40 39 35 27 16 44
9 22 33 40 43 43 39 31 20 48
10 24 36 43 47 46 42 35 25 51
11 26 38 46 50 49 46 39 28 54
12 28 40 48 52 52 49 42 32 57

FDMS 500 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 4 5 <2 <2 <2 <2 <15
4 <2 8 13 14 12 6 <2 <2 19
5 4 14 20 22 20 14 5 <2 26
6 9 19 25 27 26 21 12 <2 32
7 12 23 30 32 31 26 18 7 37
8 15 27 33 36 36 31 23 12 41
9 18 30 37 40 39 35 28 17 45
10 21 32 40 43 43 39 32 21 48
11 23 35 42 46 46 42 35 25 51
12 25 37 45 49 49 45 39 28 53

FDMS 630 - LwA arvot (dB(A))

v (m/s)
f (Hz)

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 Koko
2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <2 <15
3 <2 <2 3 4 <2 <2 <2 <2 <15
4 <2 7 12 14 11 5 <2 <2 18
5 3 13 19 21 19 13 5 <2 25
6 8 18 25 27 25 20 12 <2 31
7 12 22 29 32 31 26 18 6 36
8 15 26 33 36 35 30 23 12 40
9 18 29 36 39 39 35 27 16 44
10 20 32 39 43 43 39 31 21 47
11 22 34 41 45 45 41 35 24 50
12 24 36 44 48 48 45 38 28 53
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FDMS -palopellin mallit

1. Mekaaninen (.01)
Mekaaninen ohjaus tapahtuu lämpösulakkkeen avulla, joka laukaisee sulkumekanismin 120 sekunnin kuluessa 
sulakkeen saavuttaessa 72 °C nimellislämpötilan. Sulkumekanismin automaattinen käynnistys ei aktivoidu, ellei 
lämpötila ylitä 70 °C. 

Rajakytkimin ”KIINNI” ja ”AUKI” varustetut 
mekaaninen malli (.80)

Palopelti voidaan varustaa kahdella pellin tilaa ilmai-
sevalla rajakytkimellä (mikrokytkin). Rajakytkimet 
il maisevat pellin asennon ”KIINNI” ja ”AUKI”. Rajakytki-
met voidaan yhdistää rakenusautomaatiojärjestelmään 
tai erilli seen ohjausjärjestelmään johdoilla, jotka tule-
vat kytkimen mukana (kaapelit max. 300 mm sisältyy 
sarjassa).
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AC 230V / 5A
IP 67

-25°C … +120°C

1(COM) - black wire
2(NC) - gray wire
4(NO) - blue wire

This limit switch is possible to connect in following two versions:
a)  if the  arm is moving … connect wire 1+2
b)  if the arm is moving … connect wire 1+4

Design with mechanical control with a thermal protective fuse which actuates the shutting device within 120 seconds, when the
nominal temperature reaches 72°C. Automatic initiation of the shutting device is not activated if the temperature does not exceed 70°C.

Design with mechanical control can be complemented with a limit switch signaling the damper´s blade position "CLOSED". Limit switch
is possible connect to the building management system or superordinate control system by wires, which are mounted to the switch.

Design with mechanical control can be complemented with a limit switch signaling the damper´s blade position "CLOSED". Limit switch
is possible connect to the building management system or superordinate control system by wires, which are mounted to the switch.
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Lämpösulake

Malli G905-300E03W1

Syöttöjännite ja max. virta
AC 230 V / 5A

DC 24V
AC 24V

Suojausluokitus IP 67
Toimintalämpötila –25 °C...+120 °C

1(COM) - musta kaapeli
2(NC) - harmaa kaapeli
4(NO) - sininen kaapeli

Rajakytkin voidaan kytkeä kahdella eri tavalla:
KATKAISU jos kahva liikkuu ... kytke johdot 1+2
PÄÄLLEKYTKENTÄ jos kahva liikkuu ... kytke 1+4
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2. Palopelti sähköisellä toimilaitteella

Malli .40, .50

Palopelti on varustettu toimilaitteella BFL 24-T tai BFL 230-T. Virtalähteeseen 
AC/DC 24 V tai AC 230 V yhdistämisen jälkeen laite vie pellin läpän toiminta-
asentoon AUKI ja virittää palautusjousen. Kun toimilaite on jännitteellinen, 
on pellin läppä asennossa AUKI ja palautusjousi on virittynyt. Tarvittava aika 
pellin läpän täysin avautumiseen asennosta KIINNI asentoon AUKI on enin-
tään 140 sekuntia (malli BF) tai 60 sekuntia (mallit BFL, BFN). Kun virransyöttö 
katkaistaan toimilaitteelta (jännite katkaistaan tai termosähköisen käynnistys-
mekanismin BAT -testausnappulaa painetaan), vie palautusjousi pellin läpän 
hälytysasentoon KIINNI. Läpän siirtymisaika asennosta AUKI asentoon KIINNI 
kestää enintään 20 sekuntia. Virransyötön palautuessa (läppä voi olla missä 
asennossa tahansa) toimilaite vie pellin läpän takaisin asentoon AUKI.
Toimilaitteessa oleva termosähköinen käynnistysmekanismi BAT sisältää kahta 
lämpösulaketta Tf1 ja Tf2. Nämä sulakkeet aktivoituvat, kun lämpötila ylittää 
+72 °C. Sulake Tf1 mittaa lämpötilan pellin ympärillä ja Tf2 mittaa lämpötilan 
kanavan sisällä. 
Molemmat sulakkeet ovat sarjaliitännässä. Se tarkoittaa sitä,  kun lämpösu-
lake aktivoituu, katkeaa sähkövirta kokonaan ja peruuttamattomasti, jolloin 
toimilaitteen palautusjousi vie pellin läpän hälytysasentoon KIINNI. 
Pellin tilatieto AUKI ja KIINNI varmistetaan kahdella sisäänrakennetulla 
mikrokytkimellä. 

Belimon toimilaitteet BFL, BFN 230-T BFL, BFN 24-T

Syöttöjännite AC 230 V 50/60 Hz
AC 24 V 50/60 Hz

DC 24 V
Liitäntäteho  - Jousen viritys
                     - Auki-asento

3,5/5 W 
1,1/2,1 W

2,5/4 W 
0,8/1,4 W

Mitoitusteho 6,5/10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 4/6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Suojausluokitus III II
Kotelointiluokka IP 54
Ajoaika   - toimilaite
               - jousipalautus

<60 s
~20 s

Ympäristön lämpötila
- normaali toiminta
- turvalämpötila
- varastointilämpötila

–30 °C...+55 °C 
Suurin lämpötila 75 °C

–40 °C...+55 °C

Liitäntä   - toimilaite
               - lisäkytkin

kaapeli 1 m, 2 × 0,75 mm2  (BFL/BFN 24-T) 3-nastaisella pistokeliittimellä
kaapeli 1 m, 6 × 0,75 mm2 (BFL/BFN 24-T) 3-nastaisella pistokeliittimellä

Lämpösulakkeet
lämpötila kanavassa 72 °C

lämpötila kanavan ulkopuolella 72 °C
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The damper can be equipped with electric actuating mechanism. There are several actuators: BELIMO BFL, BFN230-T (version .40)
or BFL, BFN24-T (version .50). After connection to the power supply AC/DC 24V or AC230V, the actuating mechanism displaces the
damper blade into operation position "OPEN". At the same time is pre-stretched back spring inside the actuator. When the actuator is
under voltage (on power supply), the damper´s blade is in the position "OPEN". The back spring is pre-stretched. Time needed for full
opening of the damper blade from the position "CLOSED" to the position "OPEN" is maximum 140s (for type BF) or 60s (for type BFL,
BFN). If the power supply of the actuator is cut off (due to disconnection of power supply, or pressing the reset button on the
thermo-electrical starting mechanism BAT (thermal fuse), the back spring displaces the damper´s blade into the safety position
"CLOSED". The time needed for displacing of the blade from the position "OPEN" to the position "CLOSE" takes maximal 20s. In the
case that the power supply is restored again (the blade can be in arbitrary position), the actuator starts re-displacing the damper´s
blade position into the emergency position "OPEN". The thermos-electrical mechanism BAT, which contains two thermal fuses Tf1
and Tf2, is a part of actuator. These fuses are activated when temperature +72°C has been exceeded. The fuse Tf1 measures the
temperature in the outside of the damper and Tf2 measure the temperature inside the air duct. Both fuses, they are in serial
connection. It means in fact, that when one of them is activated, the power supply of the actuator is cut-off and the actuator displaces
the blade in safety position "CLOSED". The signalization of damper position "OPEN" or "CLOSED" is provided by two limit switches,
which are built-in inside the actuator. The thermal fuse BAT can be also installed separately, into the spiral air duct, outside of the fire
damper (order code for this option is .4V or .5V - see the product code).

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

Connection via safety isolating transformer.

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data. 
Combination of power supply voltage and safety extra-low voltage not permitted
at the both auxiliary switches.~

- +
Application examples for integration
into monitoring and control systems
or into bus networks can be found in
the documentation of the connected
communication and power supply unit.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

Caution: Power supply voltage! 

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

The actuator must be protected by a fuse that does not exceed 16 A. 
Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data. 
Combination of power supply voltage and safety extra-low voltage not permitted
at the both auxiliary switches. 

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

Mallit .40 ja .50
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6

Actuating mechanism

BAT

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

Caution: Power supply voltage!

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

The actuator must be protected by a fuse that does not exceed 16 A.
Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

Connection via safety isolating transformer.

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.~

 +
Application examples for integration
into monitoring and control systems
or into bus networks can be found in
the documentation of the connected
communication and power supply unit.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

  AC/DC 24 V, AUKI-KIINNI  

Kaapelin värit:

1 = sininen 
2 = ruskea

S1 = violetti 
S2 = punainen 
S3 = valkoinen 
S4 = oranssi 
S5 = vaaleanpunainen

S6 = harmaa  

• Käytettävä eristysmuuntajan kanssa

• Toimilaitteiden rinnakkainen kytkentä on mahdollinen. Huomioi sähkönsyöttötiedot.

• Virtalähteen jännitteen ja suojajännitteen yhdistelmä molemmille apukytkimille ei ole sallittu.

(-ST)

Pistoliitännät kommunikointi- ja 
virtayksikköihin.

Sovellusesimerkkejä bus-väyliin 
integroimiselle löytyy käytettyjen 
kommunikointi- ja virtayksikköjen 
dokumentaatiosta.

6

Actuating mechanism

BAT

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

Caution: Power supply voltage!

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

The actuator must be protected by a fuse that does not exceed 16 A.
Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

Connection via safety isolating transformer.

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.~

 +
Application examples for integration
into monitoring and control systems
or into bus networks can be found in
the documentation of the connected
communication and power supply unit.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

  AC230 V, AUKI-KIINNI  

Kaapelin värit:

1 = sininen 
2 = ruskea

S1 = violetti 
S2 = punainen 
S3 = valkoinen 
S4 = oranssi 
S5 = vaaleanpunainen 
S6 = harmaa  

• Varoitus: Syöttöjännite

• Toimilaite on suojattava sulakkeella, joka ei ylitä 16 A.

• Toimilaitteiden rinnakkainen kytkentä on mahdollinen. Huomioi sähkönsyöttötiedot.

• Virtalähteen jännitteen ja suojajännitteen yhdistelmä molemmille apukytkimille ei ole sallittu.
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Tuotemerkintä
  

Tuote
FDMS - Palopelti
FDMS-H - Palopelti, haponkestävä teräs AISI 316

Halkaisija
Kanavan liitäntämitta (mm)

Toimilaite
.01 - Manuaalinen, lämpösulakkeella varustettu palopelti
.11 - Manuaalinen, lämpösulakkeella ja rajakytkimellä (”KIINNI”) varustettu palopelti
.40 - BFL(BFN) 230-T toimilaitteella
.50 - BFL(BFN) 24-T toimilaitteella
.80 - Manuaalinen, lämpösulakkeella ja kahdella rajakytkimellä (”KIINNI” ja ”AUKI”) varustettu palopelti

Esimerkki: FDMS 200.40

Tuotteen etiketti:

36

(placed on the casing of fire damper)

(placed on the casing of fire damper)

(placed on the casing of fire damper)

Before entering the dampers into operation after their assembly and by sequential checks, the following checks must be carried out. Visual
inspection of proper damper integration , inside damper area, damper blade, contact surfaces and silicon sealing.  Check of thermal protective
fuse and closing mechanism. Check the closing function of the damper blade. This can be done by removing of thermal fuse from damper body.

Before entering the dampers with actuating mechanism into operation after their assembly and by sequential  checks. Check of blade
displacement into the breakdown position "CLOSED" can be done after cutting off the actuating mechanism supply (e.g. by pressing the RESET
button at the thermoelectrical starting mechanism BAT or cutting off the supply from ELECTRICAL FIRE SIGNALISATION). Check of blade
displacement back into the "OPEN" position can be done after restoration of power supply (e.g. by releasing the RESET button or restoration of
supply from ELECTRICAL FIRE SIGNALISATION).

Without power supply, the damper can be operated manually and fixed in any required position. Release of the locking mechanism can be
achieved manually or automatically by applying the supply voltage. It is recommended to provide periodical checks, maintenance and service
actions on Fire Equipment by Authorized persons. The authorized persons can be trained by Producer, or by authorized Distributor. All effective
safety standards and directives must be observed during fire damper assembly.

For regular or exceptional inspection of interior of fire damper, micro-camera device can be used. On each fire damper is ispection hole. In the
case of inspection by camera, take out the black rubber cap, insert the camera inside the damper, check interior and at the end of inspection, put
the rubber cap back tightly to cover the empty hole.

MANDÍK, a.s.

FIRE DAMPER FDMS-VAV

1391

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Czech Republic

DIMENSION: ACT. SYSTEM:

SER. NO.: WEIGHT (kg):

FIRE PROTECTION CLASS: EI 60 (ve ho i↔o) S

Cert. 1391-CPR-2019/0023 EN 15650:2010

VNOM (m /hod) CONTROL VOLTAGE

VMIN (m /hod)

GRUNER type GUAC-DM3+340CTA-024D-03-S2/V, PP Bus

VMAX (m /hod) TPM 125/17

3

3 3

MANDÍK, a.s.

FIRE DAMPER FDMS-VAV

1391

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Czech Republic

DIMENSION: ACT. SYSTEM:

SER. NO.: WEIGHT (kg):

FIRE PROTECTION CLASS: EI 60 (ve ho i↔o) S

Cert. 1391-CPR-2019/0023 EN 15650:2010

PNOM (m /hod) CONTROL VOLTAGE

PMIN (m /hod)

GRUNER type GUAC-PM3+340CTA-024D-03-S2/V, PP Bus

PMAX (m /hod) TPM 125/17

3

3 3

WEIGHT (kg):

Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Czech Republic
MANDÍK, a.s.

ACTUATING SYSTEM:

YEAR/SER.NO.:

DIMENSION:

1391
EN 15650:2010 TPM 125/17

R

FIRE PROTEC. CLASS:

MANUAL

Cert. No.: 1391-CPR-2019/0023, DoP: PM/FDMS(FDMS-VAV)/01/20/1

  FDMS      -      Ød          -       .40
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Asennusohje
Palopellit voidaan asentaa missä tahansa asennossa seinä- ja lattialäpivienteihin palo-osastoivissa rakenteissa. 
Palopelti on asennettava niin, ettei siihen kohdistu rakenteen kuormaa. Ilmanvaihtokanava tulee ripustaa tai 
kannattaa niin, että sen kuorma ei kohdistu palopellille. Asennusaukon ja pellin väliin jäävä rako on täytettävä 
hyväksytyllä materiaalilla kokonaan. Palopellin yhteyteen ilmanvaihtokanavaan on asennettava huoltoluukku, 
jotta palopellin sisäosien tarkastus ja huolto on mahdollista.

Asennusaukkojen mitat

Palokatkomateriaali Suositeltava materiaali D1 (mm)

Palokatkomassa Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD tai vastaava) D+10

Kivivilla
ISOVER: TECH Loose Wool HT paksuus 20 mm + ulkopuolelta HILTI: 
palokatkopinnoite CFS-CT tai PROMASTOP-P tai K tai vastaava

D+40

Lasikuitukangas
ADFORS Saint Gobain: Araver - paksuus 8 mm + ulkopuolelta HILTI: 
Akryylipohjainen palokatkomassa CFS-S ACR tai vastaava

D+20

Laasti tai kipsi HILTI: palonkestävä laasti CFS-M RG tai vastaava D+80

Huom! Asennusaukkojen mitat ovat suosituksia.

Ohjausmekanismi tulee olla suojattu (peitetty) vaurioilta ja likaantumiselta asennuksen aikana. 
Kaikki palopellit tulee olla suljettuna asentamisen aikana. Palopellin runko ei saa painua kasaan 
muurauksen aikana. Pellin läppä ei saa ottaa kiinni pellin runkoon sitä avattaessa tai sulkiessa.

9

The dimensions of installation opening for the connected air duct depends on the type of sealant- see the table.

 Firestop Acrylic sealant CFS-S ACR or similar D+10
 Orstech LSP H thick 20mm + from outside mastic
 Firestop coating CFS-CT or PROMASTOP-P or K or similar D+40

 Araver - thick 8mm
from outside Firestop Acrylic sealant CFS-S ACR or similar D+20

 Fire mortar CFS-M RG or similar D+80

Ø
D
1

Ø
D

Solid wall construction (t≥100mm) Dry Fire resistant sealant or stone wool or
glass fiber fabric

Solid wall construction (t≥100mm) Wet Mortar or gypsum
Outside solid wall construction with t≥100mm
(insulation of the pipe between wall and dam-

per made from stone wool)
Dry Fire resistant sealant or stone wool or

glass fiber fabric

Outside solid wall construction with t≥100mm
(insulation of the pipe between wall and dam-

per made from stone wool)
Wet Mortar or gypsum

Solid ceiling construction (t≥125mm for aera-
ted concrete) Dry Fire resistant sealant or stone wool or

glass fiber fabric
Solid ceiling construction (t≥125mm for aera-

ted concrete) Wet Mortar or gypsum

Outside solid ceiling construction with
t≥125mm for aerated concrete (insulation of

the pipe between wall and damper made from
stone wool)

Dry Fire resistant sealant or stone wool or
glass fiber fabric

Outside solid ceiling construction with
t≥125mm for aerated concrete (insulation of

the pipe between wall and damper made from
stone wool)

Wet Mortar or gypsum

Gypsum wall construction (t≥100mm) Dry Fire resistant sealant or stone wool or
glass fiber fabric

Gypsum wall construction (t≥100mm) Wet Mortar or gypsum
Outside gypsum wall construction with

t≥100mm (insulation of the pipe between wall
and damper made from stone wool)

Dry Fire resistant sealant or stone wool or
glass fiber fabric

Outside gypsum wall construction with
t≥100mm (insulation of the pipe between wall

and damper made from stone wool)
Wet Mortar or gypsum

Sandwich wall (insulated wall panel) construc-
tion Dry Fire resistant sealant or stone wool or

glass fiber fabric
Outside sandwich wall (insulated wall panel)

construction with insulation of the pipe Dry Fire resistant sealant or stone wool or
glass fiber fabric

The damper is designed for installation on a wall or intermediate floor for circular air-duct connection.
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Yhteenveto asennustavoista 
Palopelti on suunniteltu asennettavaksi seinän, välipohjan tai kattorakenteen pyöreään kanavaläpivientiin.

Rakenne Asennus seinään 
tai kattoon Tiivistys materiaali

Asennus kiviaineiseen seinärakenteeseen (t≥100 mm) Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus kiviaineiseen seinärakenteeseen (t≥100 mm) Märkä Laasti tai kipsi 
Asennus kiviaineisen seinärakenteen ulkopuolelle (t≥100 
mm). Pellin ja seinän välillä oleva kanava eristetty kivivillalla. 

Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus kiviaineisen seinärakenteen ulkopuolelle (t≥100 
mm). Pellin ja seinän välillä oleva kanava eristetty kivivillalla. 

Märkä Laasti tai kipsi 

Asennus kiviaineiseen kattorakenteeseen (t≥125 mm 
kevytbetoni) 

Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus kiviaineiseen kattorakenteeseen (t≥125 mm 
kevytbetoni) 

Märkä Laasti tai kipsi 

Asennus kiviaineisen kattorakenteen ulkopuolelle, 
t≥100 mm kevytbetoni. Pellin ja seinän välillä oleva kanava 
eristetty kivivillalla. 

Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 

Asennus kiviaineisen kattorakenteen ulkopuolelle, t≥100 
mm kevytbetoni. Pellin ja seinän välillä oleva kanava 
eristetty kivivillalla. 

Märkä Laasti tai kipsi 

Asennus kipsirakenteiseen seinäosaan (t≥100 mm) Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus kipsirakenteiseen seinäosaan (t≥100 mm) Märkä Laasti tai kipsi 
Asennus kipsirakenteisen seinän ulkopuolelle, t≥100 mm. 
Pellin ja seinän välillä oleva kanava eristetty kivivillalla. 

Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus kipsirakenteisen seinän ulkopuolelle, t≥100 mm. 
Pellin ja seinän välillä oleva kanava eristetty kivivillalla. 

Märkä Laasti tai kipsi 

Asennus sandwich-seinään (eristetty seinäpaneeli) Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
Asennus sandwich-seinärakenteen ulkopuolelle (eristetty 
seinäpaneeli) eristettyllä kanavalla 

Kuiva 
Palonkestävä tiivistysmassa, kivivilla 

tai lasikuitukangas 
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Asennusesimerkkeä
FDMS -palopellin asennus kiviseinään

≥ 100

View B:

Ø
D

Positio
1 - Kiviseinä
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Palopellin kauluksen kiinnitysankkuri (esim. M8x30)
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

 EIS 90

Sauma pellin kauluksen ja seinäpinnan 
välissä tiivistetään palokatkomassalla. 
Esim. Firestop- silikonitiivestemassa 

(ETS NORD). Ks. sivu 24.
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Kahden FDMS palopellin vierekkäin asennus kiviseinään - asennus lähelle rakennetta

11

Fire classification: 

≥ 96 ≥ 47

≥ 47

≥ 96

≥ 96

Katso selitystä asennusohjeesta ”FDMS -palopellin asennus kiviseinään”

EIS 90
Asennus lähelle rakennetta

Pellit vierekkäin - vaakasuoraanPellit vierekkäin - pystysuoraan
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FDMS -palopellin asennus irti kiviaineisesta seinärakenteesta

19

Solid wall construction
Spiral pipe
Fire resistant fill (for recommended materials see separate table)
Threaded rod and anchor to the wall (or ceiling) (e.g. threaded rod M8 and anchor type according pipe weight)
Fire protection mastic min. thickness 1mm (e.g. PROMASTOP-P or K)
Fire damper FDMS
Pipe insulation with min. fire resistance EI60 (e.g. ISOVER Ulimate protect Wired MAT 4.0 ALU1, PAROC hvac Fire Mat BlackCoat)*
Fixing part of the pipe between wall and pipe (optional)
Hanging ring (e.g. FISCHER - type LGS)
Inspection hole for camera covered with removable air-tight rubber cap

≥ 100

Fire classification: 

Connecting surface between wall and pipe insulation
fulfil with fire resistant sealant before instalation of
the insulation (recommended type of sealant - see
instalation instructions of the insulation contractor).

Installation of pipe insulation perform according instructions of the manufacturer.
 This fixing part isn't mandatory if the installation opening was fulfill by mortar or gypsum. In other cases of the fire

 resistant fill is this fixing part of the pipe mandatory. This fixing part can by mounted on the both sides of the wall.

View A:

Ø
 D

Nut M8 with anchor

8-fixing part of the pipe (see only
example and recommneded type
on this picture)

Holes for rivets

Ø
 D

+

 ISOVER with min. density 66 kg/m³, min. th. 100 mm
 PAROC with min. density 80 kg/m³, min. th. 50 mm

1 - Kiviseinä
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Kanavan eristeen palonkestävyys vähintään EI60 (esim. ISOVER ultimate protect Verkkomatto 4.0 ALU1)*
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

*   Kanavan paloeriste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, ...) vaadittuun 
paloluokkaan.

EIS 60

Liitospinta kanavan eristeen ja seinän välissä 
tiivistetään palokatkomassalla ennen eristeen 

asennusta (esim. Firestop- silikonitiivestemassa 
(ETS NORD). Ks. sivu 24)).

Ankkuri ja M8-mutteri 

Reiät niiteille

8 - kanavan kiinnitysosa
 Kuvassa on suositeltava 

kiinnitysosan tyyppi

Positio
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FDMS -palopellin asennus kipsiseinään

View B:

Ø
D

≥ 100

Positio
1 - Kipsiseinä
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Palopellin kauluksen kiinnitysankkuri (kierretanko ja mutterit M8 tai esim. ankkuri - tyyppi KD8)   
 Huom! Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää kipsilevyankkureita tai ankkuroida pelti seinän metallirankaan.
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

EIS 90

Sauma pellin kauluksen ja seinäpinnan välissä 
tiivistetään palokatkomassalla. Esim. Firestop- 
silikonitiivestemassa (ETS NORD). Ks. sivu 24
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Kahden FDMS palopellin vierekkäin asennus kipsiseinään - asennus lähellä rakennetta

14

Fire classification: 

≥ 96 ≥ 47

≥ 47

≥ 96

≥ 96

Katso selitystä asennusohjeesta ”FDMS -palopellin asennus kipsiseinään”

 EIS 90
Lähellä rakennetta

Pellit vierekkäin - pystysuoraan Pellit vierekkäin - 
vaakasuoraan
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FDMS -palopellin asennus kipsiseinän ulkopuolelle

≥ 100

View A:

Ø
D

Ø
 D

+

Positio
1 - Kipsiseinä
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Kanavan eristeen palonkestävyys vähintään EI60 (esim. ISOVER ultimate protect Verkkomatto 4.0 ALU1)*
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

*   Kanavan paloeriste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, ...)                         
     vaadittuun paloluokkaan.

EIS 60

Liitospinta kanavan eristeen ja seinän välissä 
tiivistetään palokatkomassalla ennen eristeen 

asennusta (esim. Firestop- silikonitiivestemassa 
(ETS NORD). Ks. sivu 24)).

Ruuvi ja M8-mutteri 

Reiät niiteille

8 - kanavan kiinnitysosa
 Kuvassa on suositeltava 

kiinnitysosan tyyppi
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FDMS -pellin asennus kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen

Ø D

7

Positio
1 - Välipohja
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Palopellin kauluksen kiinnitysankkuri (esim. M8x30)
8 - Katon ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

 EIS 60

Ankkuri ja M8-mutteri 

Reiät niiteille

8 - kanavan kiinnitysosa
 Kuvassa on suositeltava 

kiinnitysosan tyyppi

Sauma pellin kauluksen ja 
seinäpinnan välissä tiivistetään 

palokatkomassalla. Esim. Firestop- 
silikonitiivestemassa (ETS NORD). 

Ks. sivu 24)
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Kahden FDMS palopellin vierekkäin asennus kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen - asennus lähelle 
rakennetta

17

Fire classification: 

≥ 96 ≥ 47

≥ 47

≥ 96

≥ 96

Katso selitystä asennusohjeesta ”FDMS -palopellin asennus kiviaineiseen välipohjaan”

 EIS 60
Asennus lähelle rakennetta

Pellit vierekkäin - pystysuoraan Pellit vierekkäin - 
vaakasuoraan
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FDMS -pellin asennus etäisyydellä kiviaineiseen välipohjaan

View A:

Ø D

Ø D+

1 - Välipohja
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Kanavan eristeen palonkestävyys vähintään EI60 (esim. ISOVER ultimate protect Verkkomatto 4.0 ALU1)**
8 - Välipohjan ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

* Kiviaineisen välipohjan paksuus vähintään 110 mm (betoni) ja kevytbetoni 125 mm.
** Kanavan paloeriste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, ...) vaadittuun 
paloluokkaan.

EIS 60

Ankkuri ja M8-mutteri 

Reiät niiteille

8 - kanavan kiinnitysosa
 Kuvassa on suositeltava 

kiinnitysosan tyyppi

Liitospinta kanavan eristeen 
ja seinän välissä tiivistetään 
palokatkomassalla ennen 
eristeen asennusta (esim. 

Firestop- silikonitiivestemassa 
(ETS NORD). Ks. sivu 24)).

Positio
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FDMS -palopellin asennus eristettyn seinäpaneelin

View B:

Ø
D

≥ 100

DETAIL
A

Positio
1 - Eristetty seinäpaneeli (esim. KINGSPAN - type KS1150 FR)
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Palopellin kauluksen kiinnitysankkuri (kierretanko ja M8-mutterit)
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Asennusaukon pellitys
11 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

EIS 45
ES 90

Sauma pellin kauluksen ja seinäpinnan välissä 
tiivistetään palokatkomassalla. Esim. Firestop- 
silikonitiivestemassa (ETS NORD). Ks. sivu 24)

Ennen asennusaukon massausta 
tulee asennusaukko pellittää 

kiinni niin, että asennusaukko on 
tuettu, eikä pelti tai villa pääse 

rakoilemaan.

Huom! Palopeltien runkojen välinen etäisyys tulee olla vähintään 200 mm ja etäisyys muusta rakenteesta 75 mm.



Kuvamateriaali on havainnollistava.
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FDMS -palopellin asennus eristetyn seinäpaneelin ulkopuolelle

≥ 100

View A:

Ø
D

Ø
 D

+

1 - Eristetty seinäpaneeli (esim. KINGSPAN - type KS1150 FR)
2 - Kanava
3 - Palonkestävä tiivistysmateriaali (katso taulukosta s. 11)
4 - Kierretanko ja ankkuri seinään/kattoon (esim. M8-kierretanko ja ankkuri kanavan painon mukaan)
5 - Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD))
6 - Palopelti FDMS
7 - Kanavan eristeen palonkestävyys vähintään EI60 (esim. ISOVER ultimate protect Verkkomatto 4.0 ALU1)*
8 - Seinän ja kanavan kiinnitysosa (suositeltava, ei pakollinen)
9 - Ilmastointisanka
10 - Asennusaukon pellitys
11 - Kameran tarkastusaukko irrotettavalla ilmatiiviillä kumikorkilla

*   Kanavan paloeriste asennetaan valmistajan ohjeiden mukaisesti (esim. ISOVER, ROCKWOOL, PAROC, ...)        
    vaadittuun paloluokkaan.

EIS 60

Niitti

Reiät niiteille

8 - kanavan kiinnitysosa
 Kuvassa on suositeltava 

kiinnitysosan tyyppi

Positio

Liitospinta kanavan eristeen ja seinän välissä 
tiivistetään palokatkomassalla ennen eristeen 

asennusta (esim. Firestop- silikonitiivestemassa 
(ETS NORD). Ks. sivu 24)).

Ennen asennusaukon massausta 
tulee asennusaukko pellittää 

kiinni niin, että asennusaukko on 
tuettu, eikä pelti tai villa pääse 

rakoilemaan.
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Liitäntäpiste kanavan eristyksen ja palopellin kauluksen välillä

Palokatkon tiivistys
Levitä palokatkomassa tasaisesti pellin kauluksen ympäri, peittäen kaikki aukot ja epätasaisuudet.

18

The insulation of the pipe must cover the damper collar from back side.
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XX

Positio
1 - Palo-osastoiva rakenne
2 - Palopelti FDMS
3 - Palokatkomassa (esim. Firestop-silikonitiivistemassa (ETS NORD)) 

Palokatkomassa voidaan vaihtoehtoisesti levittää kauluksen sisäpintaan ennen palopellin asennusta seinään.



Kuvamateriaali on havainnollistava.
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Palopellin tarkastus ja testaus
Laitteen on koonnut ja ennalta säätänyt sen valmistaja. Laitteen toiminta on riippuvainen asianmukaisesta 
asentamisesta ja hienosäädöstä.

Kuljetus ja varastointi
Palopellit kuljetetaan paketeissa säältä suojattuna. Kuljetuksen aikana tuotteeseen ei saa kohdistua iskuja, eikä 
ympäristöön lämpötila saa ylittää +40 °C. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana palopellit on suojattava mekaanisilta 
vaurioilta. Kuljetuksen aikana peltien läpän on oltava asennossa KIINNI.

Palopellit varastoidaan sisätiloissa, joissa ei ole voimakkaita höyryjä, kaasuja tai pölyä. Varastointilämpötila on 
oltava välillä -30 °C ... +40 °C ja suhteellinen kosteus alle 95%. 

Asentaminen, käyttö, huolto ja tarkistus
Palopeltiä asennettaessa on noudatettava relevantteja turvastandardeja ja ohjeita.
Palopellin luotettavan toiminnan takaamiseksi on estettävä sulkumekanismin ja kontaktipintojen tukkeutuminen 
kerääntyvältä pölyltä, kuiduilta, tarttuvilta aineilta sekä liuottimilta.

Käyttöönotto ja tarkistus
Ennen käyttöönottoa palopeltien toiminta tulee tarkistaa ja kirjata asennustodistukseen. Jatkotarkistukset on 
suositeltavaa suorittaa vähintään puolen vuoden välein.
Palopellin oikeaoppinen asennus tulee tarkistaa silmämääräisesti. Tarkistuksessa tulee lisäksi todeta, että palo-
pellissä rakenteessa ei ole näkyviä vaurioita, sulake on ehjä, tiivisteet ovat ehjiä ja palopelti sulkeutuu jousen 
voimalla ongelmitta.

Palopellin toiminta voidaan todeta painamalla mekaanisen toimilaitteen laukaisupainiketta, sähköisessä toimi-
laitteessa BAT-lämpösulakkeen testipainikkeella, tai katkaisemalla toimilaitteelta jännite. Läpän sulkeutuminen 
kokonaan on merkki palopellin toimivuudesta. Sähköinen toimilaite avaa palopellin automaattisesti, kun testi-
painike vapautetaan tai palopellin jännite kytketään takaisin.

Palopeltiä voidaan ohjata manuaalisesti ilman sähkövirtaa ja kiinnittää kaikkiin asentoihin (kiinni-auki). Lukitus-
mekanismin voi vapauttaa käsin tai automaattisesti virtajännitettä käyttämällä.
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