
NORDfire

FDMR Palopelti

Pyöreät palopellit Ø 100-800 mm

Palonkestävyys EIS 120, EIS 90, EIS 60

Rungon tiiviysluokka C, läpän tiiviysluokka 3 standardin EN 1751 mukaan

Palopeltejä saa manuaalisina ja moottoritoimilaitteella ohjattuina

Suurin ilman nopeus avoimessa pellissä 12 m/s ja suurin paine-ero 1200 Pa

Tarkastusluukku rungossa
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FDMR Palopelti

FDMR -palopellit on tarkoitettu estämään palon ja savun leviämistä palo-osastosta toiseen seiniä tai lattioita 
lävistävien ilmanvaihtokanavistojen kautta. 
Manuaalitoimisessa pellissä on sulake, joka sulaa ja sulkee pellin jousen avulla automaattisesti lämpötilan 
noustessa tulipalon aikana. Moottoritoimilaitteella ohjatuissa pelleissä sulkeutuminen tapahtuu palautusjousella, 
kun sähkötoiminen lämpösulake BAT laukeaa tai toimilaitteelta katkeaa virta. Palopellin toiminta voidaan testata 
painamalla testauskytkintä toimilaitteessa. 
Palopellissä on silikonitiiviste, joka estää savukaasujen pääsyn kanavaan ja lämpötilan vaikutuksesta laajentuva 
paloteippi, joka varmistaa ilmatiiviyden tulipalon kehittyessä.

• CE-merkitty standardin EN 15650 mukaan
• Testattu standardin EN 1366-2 mukaan
• Paloluokiteltu standardin EN 13501-3+A1 mukaan
• Korroosionkestävyys standardin EN 15650 mukaan
• Luokiteltu C10000 (auki /kiinni-ajotesti) standardin EN 15650 mukaan
• Palopeltejä saa manuaalisina ja moottoritoimilaitteella ohjattuina

Käyttöolosuhteet
Palopelti on suunniteltu toimimaan seuraavissa olosuhteissa

a) maksimi ilmavirta 12 m/s, suurin paine-ero 1200 Pa

b) pellille kohdistuva ilmavirta ei saa aiheuttaa sille epätasaisesti jakautunutta rasitusta.

c) virtaussuunta tai palopellin asento ei vaikuta palopellin toimintaan

FDMR-palopelti soveltuu lauhkean ilmastovyöhykkeen alueelle standardin EN 60 721-3-3 mukaisesti.
Pelti soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa ei kulje kemiallisia, hankaavia ja tarttuvia partikkeleja.
FDMR palopelti soveltuu asennettavaksi tiloihin, joiden lämpötila on välillä -30°C- +50°C.

FDMR palopellin mallit

FDMR - mekaanisesti ohjattu palopelti FDMR - palopelti sähköisellä toimilaitteella
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Rakenne ja mitat
Pellin runko on valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä ja läppä on valmistettu asbestivapaasta mineraali- 
kuitulevystä. Kiinnitysosat ovat sähkösinkittyjä.
Palosulake on valmistettu 0,5 mm paksusta messinkilevystä.
Erikoistilauksesta valmistetaan tuotteita myös ruostumatomasta ja haponkestävästä materiaalista.

Materiaalin määrittely:
- Luokka A2 - Elintarvikeluokiteltu ruostumaton teräs (AISI 304)
- Luokka A4 - Haponkestävä teräs (AISI 316)
Palopellin sisus ja kaikki siihen yhteydessä olevat osat valmistetaan valitusta materiaalista. 
Pellin ulkopin- nalla olevat osat ovat tyypillisesti sinkittyä terästä.

Palopellin läppä on valmistettu kokonaisena homogeenisestä materiaalista, Promatect-H (paksuus 15 mm). 
Muovi-, kumi- ja silikoonikomponentit, tiivisteet, paisuntanauhat, lasikeraamiset osat, kotelot, messinkilaakerit, 
toimilaitteet ja mikrokytkimet ovat aina valmistettu samasta materiaalista, pellin materiaalivalinnasta riippumatta.
Palosulake valmistataan vakiona aina messingistä. Sulakkeen voi tilata myös haponkestävästä materiaalista. 
Valittaessa haponkestävä materiaali, palopellin läppä käsitellään kemiallisesti nostamaan sen sietokykyä vaati-
vammille olosuhteille.
Muut vaatimukset palopellin rakenteelle tai materiaaleille käsitellään tapauskohtaisesti. 

Huom! Asennuskiinnikkeet ovat vain helpottamaan pellin asennusta. Kannakointi tulee tehdä asennusohjeiden 
mukaan.

Nimellismitta,
 D mm

Paino (kg) Vapaa pinta 
Sef (m

2) Toimilaite
Mekaaninen 

ohjausa c Manuaalinen Toimilaitteella

100 - - 2,9 3,1 0,0031 BFL M1
125 - - 3,2 3,4 0,0062 BFL M1
160 - - 3,6 3,8 0,0123 BFL M1
200 - - 4,3 4,5 0,0215 BFL M1
250 - 9 5,1 5,3 0,0354 BFL M2
315 - 42 6,5 6,7 0,0606 BFL M2
400 - 84 9,3 9,4 0,1015 BFL M2
500 - 134 11,7 12,1 0,1661 BFN M3
630 19 199 15,5 17,7 0,2735 BF M4
800 104 284 32,4 34,6 0,4448 BF M4

*Sähkömoottorin lämpöanturin paino on 0,04 kg.
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Position:
1 Damper casing
2 Actuating mechanism
3 Damper blade
4 Inspection hole covering
5 BAT thermoelectrical starting mechanism
6 Hole for camera

X=53 mm (BFL) *
X=72 mm (BFN) *
X=78 mm (BF) *

* Assignment of actuating mechanisms to individual sizes Tab. 4.1.1.
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1- Pellin runko
2- Toimilaite
3- Läppä
4- Tarkastusluukku
5- Sähkötoiminen lämpösulake BAT 

6- Reikä kameralle
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FDMR palopelti, asennuskiinnikeet

Tekniset tiedot
Painehäviön määrittäminen:

∆p - painehäviö (Pa)
ξ - kertavastuskerroin
ρ - ilman tiheys (kg/m³)
v - virtausnopeus (m/s)

Ilman tiheys ρ=1,2 kg/m³

Kertavastuskerroin ξ (-)

D 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800
ξ 2,736 2,099 1,272 0,636 0,747 0,531 0,393 0,307 0,243 0,099

24

Blades overlaps

For the design .60 (with BKN supply and communication device) add to weight of the damper with
an actuating mechanism (from the Tab 4.4.1.) the weight of BKN (0.5 kg).

Dimensions of damper connecting flanges are in accordance with EN 12 220.
In case of damper installation into SPIRO duct, round dampers are supplied without the flanges
so as it is possible to connect them with external joints (it is necessary to specify this requirement
in the order).

Act. mechanism side "a"

Tab. 4.1.1
Side without act. mechanism "c"

Act. mechanism side "a"

Side without act. mechanism "c"

c a c a
Palopelleissä avattu läppä ulottuu palopellin rungosta 
ulos alkaen koosta Ø 250 mm mittojen a ja c verran.

24

Blades overlaps

For the design .60 (with BKN supply and communication device) add to weight of the damper with
an actuating mechanism (from the Tab 4.4.1.) the weight of BKN (0.5 kg).

Dimensions of damper connecting flanges are in accordance with EN 12 220.
In case of damper installation into SPIRO duct, round dampers are supplied without the flanges
so as it is possible to connect them with external joints (it is necessary to specify this requirement
in the order).

Act. mechanism side "a"

Tab. 4.1.1
Side without act. mechanism "c"

Act. mechanism side "a"

Side without act. mechanism "c"

c a c a

0,4

ξ 4,03,0 2,52,01,5 1,0
0,8

0,2

10 7,0 5,0

0,6

FDMR-60.grf

v (m/s)

 ∆∆
p t

 (P
a)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2020
1

2

3
4
5

7

10

20

30
40
50

70

100

200

∆p = ξ * ρ * (v2 / 2)
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Äänitedot
A-painotettu äänitehotaso:

LWA [dB(A)] A-painotettu äänitehotaso
LW1 [dB] äänitehotaso LW1 pinta-alayksikköä kohti (ks. taulukosta)
S [m2] pellin tehollinen pinta-ala
KA [dB] A-korjaus

Äänitehotaso oktaavikaistoittain:

LWoct [dB] äänitehotaso oktaavikaistoittain
LW1 [dB] äänitehotaso LW1 pinta-alayksikköä kohti (ks. taulukosta)
S [m2] pellin tehollinen pinta-ala
Lrel [dB] suhteellinen äänitehotaso oktaavikaistoittain (ks. taulukosta)

Äänitehotaso LW1 pinta-alayksikköä kohti

ξ (-)
v (m/s) 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1 1,5 2 2,5 3 3,5

2 9,0 11,5 14,7 16,9 20,1 22,3 24,1 27,2 29,4 31,2 32,6 33,8
3 16,7 22,1 25,3 27,5 30,7 32,9 34,6 37,8 40,0 41,7 43,2 44,4
4 24,2 29,6 32,8 35,0 38,1 40,4 42,1 45,3 47,5 49,2 50,7 51,9
5 30,0 35,4 38,6 40,8 44,0 46,2 47,9 51,1 53,3 55,1 56,5 57,7
6 34,8 40,2 43,3 45,6 48,7 51,0 52,7 55,8 58,1 59,8 61,2 62,4
7 38,8 44,2 47,3 49,6 52,7 55,0 56,7 59,9 62,1 63,8 65,2 66,4
8 42,3 47,7 50,8 53,1 56,2 58,4 60,2 63,3 65,6 67,3 68,7 69,9
9 45,4 50,7 53,9 56,1 59,3 61,5 63,3 66,4 68,6 70,4 71,8 73,0
10 48,1 53,5 56,6 58,9 62,0 64,3 66,0 69,1 71,4 73,1 74,5 75,7
11 50,6 56,0 59,1 61,4 64,5 66,7 68,5 71,6 73,9 75,6 77,0 78,2
12 52,8 58,2 61,4 63,6 66,8 69,0 70,7 73,9 76,1 77,9 79,3 80,5

A-korjauskerroin

v (m/s) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KA (dB) –15,0 –11,8 –9,8 –8,4 –7,3 –6,4 –5,7 –5,0 –4,5 –4,0 –3,6

Suhteellinen äänitehotaso Lrel oktaavikaistoittain

Suhteellinen taso (dB)
Oktaavikaistan keskitaajuus f(Hz)

v (m/s) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
2 –4,5 –6,9 –10,9 –16,7 –24,1 –33,2 –43,9 –56,4
3 –3,9 –5,3 –8,4 –13,1 –19,5 –27,6 –37,4 –48,9
4 –3,9 –4,5 –6,9 –10,9 –16,7 –24,1 –33,2 –43,9
5 –4,0 –4,1 –5,9 –9,4 –14,6 –21,5 –30,0 –40,3
6 –4,2 –3,9 –5,3 –8,4 –13,1 –19,5 –27,6 –37,4
7 –4,5 –3,9 –4,9 –7,5 –11,9 –17,9 –25,7 –35,1
8 –4,9 –3,9 –4,5 –6,9 –10,9 –16,7 –24,1 –33,2
9 –5,2 –3,9 –4,3 –6,4 –10,1 –15,6 –22,7 –31,5
10 –5,5 –4,0 –4,1 –5,9 –9,4 –14,6 –21,5 –30,0
11 –5,9 –4,1 –4,0 –5,6 –8,9 –13,8 –20,4 –28,8
12 –6,2 –4,3 –3,9 –5,3 –8,4 –13,1 –19,5 –27,6

LWA = LW1 + 10 log(S) + KA

LWoct = LW1 + 10 log(S) + Lrel
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Palopellin ohjaus

Mekaaninen 

Malli .01

Mekaaninen ohjaus tapahtuu lämpösulakkkeen avulla, joka laukaiseen sulkumekanismin sulakkeen saavut-
taessa 72 °C nimellislämpötilan. Sulkumekanismin automaattinen käynnistys ei aktivoidu, ellei lämpötila 
ylitä 70 °C. Lämpösulakkeita on saatavilla tilauksesta myös +104 °C ja +147 °C nimellislämpötiloilla.

Huomio! 

Mekanismeja valmistetaan neljässä eri koossa M1 - M4. 
Ainoa ero mekanismeilla on pellin sulkevan jousen koko. 
Jokaiselle peltikoolle on määritelty mekanismin koko - 
Taulukko sivu 46. Vääränkokoisen mekanismin käyttö voi 
vaurioittaa peltiä.

Malli .11, rajakytkimellä varustetut malli.

Palopelti voidaan varustaa pellin tilaa ilmaisevalla rajakytkimeillä (mikrokytkin). Rajakytkin ilmaisee pellin 
asennon ”KIINNI”. Kaapeli on kytketty suoraan mikrokytkimeen.

Malli .80, rajakytkimellä varustetut malli.

Palopelti voidaan varustaa pellin tilaa ilmaisevalla rajakytkimellä (mikrokytkin). Kaksi rajakytkintä ilmaisee 
pellin asennon ”KIINNI ja ”AUKI”. Rajakytkimet ovat kiinnitetty mekanismin koteloon. Kaapelit ovat kytketty 
suoraan mikrokytkimiin.

4

 Design with mechanical control

 Design with mechanical control with a thermal protective fuse which actuates the shutting device,
after the nominal start temperature 72°C has been reached. Automatic initiation of the shutting
device is not activated if the temperature does not exceed 70°C. In case that other start
temperatures are required, thermal fuses with nominal start temperature +104°C or +147°C can
be supplied (this requirement must be specified in the order).

Mechanisms are produced in four designs  to ,
difference is only in size of inner spring, which closes
the fire damper. For the size of fire dampers is always
assigned the size of mechanism -  It is not
recommended to use different size of mechanism,
than given by the manufacturer, otherwise, there is a
risk of fire damper destruction.

 Design .01 with mechanical control can be complemented with a limit switch signalling of the
damper blade position "CLOSED". Cable is connected directly to limit switch.

Limit switch
“CLOSED”

 Design .01 with mechanical control can be complemented with a terminal switches signaling of
the damper blade position "CLOSED" and "OPEN". Limit switches are connected via damper
casing, cables are connected directly to limit switches.

Limit switch
“CLOSED”

Limit switch
“OPEN”
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Rajakytkin G905-300E03W1

Syöttöjännite AC 230 V; 5 A Rajakytkin on mahdollista kytkeä kahdella eri tapaa:
a) POISKYTKENTÄ kahvan kääntyessä ... kytke johdot 1 ja 2

b) PÄÄLLEKYTKENTÄ kahvan kääntyessä ... kytke johdot 1 ja 4
Kotelointiluokka IP 67

Ympäristön lämpötila –25 °C...+120 °C

5

Limit switch
“CLOSED”

Limit switch
“OPEN”

 Design .01 with mechanical control can be complemented with a terminal switches signaling of
the damper blade position "CLOSED" or "OPEN". Limit switches are connected via damper
casing (.01v0), cables are connected directly to limit switches (.01v1) or limit switches are
connected via mechanical control cover (.01v2).

FDMB is always equipped by electric actuating mechanism BFL, BFN, BF 230-T  or  BFL, BFN,
BF 230-T  (further only "actuating mechanism"). After being connected to power supply AC/DC
24V or 230V, the actuating mechanism displaces the damper blade into operation position
"OPEN" and at the same time it pre-stretches its back spring. When the actuating mechanism is
under voltage, the damper blade is in the position "OPEN" and the back spring is pre-stretched.
Time needed for full opening of the flap blade from the position "CLOSED" to the position "OPEN"
is maximum 140 sec. If the actuating power supply is cut off (due to loss of supply voltage, or
pushing the reset button on the thermoelectrical starting mechanism BAT), the back spring
displaces the damper blade into the breakdown position "CLOSED". The time of displacing the
blade from the position "OPEN" to the position "CLOSED" takes maximum 20 sec. In case that
the power supply is restored again (the blade can be in any position), the actuating mechanism
starts to re-displace the damper blade into the position "OPEN".
A thermoelectrical starting mechanism BAT, which contains two thermal fuses Tf1 and Tf2, is a
part of the actuating mechanism. These fuses are activated when temperature  +72 °C has been
exceeded (the fuse Tf1 when the temperature around the damper and the fuses Tf2 when the
temperature inside the air-conditioning piping has been exceeded). After the thermal fuse Tf1 or
Tf2 has been activated, the power supply is permanently and irreversibly cut off and the actuating
mechanism, by means of the pre-stretched spring, displaces the damper blade into the
breakdown position "CLOSED".
Signalisation of damper blade position "OPEN" a "CLOSE" is provided by two limit switches.

 Design with actuating mechanism

AC 230V / 5A
IP 67

-25°C … +120°C

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

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

5
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displaces the damper blade into the breakdown position "CLOSED". The time of displacing the
blade from the position "OPEN" to the position "CLOSED" takes maximum 20 sec. In case that
the power supply is restored again (the blade can be in any position), the actuating mechanism
starts to re-displace the damper blade into the position "OPEN".
A thermoelectrical starting mechanism BAT, which contains two thermal fuses Tf1 and Tf2, is a
part of the actuating mechanism. These fuses are activated when temperature  +72 °C has been
exceeded (the fuse Tf1 when the temperature around the damper and the fuses Tf2 when the
temperature inside the air-conditioning piping has been exceeded). After the thermal fuse Tf1 or
Tf2 has been activated, the power supply is permanently and irreversibly cut off and the actuating
mechanism, by means of the pre-stretched spring, displaces the damper blade into the
breakdown position "CLOSED".
Signalisation of damper blade position "OPEN" a "CLOSE" is provided by two limit switches.

 Design with actuating mechanism

AC 230V / 5A
IP 67

-25°C … +120°C

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

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

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

5

1 Damper
2 Mounting plate
3 Actuating mechanism
4 Temperature sensor
5 Mounting plate
6 Mechanics
7 Thermal fuse

1 Damper
2 Mounting plate
3 Actuating mechanism
4 Temperature sensor
5 Mounting plate
6 Mechanics
7 Thermal fuse
8 Sensor sticker
9 Hole for temperature sensor / Sensor sticker
10 Inspection hole covering
11 Hole for camera

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

Palopellin toimilaitteen vaihto Ø 100-315

1. Pellin runko
2. Asennusteline
3. Sähköinen toimilaite
4. Sähköinen lämpösulake BAT
5. Asennusteline
6. Mekaaninen toimilaite
7. Lämpösulake

5

1 Damper
2 Mounting plate
3 Actuating mechanism
4 Temperature sensor
5 Mounting plate
6 Mechanics
7 Thermal fuse

1 Damper
2 Mounting plate
3 Actuating mechanism
4 Temperature sensor
5 Mounting plate
6 Mechanics
7 Thermal fuse
8 Sensor sticker
9 Hole for temperature sensor / Sensor sticker
10 Inspection hole covering
11 Hole for camera

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

Palopellin toimilaitteen vaihto - Ø 400 - 800

1. Pellin runko
2. Asennusteline
3. Sähköinen toimilaite
4. Sähköinen lämpösulake BAT
5. Asennusteline
6. Mekaaninen toimilaite
7. Lämpösulake
8. BAT merkkitarra
9. Reikä sähköiselle lämpösulakkeell
10. Tarkastusluukku
11. Reikä kameralle
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Ohjaus toimilaitteella 
FDMR - .40, .50

Palopelti on varustettu Belimon toimilaitteella BFL. Virtalähteeseen AC/DC 24 V tai 230 V yhdistämisen 
jälkeen laite vie pellin läpän toiminta-asentoon AUKI ja virittää palautusjousen. Kun toimilaite on jännit-
teellinen, on pellin läppä asennossa AUKI ja palautusjousi on virittynyt. Tarvittava aika pellin läpän täysin 
avautumiseen asennosta KIINNI asentoon AUKI kestää enintään 60 sekuntia. Kun virransyöttö katkaistaan 
toimilaitteelta (jännite katkaistaan, termosähköinen toimilaite aktivoituu tai termosähköisen käynnistysme-
kanismin BAT testausnappulaa painetaan), vie palautusjousi pellin laipan 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 silloin, kun lämpötila ylittyy pellin 
ympärillä ja sulakkeet Tf2, kun lämpötila ylittyy ilmanvaihtokanavassa). Kun lämpösulake Tf1 tai Tf2 akti-
voituu, katkeaa sähkövirta kokonaan ja peruuttamattomasti, jolloin toimilaitteen palautusjousi vie pellin 
läpän hälytysasentoon KIINNI.

Pellin läpän asennosta AUKI ja KIINNI saadaan signaalitieto kahdella integroidulla rajakytkimellä.

Sähkökomponentit, johdotuskaavio

Belimon toimilaitteet BFL, BFN 230-T BFL, BFN 24-T(-ST)

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 II III
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 24-T-ST) 3-nastaisella pistokeliittimellä
kaapeli 1 m, 6 × 0,75 mm2 (BFL 24-T-ST) 6-nastaisella pistokeliittimellä

Lämpösulakkeet
lämpötila kanavassa 72 °C

lämpötila kanavan ulkopuolella 72 °C

6

 Design with actuating mechanism

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

The dampers are equipped with Belimo actuating mechanisms with back spring and thermoelectric
actuating device, of range BFL, BFN or BF, according to the damper size (hereinafter referred to only
as the "actuating mechanism"). After being connected to power supply AC/DC 24V or AC 230V,
respectively, the actuating mechanism moves the damper blade to "OPEN" operation position and
at the same time pre-stretches its back spring. While the actuating mechanism is under voltage, the
damper blade is in the "OPEN" position and the back spring is pre-stretched. The time needed for
full opening of the damper blade from "CLOSED" position to "OPEN" position is 120 seconds at the
maximum. if the power supply to the actuating mechanism is cut off (due to loss of power supply or
by pressing the reset button on the BAT thermoelectric starting mechanism), the back spring will
move the damper blade to "CLOSED" failure position. The time of moving the blade from "OPEN"
position to "CLOSED" position takes 20 seconds at the maximum. If the power supply is restored
(the blade can be in any position), the actuating mechanism starts to move the damper blade to
"OPEN" position again.

 A thermoelectrical starting mechanism BAT, which contains two thermal fuses Tf1 and Tf2, is a part
of the actuating mechanism. These fuses are activated when temperature +72°C has been
exceeded (the fuse Tf1 when the temperature around the damper and the fuses Tf2 when the
temperature inside the air-conditioning piping has been exceeded). After the thermal fuse Tf1 or Tf2
has been activated, the power supply is permanently and irreversibly cut off and the actuating
mechanism, by means of the pre-stretched spring, displaces the damper blade into the breakdown
position "CLOSED".

 Signalisation of damper blade position "OPEN" and "CLOSE" is provided by two limit switches.

BAT

Actuating
mechanismToimilaite

BAT 
lämpö-su-

lake
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Belimo BFL (BFN) 230-T toimilaite

Belimo BFL (BFN) 24-T(-ST) toimilaite

Belimo toimilaitteet BF 24-TN(-ST) BF 230-TN

Syöttöjännite
AC 24 V 50/60 Hz

DC 24 V
AC 230 V 50/60 Hz

Liitäntäteho  - Jousen viritys
                     - Auki

7 W 
2 W

8 W 
3 W

Mitoitusteho 10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms) 12,5 VA (Imax 500 mA @ 5 ms)
Suojausluokitus III II
Kotelointiluokka IP 54
Ajoaika   - toimilaite

       - jousipalautus
120 s
~16 s

Ympäristön lämpötila
- normaali toiminta
- turvalämpötila
- varastointilämpötila

–30 °C...+50 °C 
Suurin lämpötila 75 °C

–40 °C...+50 °C
Liitäntä         - toimilaite

            - lisäkytkin
kaapeli 1 m, 6 × 0,75 mm2 
kaapeli 1 m, 2 × 0,75 mm2

(BF 24-T-ST) pistoliitimellä

Lämpösulakkeet
Tf2/Tf3: lämpötila kanavassa 72 °C

Tf1: lämpötila kanavan ulkopuolella 72 °C
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1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

~
- +

Nominal voltage AC 230 V 50/60 Hz AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

Power consumption  - motoring
 - holding

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

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

Dimensioning 6,5/10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 4/6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)

Protection class II III

Degree of protection IP 54

Running time - motor
 - spring return

<60 s
~ 20 s

Ambient temperature
 - normal duty
 - safety duty
 - non-operating temperature

- 30°C … +55°C
The safe position will be attained up to max. +75°C

- 40°C … +55°C

Connecting - motor
 - auxiliary switch

cable 1 m, 2 x 0,75 mm²  (BFL 24-T-ST) with 3-pin plug-in connectors
cable 1 m, 6 x 0,75 mm²  (BFL 24-T-ST) with 6-pin plug-in connectors

Thermal trips duct outside temperature +72°C
duct inside temperature +72°C
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Belimo BF 230-TN, BF 24-TN(-ST)  toimilaite

Tuotemerkintä
  

Tuote
FDMR - Palopelti

Halkaisija
Kanavan liitäntämitta (mm)

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

Esimerkki: FDMR 200-.40

Tuotteen etiketti:

  FDMR      -      Ød          -       .40

89

 Data label is placed on the damper body.

The producer reserves the right for innovations of the product. For actual product information see
www.mandik.com

MANDÍK, a.s.
Dobříšská 550
26724 Hostomice
Czech Republic
Tel.: +420 311 706 706
E-Mail: mandik@mandik.cz
www.mandik.com

Certification:

WEIGHT (kg):

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

DESIGN:

SERIAL NUMBER:

SIZE:

1391
1391-CPR-2019/0160 EN 15650:2010 TPM 140/19

R

CLASSIFICATION:

INSTRUCTIONS
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Asennusohjeet
1. Palopellit voidaan asentaa missä tahansa asennossa seinä- ja lattialäpivienteihin palo-osastoivissa raken-

teissa. 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.

2. Muiden laitteiden tulisi sijaita vähintään 350 mm päässä palopellin ohjauslaitteista, jotta niille on vapaa pääsy.
3. Palopellin ja rakenteen välinen etäisyys (seinä tai katto) tulee olla vähintään 75 mm. Mikäli samalle rakenteelle 

asennetaan useampi palopelti, niiden välinen etäisyys tulee olla vähintään 200 mm.

Kuva 1. Kahden tai useamman palopellin asentaminen yhteen palo-osastorakenteeseen 

Kuva 2. Rakenteen sisäinen osa (BUILT-IN edge) - mekaanisesti ohjattava tai toimilaitteella varustettu malli 

4. Palopelti voidaan asentaa kivirakenteiseen seinään tai kipsiseinään ja kivirakenteiseen välipohjaan. Pellin 
läppä tulee olla rakenteen sisällä (pellissä merkintä BUILT-IN EDGE). Jos edellä mainittu ei ole mahdollista, 
tulee palo-osastoivan seinän ja palopellin läpän väliin jäävä kanavaosuus eristää, noudattaen sopivaa 
asennustapaohjetta tästä dokumentista. 

5. Ohjausmekanismi tulee olla suojattu (peitetty) vaurioilta ja likaantumiselta asennuksen aikana. Kaikki palo-
pellit 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.

25

 The fire dampers are suitable for installation in arbitrary position in vertical and horizontal
passages of fire separating structures. The damper assembly procedures must be done so that
all load transfer from the fire separating constructions to the damper body is absolutely excluded.
The back-to-back air-conditioning piping must be suspended or supported so that all load transfer
from the back-to-back piping to the damper flanges is absolutely excluded. The gap between the
installed damper and the building structure must be perfectly filled with approved material all over
its volume.
To provide the necessary space for access to the control device, all other items must be situated at
least 350 mm from the control parts of the damper. At least one inspection hole must be accessible.

 The damper must be installed so that the damper blade (in closed position) is situated in the fire
separating structure - marked by the label BUILD-IN EDGE on the damper body. If such solution
is not possible, the piping between the fire separating structure and the damper blade must be
protected according to the certified installation method, see Section 6.

 During the installation and plastering process, the control mechanism must be protected (cov-
ered) against damage and pollution. The damper body should not be deformed during bricking in.
Once the damper is built in, the damper blade should not grind on the damper body during
opening or closing.

 The distance between the fire damper and the structure (wall, ceiling) must be 75 mm at the
minimum. If two or more dampers are to be installed in one fire separating structure, the distance
between adjacent dampers must be 200 mm at the minimum, according to EN 1366-2 paragraph
13.5. For admissible exceptions see Section 6.
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Huom! 
Poikkeuksia näihin etäisyyksiin tarkemmin rakennekohtai-
sissa asennustavoissa.
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6. Asennusaukon mitat. 

Asennusaukko - neliö Asennusaukko - pyöreä

Huom! Asennusaukkojen mitat ovat suosituksia.

Yhteenveto asennustavoista 

Seinä-
rakenne

Seinä/
välipohja

Min.paksuus
Eristys Paloluokka Sivulla

Kiviseinä

100 Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä EIS 120 - 500 Pa
EIS 90 s. 16

100
Pellin ja seinän väli täytetään villakoteloinnilla ja 
palokatkomassalla

EIS 60 s. 16

100
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä 
palokatkomassalla ja suojataan palokatkopinnoitteella

EIS 90 s. 17

100
Pellin ja seinän väli täytetään palokatkovaahdolla ja suojataan 
laastilla.

EIS 60
EIS 45
EIS 30

s. 17

100
Peltien asennus lähekkäin. Pellin ja seinän väli täytetään 
laastilla tai kipsillä.

EIS 90 s. 18

100
Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täyte-
tään laastilla tai kipsillä, ja mineraalivillalla

EIS 90 s. 19

100
Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä

EIS 90 s. 19

100
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä 
palokatkomassalla ja suojataan palosuojalevyllä

EIS 90 s. 20

Sandwich-
elementti

100  Villakotelointi, palokatkomassa-, pinnoite ja palonsuojalevy  EIS 90 s. 21 

Asennus irti 
kiviseinästä

100 Kanavan ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä. Pellin ja 
seinän väli paloeristetään mineraalivillalla.

EIS 90
EIS 60 s. 22

100
Kanavan ja seinän väli täytetään mineraalivillalla ja 
päällystetään palokatkomassalla.

EIS 90
EIS 60 s. 22

26

 The fire damper can be integrated into a solid wall construction made e.g. of normal concrete/
 masonry, porous concrete with minimum thickness 100 mm or into solid ceiling construction made

 e.g. of normal concrete with minimum thickness 110 mm or porous concrete with minimum
thickness 125 mm.

 The fire damper can be integrated into a gypsum wall construction with fire classification EI 120
or EI 90.

 Examples of fire damper installing



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Seinä-
rakenne

Seinä/
välipohja

Min.paksuus
Eristys Paloluokka Sivulla

Kipsiseinä

100 Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä
EIS 120 - 500 Pa

EIS 90
s. 23

100
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla. Pinta 
päällystetään palokatkomassalla

EIS 60 s. 23

100
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä 
palokatkomassalla ja suojataan palosuojapinnoitteella

EIS 90 s. 24

100
Pellin ja seinän väli täytetään palokatkovaahdolla ja suojataan 
laastilla

EIS 60
EIS 45
EIS 30

s. 24

100
Peltien asennus lähekkäin. Pellin ja seinän väli täytetään 
laastilla tai kipsillä

EIS 90 s. 24

100
Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä, ja mineraalivillalla

EIS 90 s. 25

100
Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä

EIS 90 s. 26

100
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä 
palokatkomassalla ja suojataan palosuojalevyllä

EIS 90 s. 27

Asennus irti
kipsiseinästä

Kanavan ja seinän väli täytetään kipsillä tai laastilla. Pellin ja 
seinän väli paloeristetään mineraalivillalla.

EIS 90
EIS 60

s. 29

Kanavan ja seinän väli täytetään mineraalivillalla ja 
päällystetään palokatkomassalla. Pellin ja seinän väli 
paloeristetään mineraalivillalla

EIS 90
EIS 60

s. 29

Kiviaineinen 
katto- tai 

lattiarakenne

110 - Betoni 
125 - Kevyt-

betoni

Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä
EIS 120 - 500 Pa

EIS 90
s. 30

Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla. Pintä 
päällystetään palokatkomassalla

EIS 60 s. 30

Peltien asennus lähekkäin. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä

EIS 90 s. 31

Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla ja suojataan 
palosuojalevyllä

EIS 90 s. 32

Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla sekä 
palokatkomassalla ja suojataan palokatkopinnoitteella

EIS 90 s. 33

Kanavan ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä. Pellin ja 
seinän väli paloeristetään mineraalivillalla

EIS 90
EIS 60

s. 35

Palopellin asentaminen betonivalulla EIS 90 s. 36



www.etsnord.fi16 RDT-051-0323

® NORDfire   |   FDMR

Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä.

Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla. Pinta päällystetään palokatkomassalla, 
paksuus vähintään 1 mm.

28

 ≤ 75

≥ 100

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum
4 Duct

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

Used materials - example:*
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≥ 20

≥ 100

≤ 75

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Laasti tai kipsi
4. Kanava

EIS 120 - 500 Pa
EIS 90

28

 ≤ 75

≥ 100

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum
4 Duct

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

Used materials - example:*
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≥ 20

≥ 100

≤ 75

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
4. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm

* Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop – P, K, Hilti CFS-CT

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

EIS 60



Kuvamateriaali on havainnollistava.
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Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä palokatkomassalla ja suojataan 
palokatkopinnoitteella.

Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään palokatkovaahdolla ja suojataan laastilla.

29

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 150 kg/m³)
4 Fire protection coating th. 1 mm
5 Fire protection mastic th. 1 mm
6 Duct

Used materials - example:*
3 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 or

ROCKWOOL HARDROCK + coating HILTI CFS-CT
4 HILTI CFS-CT
5 HILTI CFS-S ACR

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≤ 75

≥ 20

≥ 20

≤ 75

≥ 100

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Fire protection foam
4 Stucco plaster
5 Duct

Used materials - example:
3 HILTI CFS-F FX - EIS 60

PROMAFOAM-C - EIS 45
SOUDAL, Soudafoam FR-B1 - EIS 30
DenBraven, Fire protection foam - EIS 30

≥ 100SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 150 kg/m³)
4. Palokatkopinnoite, paksuus vähintään 1 mm
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
6. Kanava

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3 ROCKWOOL HARDROCK + pinnoite HILTI CFS-CT tai 
   Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Hilti CFS-CT
5 Hilti CFS-S ACR

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan

rakenteeseen!

* Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella 
rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä 
menetelmällä.

29

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 150 kg/m³)
4 Fire protection coating th. 1 mm
5 Fire protection mastic th. 1 mm
6 Duct

Used materials - example:*
3 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 or

ROCKWOOL HARDROCK + coating HILTI CFS-CT
4 HILTI CFS-CT
5 HILTI CFS-S ACR

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≤ 75

≥ 20

≥ 20

≤ 75

≥ 100

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Fire protection foam
4 Stucco plaster
5 Duct

Used materials - example:
3 HILTI CFS-F FX - EIS 60

PROMAFOAM-C - EIS 45
SOUDAL, Soudafoam FR-B1 - EIS 30
DenBraven, Fire protection foam - EIS 30

≥ 100

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Palokatkovaahto
4. Laasti
5. Kanava

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

EIS 60
EIS 45
EIS 30

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3 HILTI CFS-F FX - EIS60 
   PROMAFOAM-C - EIS 45
   SOUDAL, Soudafoam FR-B1 - EIS 30
   DenBraven, palokatkovaahto - EIS 30

Huom! Tällä asennustavalla pellin halkaisija 
saa olla max. 200 mm.
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Asennus kiviseinään lähekkäin. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä.

30

≥ 100

≤ 75

≥ 100

≤ 75

≥ 30

≥ 30

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Laasti tai kipsi

EIS 90

Huom! 

Peltejä voi asentaa lähekkäin max. neljä kappaletta, jonka jälkeen on 
jätettävä vähintään 200 mm väliä seuraavaan.

30

≥ 100

≤ 75

≥ 100

≤ 75

≥ 30

≥ 30

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed30

≥ 100

≤ 75

≥ 100

≤ 75

≥ 30

≥ 30

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

30

≥ 100

≤ 75

≥ 100

≤ 75

≥ 30

≥ 30

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed
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Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä, ja mineraalivillalla.

Asennus rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä.

31

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Mortar or gypsum
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

● Gap between damper and construction is filled
by mortar or gypsum and mineral wool

● Wool is fixed to damper body and construction
by fire protection mastic.

● Mineral wool thickness = construction thickness
+ 20 mm or 50 mm

● Installation is valid for ceiling construction

D-20 D-20

≥ 
D

+1
00

D
-2

0

≥ 100

(≥ 100)+50

≤ 
75

≤ 75

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Laasti tai kipsi
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)

EIS 60

Huom!

• Villa kiinnitetään pellin runkoon palokatkomassalla

• Villan paksuus = rakenteen paksuus + 50 mm

• Asennustapa hyväksytty myös kattorakenteelle

32

≥ 
D

+1
00

≥ 100

≥ 100

Dimensions Number
 X1

Number
 Y

Number
Z1

D ≤ 400 4 8 2
400 < D ≤ 800 8 16 4
800 < D ≤ 1000 12 24 6

≤ 
75

≤ 75

It is possible to use
corresponding number
of holes and screws

It is possible to use
corresponding number
of holes and screws

10

10
20D+151+5  2
xD

+3
13

+8

10

10

10 10

10

D
+1

51
+5

D+141+5

10

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Fire damper FDMR with installation frame R1, R2
3 Mortar or gypsum
4 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
5 Holder
6 Holder L

● Gap between frame and damper body and frame and
construction must be filled by glue (PROMAT K84).

● Wool is fixed to installation frame and construction by
fire protection mastic.

● Installation is valid for ceiling construction

SELITE
1. Palopelti FDMR
3. Laasti tai kipsi

EIS 90

Huom!

• Asennustapa hyväksytty myös kattorakenteelle
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Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä palokitillä ja suojataan palosuoja-
levyllä.

34

≤ 75

≥ 20

≥ 100

Screws has to be fixed in wall/ceiling construction.
(If it is needed use steel bracket).

≤ 300

≤ 300

Screw
(min. 4x50)

≥ 25

≥ 25

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm
5 Cement lime plate min. thickness 15 mm min. density 870 kg/m³
6 Duct

Used materials - example:*
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT
5 Promatect - H

* Fire resistant insulation and fire resistant board can
be replaced by another approved fire sealing sys-
tem for damper installation with equivalent material
properties.

EIS 90

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
4. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
5. Palosuojalevy, paksuus vähintään 15 mm, tih. 

vähintään 870 kg/m³
6. Kanava

* Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop – P, K, Hilti CFS-CT
5 Promatect - H

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

Palosuojalevy tulee kiinnittää ruuveilla palo-osastoivaan rakenteeseen. 
(Tarpeen vaatiessa voi käyttää kulmarautoja)

Ruuvi

(min. 4x50)



Kuvamateriaali on havainnollistava.
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Asennus kiviseinään - Palokatkolevy.

36

≥ 100

D+60 to 800
max. 2050

D+60 to 800
max. 1650

EIS 90

Positio
1. Palopelti
2. Kiviaineinen seinärakenne
3. Palokatkolevy
4. Palokatkopinnoite, paksuus 1 mm
5. Kanava

Palokatkomateriaalit esimerkiksi:
3  Hilti CFS-CT  B 1 S 140/50
4  Hilti CFS-CT
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Asennus irti kiviseinästä. Kanavan ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä. Pellin ja seinän väli paloeris-
tetään mineraalivillalla. 

Asennus irti kiviseinästä. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla. Pinta päällystetään palokatkomas-
salla.

38

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum
4 Stone wool with wired mat on

one side, density 66 kg/m³
5 Duct

**   The materials for stuffing box, fire protection mastic, lining and insulation materials can
be replaced by another approved fire sealing system with equivalent properties.
The maximum distance of the fire damper from the structure is not limited and
according to EN 15882-2, the required number of suspensions acc. to EN 1366-1:2014
must be used.

Used materials - example:**
4 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

≤ 75*

≥ 100

* Around the perimeter

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min.

density 150 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm
5 Stone wool with wired mat on one side,

density 66 kg/m³
6 Duct

Used materials - example:**
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT
5 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

≤ 75*

≥ 100

≥ 20*

* Around the perimeter

**   The materials for stuffing box, fire protection mastic, lining and insulation materials
can be replaced by another approved fire sealing system with equivalent properties.
The maximum distance of the fire damper from the structure is not limited and
according to EN 15882-2, the required number of suspensions acc. to EN 1366-
1:2014 must be used.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kiviseinä
3. Laasti tai kipsi
4. Mineraalivillaverkkomatto, tih. 66 kg/m³
5. Kanava

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan palo-
teknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Käytetyt materiaalit – esimerkki**:
4.   Ø100-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 100 mm - EIS 60 
      Ø100-315 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 120 mm - EIS 90 
      Ø400-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 160 mm - EIS 90 

Kanava tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan seinään.

EIS 90
EIS 60

Palopellin etäisyyttä palo-osastoivasta rakenteesta ei ole määritetty.

Kannakointi toteutettava eristevalmistajan kannakointiohjeiden mukaisesti.

38

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum
4 Stone wool with wired mat on

one side, density 66 kg/m³
5 Duct

**   The materials for stuffing box, fire protection mastic, lining and insulation materials can
be replaced by another approved fire sealing system with equivalent properties.
The maximum distance of the fire damper from the structure is not limited and
according to EN 15882-2, the required number of suspensions acc. to EN 1366-1:2014
must be used.

Used materials - example:**
4 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

≤ 75*

≥ 100

* Around the perimeter

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min.

density 150 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm
5 Stone wool with wired mat on one side,

density 66 kg/m³
6 Duct

Used materials - example:**
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT
5 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

≤ 75*

≥ 100

≥ 20*

* Around the perimeter

**   The materials for stuffing box, fire protection mastic, lining and insulation materials
can be replaced by another approved fire sealing system with equivalent properties.
The maximum distance of the fire damper from the structure is not limited and
according to EN 15882-2, the required number of suspensions acc. to EN 1366-
1:2014 must be used.

SELITE
1. Palopelti FDMR 60
2. Kiviseinä
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 150 kg/m³)
4. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
5. Mineraalivillaverkkomatto, tih. 66 kg//m³
6. Kanava

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.
Palopellin etäisyyttä palo-osastoivasta rakenteesta ei ole määritetty.

Kannakointi toteutettava eristevalmistajan kannakointiohjeiden mukaisesti.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3. Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4. Promastop – P, K, Hilti CFS-CT
5. Ø100-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 100 mm - EIS 60 
    Ø100-315 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 120 mm - EIS 90 
    Ø400-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 160 mm - EIS 90 

Kanava tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan seinään. 

EIS 90
EIS 60

*Halkaisijan ympäri
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Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä.

Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla. Pinta päällystetään palokatkomassalla.

41

≤ 75

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool (type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum
5 Duct

≥ 100

Used materials - example:*
4 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
5 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool (type depending on the type of construction)
4 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
5 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

≥ 100

≤ 75

≥ 20

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Laasti tai kipsi
5. Kanava

Pellin asennusaukko tulee vahvis-
taa metallirangalla. Ranka kiinni-
tetään ≥3,5mm ruuveilla. Etäisyys 

ruuvien välillä ≤200mm.

EIS 120 - 500 Pa
EIS 90

41

≤ 75

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool (type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum
5 Duct

≥ 100

Used materials - example:*
4 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
5 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

* Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool (type depending on the type of construction)
4 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
5 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

≥ 100

≤ 75

≥ 20

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm

* Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
4 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
5 Promastop – P, K, Hilti CFS-CT

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

EIS 60
Pellin asennusaukko tulee vahvis-
taa metallirangalla. Ranka kiinni-
tetään ≥3,5mm ruuveilla. Etäisyys 

ruuvien välillä ≤200mm.



www.etsnord.fi24 RDT-051-0323

® NORDfire   |   FDMR

Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä palokatkomassalla ja suojataan 
palosuojalevyllä.

Asennus kipsiseinään. Peltien asennus lähekkäin. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä.

≥ 100

≤ 75

≥ 20

≥ 20

≤ 75

≥ 100

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 150 kg/m³)
5. Palokatkopinnoite, paksuus vähintään 1 mm
6. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
7. Kanava

EIS 90

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
4 ROCKWOOL HARDROCK + pinnoite HILTI CFS-CT tai 
   Hilti CFS-CT B 1S 140/50
5 Hilti CFS-CT
6 Hilti CFS-S ACR

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

* Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata 
toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaa-
valla hyväksytyllä menetelmällä.

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.

Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään palokatkovaahdolla ja suojataan laastilla.

≥ 100

≤ 75

≥ 20

≥ 20

≤ 75

≥ 100

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Palokatkovaahto
5. Laasti
6. Kanava

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

EIS 60
EIS 45
EIS 30

Käytetyt materiaalit – esimerkki:
4 HILTI CFS-F FX - EIS60 
   PROMAFOAM-C - EIS 45
   SOUDAL, Soudafoam FR-B1 - EIS 30
   DenBraven, palokatkovaahto - EIS 30

Huom! Tällä asennustavalla pellin halkaisija 
saa olla max. 200 mm.

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. 

Ranka kiinnitetään ≥3,5mm 
ruuveilla. Etäisyys ruuvien 

välillä ≤200mm.



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Asennus kipsiseinään rakenteen viereen. 

43

≥ 30

● The installation opening for each fire damper has a minimum size of
a x b = (D + 97+3 mm) + 20 mm x (D + 97+3 mm)
or a x b = (D + 97+3 mm) x (D + 97+3 mm) + 20 mm

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool

(type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum

≤ 75

≥ 100

≥ 30

≤ 75

≥ 100

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä 

riippuen
4. Laasti tai kipsi

EIS 90

Huom! 

Peltejä voi asentaa lähekkäin max. neljä kappaletta, jonka jälkeen on jätet-
tävä vähintään 200 mm väliä seuraavaan.

43

≥ 30

● The installation opening for each fire damper has a minimum size of
a x b = (D + 97+3 mm) + 20 mm x (D + 97+3 mm)
or a x b = (D + 97+3 mm) x (D + 97+3 mm) + 20 mm

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool

(type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum

≤ 75

≥ 100

≥ 30

≤ 75

≥ 100

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

43

≥ 30

● The installation opening for each fire damper has a minimum size of
a x b = (D + 97+3 mm) + 20 mm x (D + 97+3 mm)
or a x b = (D + 97+3 mm) x (D + 97+3 mm) + 20 mm

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool

(type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum

≤ 75

≥ 100

≥ 30

≤ 75

≥ 100

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

43

≥ 30

● The installation opening for each fire damper has a minimum size of
a x b = (D + 97+3 mm) + 20 mm x (D + 97+3 mm)
or a x b = (D + 97+3 mm) x (D + 97+3 mm) + 20 mm

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Gypsum plate
3 Mineral wool

(type depending on the type of construction)
4 Mortar or gypsum

≤ 75

≥ 100

≥ 30

≤ 75

≥ 100

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.
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Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä, ja mineraalivillalla.

Asennus kipsiseinään rakenteen viereen. Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä.

44

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Mortar or gypsum
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

● Gap between damper and construction is filled by
mortar or gypsum and mineral wool

● Wool is fixed to damper body and construction by
fire protection mastic.

● Mineral wool thickness = construction thickness
+ 20 mm or 50 mm

● Installation is valid for ceiling construction

D-20 D-20

≥ 
D

+1
00

D
-2

0

≥ 100

(≥ 100)+50

≤ 
75

≤ 75

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Laasti tai kipsi
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)

EIS 90

Huom!

• Villa kiinnitetään pellin runkoon palokatkomassalla

• Villan paksuus = rakenteen paksuus + 50 mm

• Asennustapa hyväksytty myös kattorakenteelle

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. 

Ranka kiinnitetään ≥3,5mm 
ruuveilla. Etäisyys ruuvien välillä 

≤200mm.
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≥ 100

≥ 100

≥ 
D

+1
00

Dimensions Number
 X1

Number
 Y

Number
Z1

D ≤ 400 4 8 2
400 < D ≤ 800 8 16 4
800 < D ≤ 1000 12 24 6

≥ 
10

≥ 10

10
20

10

10

10

10

10

10

D+151+5

D
+1

51
+5

 2
xD

+3
13

+8

D+141+5

10

It is possible to use
corresponding number
of holes and screws

It is possible to use
corresponding number
of holes and screws

● Gap between frame and damper body and frame and
construction must be filled by glue (PROMAT K84).

● Wool is fixed to installation frame and construction by
fire protection mastic.

● Installation is valid for ceiling construction

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Fire damper FDMR with installation frame R1, R2
3 Mortar or gypsum
4 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
5 Holder
6 Holder L

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

Installation opening has to
be reinforced by profile
(UW, CW). Profil is fixed by
screws ≥3,5 mm with corre-
sponding length. Distance
between screws ≤200 mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
3. Laasti tai kipsi

EIS 90

Huom!

• Asennustapa hyväksytty myös kattorakenteelle

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla sekä palokatkomassalla ja suojataan 
palosuojalevyllä.

≤ 300

≤ 300

Screw
(min. 4x50)

≥ 25 (±5)

≥ 25 (±5)

≤ 75

≥ 100

≥ 50

EIS 90

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
6. Palosuojalevy, paksuus vähintään 15 mm, tiheys 870 

kg/m³
7. Kanava

*Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennus-
osan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop – P, K, Hilti CFS-CT
5 Promatect - H

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

Ruuvit tulee kiinnittää tukevasti kipsiseinän tukirankaan.

Ruuvi
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Asennus kipsiseinään - Palokatkolevy, asennusaukko vahvistettu 60x60 puupalkein tai teräsrangalla.

51

Position:
1 Fire damper
2 Installation frame R7
3 Solid ceiling construction
4 Wall with possibility of ceiling movement

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

* *

D+60 to 800
max. 2050

≥ 110

D+60 to 800
max. 1650

EIS 90

Positio
1. Palopelti
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla
4. Palokatkolevy
5. Palokatkopinnoite, paksuus 1 mm
6. Akryylipohjainen palokatkomassa

Palokatkomateriaalit esimerkiksi:
4  Hilti CFS-CT  B 1 S 140/50
5  Hilti CFS-CT
6  Hilti CFS-S ACR

Asennusaukko tuetaan 
60x60 mm puupalkein tai 

teräsrangalla



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

RDT-051-0323 29

® NORDfire   |   FDMR

Asennus irti kipsiseinästä. Kanavan ja seinän väli täytetään kipsillä tai laastilla. Pellin ja seinän väli paloeris-
tetään mineraalivillalla. 

Asennus irti kipsiseinästä. Kanavan ja seinän väli täytetään mineraalivillalla ja päällystetään palokatkomas-
salla. Pellin ja seinän väli paloeristetään mineraalivillalla.
             

Kanava tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan seinään.

≥ 75*

≥ 100

≥ 20*

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Laasti tai kipsi
5. Mineraalivillaverkkomatto, tih. 66 kg/m³
6. Kanava

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä. 
Palopellin etäisyyttä palo-osastoivasta rakenteesta ei ole määritetty.
Kannakointi toteutettava eristevalmistajan kannakointiohjeiden mukaisesti.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
5.  Ø100-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 100 mm - EIS 60 
    Ø100-315 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 120 mm - EIS 90 
    Ø400-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 160 mm - EIS 90 

Kanava tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan seinään.

EIS 90
EIS 60

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Kipsilevy
3. Mineraalivilla (tyyppi rakennustyypistä riippuen)
4. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 150 kg/m³)
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
6. Mineraalivillaverkkomatto, tih. 66 kg/m³
7. Kanava

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan palotek-
nistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.
Palopellin etäisyyttä palo-osastoivasta rakenteesta ei ole määritetty.

Kannakointi toteutettava eristevalmistajan kannakointiohjeiden mukaisesti.

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
4. Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
5. Promastop – P, K, Hilti CFS-CT
6. Ø100-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 100 mm - EIS 60 
    Ø100-315 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 120 mm - EIS 90 
    Ø400-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 160 mm - EIS 90

EIS 90
EIS 60

*Halkaisijan ympäri

Pellin asennusaukko tulee 
vahvistaa metallirangalla. Ranka 

kiinnitetään ≥3,5mm ruuveilla. 
Etäisyys ruuvien välillä ≤200mm.
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Asennus kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen. Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä.

Asennus kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen. 
Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla. Pinta päällystetään palokitillä.

54

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Mortar or gypsum
4 Duct

*

≤ 75

Used materials - example:**
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

** Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≤ 75≥ 20

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Laasti tai kipsi
4. Kanava

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

EIS 120 - 500 Pa
EIS 90

54

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Mortar or gypsum
4 Duct

*

≤ 75

Used materials - example:**
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT

** Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

≤ 75≥ 20

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete
SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
4. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

Käytetyt materiaalit – esimerkki*:
1. Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
2. Promastop – P, K, Hilti CFS-CT

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

EIS 60

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Peltien asennus lähekkäin kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen. 
Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai kipsillä.

55

≤ 75

*

≥ 30

≥ 30 ≤ 75

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Laasti tai kipsi

EIS 90

55

≤ 75

*

≥ 30

≥ 30 ≤ 75

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

55

≤ 75

*

≥ 30

≥ 30 ≤ 75

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

55

≤ 75

*

≥ 30

≥ 30 ≤ 75

*

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid wall construction
3 Mortar or gypsum

● Installation opening for each damper has minimal dimensions
D+80 mm (D+160 mm for dampers with flanges)

● Gap between damper and construction is filled by mortar or gypsum
● Distance between dampers 70 mm
● Flange to flange connection - Up to four dampers can be installed

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

Huom! 
Peltejä voi asentaa lähekkäin max. neljä kappaletta, jonka jälkeen on 
jätettävä vähintään 200 mm väliä seuraavaan.
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Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla ja suojataan palosuojalevyllä.

56

Screws has to be fixed in wall/ceiling construction.
(If it is needed use steel bracket).

≤ 300

≤ 300

Screw
(min. 4x50)

≥ 25

≥ 25

≤ 75≥ 20

*

Used materials - example:*
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop - P, K, Hilti CFS-CT
5 Promatect - H

** Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)
4 Fire protection mastic min. thickness 1 mm
5 Cement lime plate min. thick. 15 mm min. density 870 kg/m³
6 Duct

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

EIS 90

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³)
4. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
5. Palosuojalevy, paksuus vähintään 15 mm, tiheys 

870 kg/m³
6. Kanava

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

Käytetyt materiaalit – esimerkki**:
3 Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4 Promastop – P, K, Hilti CFS-CT
5 Promatect - H

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!

Palosuojalevy tulee kiinnittää ruuveilla palo-osastoivaan 
rakenteeseen. (Tarvittaessa voidaan käyttää kulmarautoja).

Ruuvi

(min. 4x50)



Kuvamateriaali on havainnollistava.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
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Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla tai palokatkolevyllä sekä palokatkomassalla ja suojataan 
palokatkopinnoitteella.

57

≤ 75≥ 20

*

Used materials - example:**
3 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 or

ROCKWOOL HARDROCK + coating HILTI CFS-CT
4 HILTI CFS-CT
5 HILTI CFS-S ACR

** Fire resistant insulation and fire resistant board can be
replaced by another approved fire sealing system for
damper installation with equivalent material properties.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Stuffing box (mineral stone wool min. density 150 kg/m³)
4 Fire protection coating th. 1 mm
5 Fire protection mastic th. 1 mm
6 Duct

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

EIS 90

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 150 kg/m³)
4. Palokatkopinnoite, paksuus vähintään 1 mm
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
6. Kanava

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

Käytetyt materiaalit – esimerkki**:
3 HILTI CFS-CT B 1S 140/50 tai
   ROCKWOOL HARDROCK + pinnoite HILTI CFS-CT
4 HILTI CFS-CT
5 HILTI CFS-S ACR

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.

Palopelti tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen!
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Asennus kiviaineisee lattia- tai kattorakenteeseen - Palokatkolevy

59

D+60 to 800
max. 2050

D+60 to 800
max. 1650

*

EIS 90

Positio
1. Palopelti
2. Kiviaineinen katto- tai lattiarakenne
3. Palokatkolevy
4. Palokatkopinnoite, paksuus 1 mm
5. Kanava

*min. 110 - betoni / min. 125 - kevytbetoni

Palokatkomateriaalit esimerkiksi:
3  Hilti CFS-CT  B 1 S 140/50
4  Hilti CFS-CT
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Asennus kiviaineiseen katto- tai lattiarakenteeseen. Kanavan ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä. 
Pellin ja seinän väli paloeristetään mineraalivillalla.

61

≤ 75

*

variable***

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Mortar or gypsum
4 Stone wool with wired mat on

one side, density 66 kg/m³
5 Duct

**  Stuffing box, fire protection mastic, cement lime plate and insulation materials can be
replaced by another approved fire sealing system for damper installation with equivalent
material properties.

*** Depends on the distance of the flap from the construction, when the maximum distance
from the construct is not limited and according to EN 15882-2 must use the required
number of hinges according to EN 13366-1:2014.

≤ 75

*

≥100

variable***

≥100

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete
Used materials - example:**
4 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

61

≤ 75

*

variable***

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Mortar or gypsum
4 Stone wool with wired mat on

one side, density 66 kg/m³
5 Duct

**  Stuffing box, fire protection mastic, cement lime plate and insulation materials can be
replaced by another approved fire sealing system for damper installation with equivalent
material properties.

*** Depends on the distance of the flap from the construction, when the maximum distance
from the construct is not limited and according to EN 15882-2 must use the required
number of hinges according to EN 13366-1:2014.

≤ 75

*

≥100

variable***

≥100

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete
Used materials - example:**
4 DN 100 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 100 mm - EIS 60

DN 100 ÷ DN 315 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 120 mm (2x60 mm) - EIS 90
DN 350 ÷ DN 800 - System ISOVER_ULTIMATE PROTECT, th. 160 mm (100+60 mm) - EIS 90

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Laasti tai kipsi
4. Mineraalivillaverkkomatto, tih. 66 kg/m³
5. Kanava

EIS 90
EIS 60

Kanava tulee kiinnittää tukevasti palo-osastoivaan rakenteeseen.

* *Palokatkon esimerkkimateriaalit voidaan korvata toisella rakennusosan 
paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä.
*** Palopellin etäisyyttä palo-osastoivasta rakenteesta ei ole määritetty.
Kannakointi toteutettava eristevalmistajan kannakointiohjeiden mukaisesti.

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni

Käytetyt materiaalit – esimerkki**:
4 Ø100-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 100 mm - EIS 60 
   Ø100-315 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 120 mm - EIS 90 
   Ø400-800 - ISOVER ULTIMATE PROTECT, paksuus 160 mm - EIS 90 

Ei määritetty***

Ei määritetty***
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Palopellin asentaminen betonivalulla.

63

≥ 50**

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Concrete B20
4 Rebar
5 Duct

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Installation frame R5
4 Concrete B20
5 Rebar
6 Duct

** Around the perimeter
* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

≤ 100

≤  100

** Around the perimeter

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

≤ 100

≤  100

30**

≥ 100**
≤ 75**

*

≤  750

30

≥ 100**

*

≤  750

30**

≥ 100**
≥ 50**

*

≤  750

Betoniraudat Ø 6 mm

EIS 90

63

≥ 50**

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Concrete B20
4 Rebar
5 Duct

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Solid ceiling construction
3 Installation frame R5
4 Concrete B20
5 Rebar
6 Duct

** Around the perimeter
* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

≤ 100

≤  100

** Around the perimeter

* min. 110 - Concrete/ min. 125 - Aerated concrete

≤ 100

≤  100

30**

≥ 100**
≤ 75**

*

≤  750

30

≥ 100**

*

≤  750

30**

≥ 100**
≥ 50**

*

≤  750

SELITE
1. Palopelti FDMR
2. Katto- tai lattiarakenne
3. Betoni B20
4. Betoniraudat
5. Kanava

*min. 100 mm betoni / min. 125 mm kevytbetoni 
** Halkaisijan ympäri
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5.1 Asennus sandwich-elementtiin

Sandwich-elementti - Villakotelointi, palokatkomassa, palokatkopinnoite ja palonsuojalevy.

65

≥ 100

50 (+10)

≤ 300

≤ 300

25 (±5)

25 (±5)

DN + max. 150

EIS 90

Positio
1. Palopelti
2. Sandwich-seinäelementti
3. Villa (kivivilla min. tiheys 140 kg/m³
4. Palokatkopinnoite, paksuus vähintään 1 mm
5. Palokatkomassa, paksuus vähintään 1 mm
6. Palonsuojalevy, min. paksuus 15 mm, min. tiheys 

870 kg/m³ 
7. Kanava

Palokatkomateriaalit esimerkiksi:
2  Paroc AST S, paksuus. 100 mm tai RUUKKI SPB W, paksuus 100 mm
3  Promapyr, Rockwool Steprock HD, Hilti CFS-CT B 1S 140/50
4  Promastop - P, K, Hilti CFS-CT
5  Hilti CFS-S ACRS

Kierretanko M8, 2x mutteri, 2x aluslevy
(Tangon pituus 100 mm paksulle seinälle 
on noin 150 mm)

Varmista tankojen symmetrinen sijoitus

Tiivistä levyn leikkauskohtien välit palomas-
salla. (esim. HILTI CFS-S ACR)

Levitä levyn seinää vasten tulevalle pinnalle 
palomassa ennen asennusta. 
(esim. HILTI CFS-S ACR)
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Palopellin kannakointi
Kiinnitys kattoon

Vaakasuora asennus
Palopelti ripustetaan kattorakenteeseen ilmastointisangoilla ja kierretangoilla. Kannakkeiden mitoitus määräytyy 
pellin painon perusteella. Peltiin liitettävä ilmanvaihtokanavisto on kannakoitava siten, että sen paino ei kuormita 
palopeltiä.
Yli 1,5 m kierretangot on suojattava paloeristeellä.

Esimerkki tyypillisestä vaaka-asennuksen kannakoinnista.

Sallittu kuormitus kierretangolle F [N] 90 minuu-
tin palokestävyydellä

Mitta
As 

[mm2]

Kuorma G (kg)

1. kpl:lle 1. parin

M8 36,6 22 44

M10 58,0 35 70

M12 84,3 52 104

M14 115 70 140

M16 157 96 192

M18 192 117 234

M20 245 150 300

SELITE
1. kierretanko M8-M20
2. mutteri
3. aluslevy
4. liitosmutteri
5. ankkuri
6. asennuslevy - min. paksuus 10 mm
7. Betoniankkuri, testattu palonkesto R30-R90, max 0,75 

kN kuorma (pituus 35 mm)

Asennuslevy

Ilman 
ankkuria

Ankkurilla
Asennuslevyllä ja 

ankkureilla

Betoniruuvi 
sisäkierteellä 

ja kuusiokannalla

Betoniruuvi sisäkierteellä ja kuusiokannalla

SELITE
1. Palopelti
2. Kanava
3. Kierretanko
4. Ilmastointisanka
5. Ilmastointisanka

Examples of using materials: 
HILTI, SIKLA, MÜPRO etc.
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Pystyasennus
Kanavan tukemiseksi palopelti kannakoidaan katto- tai lattiarakenteeseen metalliprofiileilla ja ilmastointisan-
goilla. Kannakkeiden mitoitus määräytyy pellin painon perusteella. Peltiin liitettävä ilmanvaihtokanavisto on 
kannakoitava siten, että sen paino ei kuormita palopeltiä. 
Yli 1,5 m kierretangot on suojattava paloeristeellä.

78

Damper must be firmly connected with
extension piece by screws or rivets.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Damping pad
3 Extension piece
4 Threaded rod
5 Mounting rail
6 Nut
7 Washer
8 Screw connection
9 Mounting profile
10 Bolt
11 Screw or rivet

Examples of using materials:

SELITE
1. Palopelti
2. Kanava
3. Jatko-osa
4. Kierretanko
5. Asennuskisko
6. Mutteri
7. Aluslevy
8. Ruuvikiinnitys
9. Asennuskisko
10. Pultti
11. Ruuvi tai niitti

Toimilaite välipohjan yläpuo-
lella

Toimilaite välipohjan alapuolella

Huom: Pelti on kiinnitettävä jatko-osaan tukevasti 
ruuveilla tai niiteillä.

Ilmastointisangan kiinnitys asennus-
kiskoon pultilla

Ilmastointisangan kiinnitys 
asennuskiskoon ruuvilla tai niitillä
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Palopellin kannakointi seinällä - vaakasuora asennus
Palopelti ripustetaan ilmastointisangoilla ja kierretangoilla. Kannakkeiden mitoitus määräytyy pellin ja kanavan 
painon perusteella.
Suurin sallittu etäisyys kahden tuen välillä on 1500 mm.
Peltiin liitettävä ilmanvaihtokanavisto ja rakennusosat on kannakoitava siten, että sen paino ei kuormita palopeltiä.
Eristelevyt kiinnitetään kanavaan eristenauloilla. Naulojen tiheys ja etäisyys liitäntäprofiilien  välillä riippuu mate-
riaalista. (Lisätiedot ks. eristemateriaalin valmistajan esitteistä).

79

Duct between fire damper and fire separating construction can be suspended by using
threaded rods and suspension rings. Load the suspension system depend on weight of the
fire damper and duct system.

Max. length between two suspension systems is 1500 mm.

Damper assembly procedures must be done so as all load transfer from the fire separating
constructions to the damper body is absolutely excluded. Back-to-back air-conditioning piping
must be hung or supported so as all load transfer from the back-to-back piping to the damper
is absolutely excluded.

Threaded rod fixing to the ceiling construction - see fig. 93

The insulation boards are fastened to the duct by weld pins. Distance between weld pins,
distance between weld pins and flanges is dependent on the materials. For more information
see documentation of insulation manufacturer.

Position:
1 Fire damper FDMR
2 Duct
3 Insulation
4 Threaded rod
5 Suspension ring
6 Weld pin

SELITE
1. Palopelti
2. Kanava
3. Eriste
4. Kierretanko
5. Ilmastointisanka
6. Eristenaula

Eristekerrokset kanavan päällä
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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 rahdilla. 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 -5 °C - +40 °C ja suhteellinen kosteus alle 80%. 

Asentaminen, käyttö, huolto ja tarkistus
Palopeltiä asennettaessa on noudatettava relevantteja turvastandardeja ja ohjeita.
Mikrokytkimillä varustetun palopellin mikrokytkimiä ei ole pakollista poistaa, jos ne jäävät jostain syystä tarpeet-
tomiksi. Ne voidaan jättää kytkemättöminä palopeltiin kiinni.
Mikrokytkimet on myös mahdollista lisätä asennettuun palopeltiin jälkeenpäin. Muutos tulee dokumentoida 
asianmukaisesti.
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.
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