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A biztonságos épületekért, helységekért 
 és menekülő útvonalakért 
Tűzvédelmi technológiák
A szerkezeti tűzvédelem terén az épülettechnológiai tervezők és szerelők különösen 

nagy kihívásokkal néznek szembe. A tapasztalat azt mutatja, hogy a tűz bármikor és bárhol 

kitörhet. Még a szigorú tűzvédelmi előírások sem tudják megelőzni az összes tűzesetet. Tűz 

szempontjából a legnagyobb potenciális veszélyt nem maga az épület, hanem a műszaki és 

elektromos rendszerek jelentik. 

A tűz miatti emberi sérülések 90%-ánál és az anyagi károk 70%-ánál nem maga a tűz, 

hanem a veszélyes, mérgező füst okozza a problémát. A tűz megelőzése és oltása mellett 

ezért elengedhetetlen a füst képződésének és terjedésének megakadályozása.

A megelőző tűzvédelem legfontosabb céljai az emberéletek megmentése és az anyagi 

károk minimalizálása. Ennek érdekében biztosítani kell a tűzvédelmi berendezések 

funkcionális integritását, a menekülési útvonalak használhatóságát és a mentésben 

résztvevők szabad mozgását.

A KAISER tűzvédelmi rendszerei több mint 10 éve nyújtanak megbízható megoldásokat 

tűzgátló falak és födémek elektromos szereléséhez, biztosítva a szükséges tűzvédelmi 

osztályokat még tűz esetén is. Intelligens termékeink az aktív, megelőző tűzvédelemhez 

tűzálló, halogénmentes anyagokból készülnek, és megfelelnek az aktuális jogszabályi és 

műszaki követelményeknek. Az épületek falaihoz és mennyezeteihez, valamint hajóépítéshez 

szintén számos speciális megoldást kínál a Kaiser. Ezek termékek megbízhatóságukkal 

életeket menthetnek meg, és megelőzhetik a katasztrófákat.
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Hajókabinok falainak építése. HWD B15 tűzvédelmi szerelvénydobozok. 36
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Tűzvédelmi technológiák, Jogi követelmények. 4

Építőanyag besorolások, tűzvédelmi osztályok. DIN 4102. 6

Falak és mennyezetek. DIN 4102. 7
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Jogi követelmények  
Tűzvédelmi technológiák 

*MBO 14. szakasz, Tűzvédelem 2022. nov.

Az építményeket úgy kell megtervezni, felépíteni, átalakítani és karban-
tartani, hogy a tűz kialakulása, a tűz és a füst terjedése (tűzterjedés) 
megakadályozható legyen, tűz esetén pedig az emberek és állatok men-
tése, valamint az oltási munkák hatékonyan legyenek elvégezhetők.

Az állami építési szabályzat (LBO) az épületeket az alábbi módon 

különbözteti meg:

•  Normál típusú vagy rendeltetésű épületek (lakóépületek és hasonló 

felhasználású épületek)

•  Különleges típusú vagy felhasználású épületek (ipari épületek, 

összeszerelési helyek vagy kórházak stb.)

Az építési törvények Németországban a föderalizmus miatt a 

szövetségi államok joghatósága alá tartoznak. Egy közös munkacsoport 

(ARGEBAU) részeként az építésért felelős állami minisztériumok 

mintatörvény-tervezeteket dolgoznak ki, amelyeket aztán törvények, 

rendeletek vagy iránymutatások formájában végre lehet hajtani. Ezek az 

adott szövetségi államban, az adott államtól függően eltérő mértékű 

módosítással érvényesek. A Model Building Code (MBO) 14* szakasza 

határozza meg a tűzvédelem alapjait:

A regionális építési törvény (BauO) és az állami építésügyi 

szabályzat (LBO) követelményeit különféle rendeletek, végrehajtási 

rendeletek, építésügyi műszaki szabályzatok és építésügyi hatósági 

szabványok egészítik ki. Ezen túlmenően szándékosan elrejtett hibának 

minősül a hibás tűzvédelem is, 30 éves felelősségi idővel. A tervezőknek és 

kivitelezőknek emellett gondossági kötelezettségük is van az épület teljes 

élettartama alatt. Személyi sérülés (halál) esetén a német büntető 

törvénykönyv (StGB) 319. szakasza (építési veszély) lép életbe, és nagy 

pénzbírsággal vagy akár szabadságvesztéssel fenyegeti a felelősöket.
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Műszaki információ

Felső szél 
padlószint ≤ 13 m

Egyéb épületek
M > 8 m

ÉpületekAlacsony magasságú 
épületek

Felső szél 
padlószint ≤ 22 m

Felső szél 
padlószint≤ 7 m

≤
 8

 

Lakóépületek

Földi létrával megközelíthető M - 8m
Felső szél padlószint - 7 m

Tűzoltósági használatra, dugólétrával

1. építési osztály
• Szabadon álló épületek  

 7 m magasságig

 max. 2 használható  

 egység (max. 400 m2)

és

•  Szabadon álló 

mezőgazdasági 

vagy erdészeti épületek

2. építési osztály
•  Épület  

7  m magasságig  

max. 2 használható 

egység 

(max. 400 m2)

4. építési osztály
• Épület 

 13 m magasságig

  Használható  

 egységenként 

 max. 400 m2

5. építési osztály
•  Egyéb épületek, 

beleértve a föld 

alatti épületeket.

3. építési osztály
•  Egyéb épületek 

 7  m magasságig

A regionális építési törvény (BauO) szabályozza azokat a feltételeket, 

amelyeket minden építési projektnél be kell tartani. A követelmények 

az ingatlanra és annak fejlesztésére vonatkoznak. Követelmények például:

• Távolságok betartása

• Statika

• Menekülési útvonalakra vonatkozó rendelkezések

• Nedvesség elleni védelem

• Tűzvédelem és hőszigetelés

A DIN 4102 meghatározza a falak és a mennyezet tulajdonságaira 

vonatkozó követelményeket a tűzállósági besorolás tekintetében. Az 

előírt tűzvédelmi osztály az épület használatától és az épület osztályától 

függ (lásd az alábbi táblázatot). 

A „különleges típusú vagy felhasználású épületekre” kiegészítő 

rendeletek vonatkoznak, mint például a gyülekezési helyekről szóló 

rendelet (MVSTättV), az értékesítési helyiségekről szóló rendelet 

(MvkVO), a kórházépítési rendelet (KhBauVO), az iskolaépítési irányelv 

(MschulbauR) vagy az ipari építkezésekről szóló irányelv (MidBauRL). 

Összetevő

Az MBO 
szakasza

Építési osztály

2. szakasz 1 2 3 4 5
1) m ≤ 7 m m ≤ 13 m m ≤ 22 m

Teherhordó falak, oszlopok 27. szakasz EI0 EI30 EI30 EI60 EI90
Teherhordó falak, oszlopok a pinceszinten EI30 EI30 EI90 EI90 EI90
Teherhordó falak, támasztékok a legfelső szinten, ha vannak felette nappalik EI0 EI30 EI30 EI60 EI90
Nem teherhordó külső falak 28. szakasz egyik sem A vagy EI30 A vagy EI30
Válaszfalak 29. szakasz EI0 EI302) EI30 EI60 EI90
Mennyezetek 31. szakasz EI0 EI30 EI30 EI60 EI90
Mennyezetek a legfelső emeleten, ha van felettük belső tér EI0 EI30 EI30 EI60 EI90
Alagsori mennyezetek EI30 EI30 EI90 EI90 EI90
1) A magasság a legfelső emelet talajszint feletti felső szélére vonatkozik 2) Nem vonatkozik lakóépületekre

Speciális épületekben (pl. a sokemeletes építési irányelv értelmében) vagy tűz- és kompozit falakban (VdS 2234) a tűzállósági teljesítmény EI180-ig 
terjedhet.

Tűzállósági követelmények az MBO szerint

Tűzvédelmi osztályok és tűzállósági teljesítmények hozzárendelése az épületek építésénél
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  A1  nem éghető építőanyagok 
szerves komponensek nélkül

éghető építőanyagok,  
lángálló

  A2  nem éghető építőanyagok  
szerves komponensekkel

  B2  éghető építőanyagok,  
normál gyúlékonyság

Építőanyag osztályok  
és tűzvédelmi osztályok. 

DIN 4102.
A falak vagy mennyezetek építőanyagainak tűzzel szembeni viselkedését 

a típus, a forma, a felület, a tömeg, az anyagkötések és a feldolgozási 

technika befolyásolják. Az építőanyagokat A vagy B tűzvédelmi osztályba 

sorolják:

A tűzállósági időtartam az a minimális időtartam percekben, amely 

alatt egy épületelem átlagosan nem haladhatja meg a 140 K 

hőmérséklet-emelkedést (egyes pontokon max. 180 K) a tűztől 

távolabb eső oldalon (DIN 4102-2 szerint). 

A tűzállósági időtartam a következő osztályokra van felosztva:

EI0/30 Tűzgátló

EI60 Erősen tűzgátló

EI90/120/180   Tűzálló/Nagyon tűzálló

A építőanyag osztály - nem éghető építőanyagok

A1 - szerves komponensek nélkül

A2 - szerves komponensekkel

B építőanyag osztály - éghető építőanyagok

B1 - égésgátló építőanyagok

B2 - általában gyúlékony építőanyagok

B3 - nagyon gyúlékony építőanyagok

Példák tűzvédelmi osztályokra:

Falak, mennyezetek, oszlopok EI30/60/...

Tűzfalak EI90/120/...

FS zárak (ajtók stb.) T30/60/...

Kábeltömítések S30/60/90/...

Szerelési csatornák I30/60/90/...

Csőbemenetek R30/60/90/...

Funkcionális karbantartás
Elektromos kábelek E 30/60/90/...

Példák az elnevezésekre:

EI30-A  Tűzgátló / nem éghető építőanyagok

EI30-B  Tűzgátló / éghető építőanyagok

EI90-A  Tűzgátló / nem éghető építőanyagok

EI30-AB  Tűzgátló / nem éghető és éghető építőanyagok

  B1  
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Műszaki információ

Falak és mennyezetek. 
DIN 4102.
A tűzgátló falak vagy mennyezetek nem tartalmazhatnak 

nyílásokat. Ha azonban azok épület használatához szükségesek, 

az ablakok, csatornák vagy berendezések lezárását legalább 

30-90 perces tűzállósággal (pl. EI30-EI90) kell elvégezni. 

A helytelenül kialakított nyílások jelentősen gyengítenék a tűztér 

elválasztását.

A DIN 4102-4 szerinti EI30-F180 tűzvédelmi osztályú tűzgátló 

falak 1- vagy 2 rétegű, nem teherhordó, belső válaszfalak 

100  mm-es falvastagságtól, szigetelőanyag DIN 4102-17 és  

2. x 12,5 mm-es gipszkarton. A DIN 4102 szerint ellentétes 

üreges fali dugaljak beépítése nem megengedett, egyedi 

dobozok beépítése pedig csak megszorításokkal megengedett. 

Ez azt jelenti, hogy helyszíni falburkolás szükséges, pl. vakolattal, 

rost szilikát szigeteléssel vagy hasonlóval.

A KAISER tűzvédelmi szerelvénydobozai teljes mértékben megfelelnek 

ezeknek a követelményeknek.

A DIN 4102 szerinti tűzvédelmi födémek vagy önálló 

födémszerkezetek, vagy az I., II., vagy III. típusú födémekhez 

(betonfödémek, téglafödémek) kapcsolódó álmennyezetek. Az EI30 

tűzvédelmi osztálytól a DIN 4102 zárt látható felületet ír elő. A nyílásokat, 

pl. a lámpák beépítőnyílásait megfelelően le kell zárni. 

A KAISER FlamoX® tűzgátló  lámpadobozokat (lásd 26. oldal) kifejezetten 

az F30-as mennyezetekhez fejlesztették ki.

1  + 2 EI90 fémszerkezetű válaszfal szerelése a DIN 4102 szabvány 4. részének megfelelően.

3  EI90 tömör fal szerkezete.

4  Álmennyezetek nyers födémek alatt a DIN 4102-4 szerint, I, II, III konstrukciós típusnál. A nyers födémekből és álmennyezetekből álló 
mennyezeti szerkezetek biztosítják a szükséges tűzállóságot.

5  Önálló álmennyezetek. A független álmennyezetek biztosítják a szükséges tűzállóságot a nyers mennyezetektől függetlenül.

6 Tűzterhelés a mennyezet üregéből.

Mérési pontok

Mérési pontok

Mérési pontok
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AFS - Active Fire Stop - garantálja a megelőző tűzvédelmet. Mindegy, 

hogy felülről, alulról, elölről vagy hátulról érkezik a tűzterhelés: a 

szerelvénydobozokban, lámpadobozokban, válaszfalakban lévő gyorsan 

aktíválódó tűzgátló bevonat tűz esetén azonnal reagál, és a beépítési 

nyílást biztonságosan kitölti habbal. Az EI30 - EI120 fal vagy az EI30 - 

EI90 mennyezet tűzvédelmi osztálya változatlan marad. Így a tűz és 

füst átterjedése biztonságosan megakadályozható. 

Tűz esetén a KAISER AFS technológia megtartja a falak és a mennyezetek 

tűzállósági teljesítményét, még akkor is, ha burkolat nélkül, egymással 

szemben vannak felszerelve. Az AFS technológiával felszerelt, beépítésre kész 

rendszerek garantálják a tanúsított biztonságot és a zökkenőmentes telepítést.

Vészhelyzetben láng- és füstmentesen 
tartja a menekülési útvonalat
KAISER AFS TECHNOLÓGIA

Az AFS technológia magas színvonala és megbízhatósága biztosítja 

az emberek életének megmentését és a katasztrófák megelőzését – mind 

az épületekben, mind a hajókon. Üreges falakban, süllyesztett és 

mennyezeti szerelvénydobozokban és a tűzvédelmi átvezetőknél ez az 

intelligens technológia már alapvető norma KAISER termékeknél.

A hő hatására a tűzgátló bevonat felhabosodik, és megakadályozza a tűz és a füst terjedését.
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Tűzvédelmi technológiák

A KAISER innovatív tűzvédelmi átvezetői Európa-szerte tanúsított minőséget 

képviselnek, melyben Ön is megbízhat! Minden KAISER tűzvédelmi rendszer 

ideális a professzionális villanyszereléshez tűzgátló falakban és beton vagy 

cellás beton mennyezetekben. A KAISER szerelvénydobozai és mennyezeti 

tűzvédelmi átvezetői kábelekhez és védőcsövekhez megfelelnek a tűzvédelmi 

osztályoknak, és nem bocsátanak ki veszélyes anyagokat. Ez azt jelenti, hogy 

a KAISER tűzvédelmi tömítések gyors, szakszerű és minden tekintetben 

biztonságos tűzvédelmi tömítést biztosítanak a tűzvédelmi technológiákban.

Az összes tanúsítvány megtalálható a www.kaiser-elektro.de oldalon.

KAISER tűzgátló rendszerek - 
Európa-szerte tanúsított minőség!

KAISER - A jó szerelés alapja
Egyszerű, biztonságos és tiszta
A KAISER tűzvédelmi termékek egyszerűen, biztonságosan és tisztán 

építhetők be. Mivel a tűzvédelmi termékek szabványos szerszámokkal 

szerelhetők - nem kell kenni vagy feltölteni -, beépítésük minimális 

munkaerőt igényel - és nem szükséges előképzettség!

A www.kaiser-elektro.de oldalon és a www.youtube.de/kaiserelektro 

YouTube csatornánkon informatív termékbemutatókat talál a beépítéshez 

és az üzemeltetéshez.

Az üreges fali dobozok és tokozatok izzóhuzalos ellenállását 

izzóhuzalos, azaz nyílt láng nélkül vizsgálattal, 850 °C-on tesztelik. 

Ennek a vizsgálatnak igazolnia kell, hogy a szerelvénydobozokban 

nem keletkezhet tűz ha az elektromos berendezésben hiba lép fel. 

Ezen túlmenően mindig ügyeljen a falszerkezeteknél érvényes 

tűzvédelmi intézkedések betartására.

A VDE tesztjelzéssel ellátott szerelvénydobozok esetében az izzóhuzal-

ellenállását a VDE 0471/EN 60695-T szerint tesztelik és igazolják. 2-10.

Halogénmentes gipszkarton szerelvénydobozok

A halogénmentes tűzvédelmi termékek mellett minden KAISER 

szerelvénydoboz és tokozat, valamint számos kiegészítő tartozék is elérhető 

halogénmentes változatban is. Ezek a termékek a könnyű beazonosíthatóság 

érdekében fehér színben kaphatók.

 
Izzóhuzal-álló és halogénmentes. halogén-

mentes
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INNOVÁCIÓ

1 Az univerzális lyukkivágó szerszámmal (cikkszám: 1085-80) készítsen pontos kábel- és védőcső bevezető nyílásokat.

2 A rögzítés egyszerűen vakolattal vagy habarccsal történik. Speciális tűzgátló habarcsra nincs szükség.

3 Egyoldalas (minimális falvastagság ≤ 60 mm) és egymásnak háttal történő közvetlen beépítéshez is.

4  F30-F120 (EI30-EI120) tűzgátló falakhoz.

Professzionális és szabványosított 
Süllyeszthető tűzvédelmi 
szerelvénydoboz
Az innovatív tűzzáró szerelvénydoboz szilárd építésű tűzgátló falakba süllyesztett beépítéshez 

az F30-F120 (EI30-EI120) tűzgátló fal tűzállósági időtartamát a beépített elektromos szerelés 

ellenére is megőrzi. 

A süllyesztett tűzzáró szerelvénydoboz biztosítja a tűzgátló fal biztonságos, füstmentes 

lezárását, még akkor is, ha az ellentétes vagy egyoldali beépítés a DIN 4102-4 által előírt 

60 mm-es falvastagság alá esik. Ezt az AFS technológia teszi lehetővé. Ez egy tűzgátló bevonat, 

amely tűz esetén nagyon rövid időn belül felhabzik. Ily módon automatikusan lezárja a beépítési 

nyílásokat és fenntartja a fal tűzállóságát. Így megbízhatóan megakadályozható a füst és a tűz 

terjedése a beépítési nyílásokon keresztül. 

56 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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EI30 - EI120

≤ 60 mm

ETA-18/0091

Típusengedély
Z-19.21-2413 

Tűzvédelem | Süllyesztett tűzvédelmi szerelvénydoboz

Megfelelő szerszámok, mint például az univerzális lyukkivágó  
(Cikkszám 1085-80) és 82-es gyémánt koronamaró  
(Cikkszám 1088-02) a 38. oldalon találhatók.

Süllyesztett tűzvédelmi 
szerelvénydoboz.
Cikkszám: 1564-01

• EI30-EI120 tűzgátló falakhoz

• ≤ 60 mm falvastagság esetén

• Egymásnak háttal történő közvetlen beépítéshez is

• Akár 5 egységből álló sorolt kombinációig

•  Változtatható kombinált csatlakozó védőcsövek M25-ig

•  Tűzvédelmi fedéllel szerelve kötődobozként is 

használható

A KAISER új süllyesztett tűzvédelmi szerelvénydobozai az 

elsők a maguk nemében, amelyek megakadályozzák a tűz 

és a füst terjedését a szilárd tűzgátló falak beépítési 

nyílásain keresztül. A hatékony tűzvédelem akkor is 

biztosított, ha a falvastagság kisebb, mint 60 mm.

Tűzvédelmi előlap
Cikkszám: 1184-94

Az AFS technológia biztosítja a 
tűzvédelem fenntartását.

Minimális falvastagság ≤ 60 mm
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1 2 3 4

EI30 
- 

EI120
F30-B 

 - 
F60-B

Tűzgátló falakhoz EI120-ig 
HWD 90 tűzvédelmi szerelvénydobozok.

• EI30-EI120, F30-B/F60-B tűzgátló falakhoz

• Fenntartja a fal hangszigetelő funkcióját

• Utólagos beépítésre is alkalmas

•  Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is használható

• Egymásnak háttal történő közvetlen beépítéshez is

Az első, tűzgátló falakhoz készült tűzvédelmi szerelvénydobozok 2006-os 

bevezetése óta alkalmazási körük folyamatosan bővül. Az AFS technológia 

továbbfejlesztése olyan tűzzáró dobozokat eredményezett, amelyek akár 

120 perces tűzállósági időt is kibírnak. Ezen túlmenően a Német Építéstechnikai 

Intézet (DIBt) most kiterjesztette a tűzzáró dobozok jóváhagyását a favázas és fa 

szendvicspaneles falakhoz F60-B-ig.

A szokásos egyszerű beépíthetőség nem változott. Még az 5 egységből 

álló sorolt kombinációnál, egymásnak háttal történő közvetlen beépítésnél 

is megtartja az EI 120 tűzvédelmi osztályt (max. 3 egység kombináció F60-B-

vel). Minden típusú HWD 90 szerelvénydoboz teljes mértékben fenntartja a 

hangszigetelés védelmét 77 dB hangszigetelési értékig.

1 Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is használható
2  A kötődobozok teljesen szigetelt átmenő vezetékezése a tűzvédelmi átvezetővel (cikkszám: 9060-78) jön létre.
3  A doboz elegendő helyet biztosít a kábeltartalék számára, amikor kommunikációs és adathálózati dobozok vannak telepítve.
4  Az Elektronik dobozok kombinálhatók egymással vagy a szerelvénydobozokkal.

77 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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ETA-18/0091

Típusengedély
Z-19.21-1788 

Típusengedély
Z-19.21-2064 

Tűzvédelem | HWD 90 tűzvédelmi dobozok

A Ø 74 mm-es maró (cikksz. 1084-10) a 38. oldalon található.

• EI30-EI120, F30-B/F60-B tűzgátló falakhoz

• Fenntartja a fal hangszigetelő funkcióját

• Utólagos beépítésre is alkalmas

•  Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is használható

• Egymásnak háttal történő közvetlen beépítéshez is

A HWD 90 Elektronik doboz rendelkezik a szükséges beépítési hellyel az 

elektronikus kapcsolóeszközök, kommunikációs aljzatok, kábelek és 

sorkapcsok számára. Lehetővé teszi a kábelekkel és védőcsövekkel történő 

szerelést M25-ig.

• Dupla szerelvénydobozként is használható

•  Extra nagy hely a kommunikációs és hálózati technológia számára

•  Kiegészítő hely az elektronikai alkatrészek számára (KNX aktuátorok, 

relék, rádiómodulok, kommunikációs technológia)

EI30 
- 

EI120• Minimális falvastagság: 100 mm
•  Fal borítás mindkét oldalon

-  min. 12,5 mm-es ásványi nem éghető lap 
(pl. gipszkarton, cementkötésű rostlemezek)

-  min. 40 mm vastag nem éghető ásványgyapot 
(pl. üveggyapot, kőzetgyapot stb.)

•  Térfogatsűrűség min. 40 kg/m³

Gipszkarton válaszfalak
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EI30 - EI120, F30-B, F60-B

Ø 74 mm Ø 74 mm

2 x Ø 74 mm

21

543

EI30 
- 

EI90

•  Acél állványzat
•  Kétoldalas falburkolat nem éghető ásványi gipsz- ill. cement lappal 

- 20 mm (szerelvénydoboz használata esetén) 
- 25 mm (kötődoboz használata esetén)

•  I30 - nincs szigetelés
•  I60 - 40 mm / 100 kg/m³, 60 mm / 50 kg/m³, 80 mm / 30 kg/m³
•  I90 - 40 mm / 100 kg/m³ Termarock 100

A HWD 90 aknafalakban való használatát az általános típusengedély 
alapján csak Németországban engedélyezték. Ha a készüléket más 
országokban kívánja használni, be kell tartani a vonatkozó 
tanúsítványokat, szabványokat, irányelveket vagy előírásokat.

 1-2  HWD 90 Elektronik doboz: bőséges hely az elektronikus alkatrészek számára (KNX aktuátorok, relék, rádiómodulok, kommunikációs technológia)
 3 Egymásnak háttal történő közvetlen beépítés is lehetséges.
 4 Teljesen szigetelt átmenő vezetékezés.
 5 Szerelési aknák és csatornák

Beépítési aknák és csatornák
HWD 90 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9463-01

Tűzvédelmi előlap

Cikkszám: 1184-94

HWD 90 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9464-01

HWD 90 Elektronik doboz
Cikkszám: 9462-94

Tűzvédelmi átvezető
Cikkszám: 9060-78
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321

1 F30-B és F60-B fa panel szerkezethez vagy üveg/kőzetgyapot vagy farost szigeteléssel ellátott favázas falakhoz.
2 Egy F60-B falban akár 3 sorolt szerelvénydoboz kombinációja is lehetséges. F30-B fal esetén akár 5 egység kombinációja is lehetséges.
3 A HWD 90 Elektronik doboz a fent említett falszerkezetekhez is engedélyezett.

Gipszkarton/fa falazatok

ÚJ• Favázas vagy fa paneles falakhoz
• Faszálas szigetelésű falrendszerekhez is
• Minimális falvastagság: 109 mm
•  Mindkét oldalon burkolattal ellátott falak

Brandschutzdosen mit erweiterter DIBt-Zulassung.

Brandschutzdosen HWD 90.
Jetzt auch für Holztafel- und 
Holzrahmenbau. 

zertifiziert
F30-B 

- 
F60-B

NEU

1
2

2
1

3
1

2
2

1
3

1 db 12,5 mm-es GFK tűzvédelmi gipszkarton lemez 
2 db 15 mm-es OSB/MDF, rétegelt lemez vagy forgácslap
3 db   60 mm-es farost szigetelés, üveg vagy kőzetgyapot,  

 40x80 fa lécekkel

1 db 9,5 mm-es GKB gipszkarton 
2 db 15 mm-es OSB/MDF, rétegelt lemez vagy forgácslap
3 db   40 mm-es farost szigetelés, üveg vagy kőzetgyapot,  

 60x40 fa lécekkel

F60-BF30-B

Termékvideó

Tájékoztató anyag "HWD 90 tűzvédelmi 
dobozok fa panel- és favázszerkezetekhez"

Tűzvédelem | HWD 90 tűzvédelmi szerelvénydobozok

Dobozbeállító szerszám 68/74: Meglévő beépítési nyílások 
kibővítésére Ø 68 mm-ről Ø 74 mm-re, pontos vezetés a 
MULTI 4000 turbómaróhoz.

A hozzáillő Ø 74 mm-es maró  
a 38. oldalon található.
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1 2 3 4

Ø 68 mm

1  Teljesen szigetelt átmenő vezetékezés szerelvénydobozokhoz 

kötődobozokhoz a tűzvédelmi átvezetőkkel (cikkszám: 9060-68).

2  Megnyitható kábelbevezetés vezetékrögzítéssel az előírásoknak 

megfelelően. DIN EN 60670 szerint.

3  Akár 6 lehetőség vezetékek bevezetéséhez. 4-11,5 mm külső átmérőjű, 

szigetelt vezetékekhez.

4 A HWD 68 szabványos Ø 68 mm-es nyílásba van beépítve.

Biztonságos a gipszkarton falakban  
HWD 68 tűzvédelmi szerelvénydobozok
A HWD 68 tűzvédelmi szerelvénydobozok képezik a jó tűzvédelem alapját. Gyors és egyszerű 

beépíthetőségükkel tűnnek ki. Mind a készülék, mind a kötődoboz egy 68 mm-es beépítőnyílásba 

van beépítve, és a tűzvédelmi átvezetők segítségével könnyen kombinálhatók. Különösen jól 

megoldott a szigetelt kábelek egyszerű bevezetése. A kábelek vágóeszközök és szerszámok nélkül, 

egyszerűen vezethetők be a kiválasztott nyílásba. 

A HWD 68 tűzvédelmi szerelvénydobozok AFS technológiával - tűzgátló bevonattal - vannak 

ellátva, amely tűz esetén automatikusan lezárja a beépítési nyílást, így megakadályozza a tűz és a 

füst továbbterjedését. 

INNOVÁCIÓ

• EI30-EI90 tűzgátló falakhoz

• Utólagos beépítés lehetséges

• Ø 68 mm-es beépítési nyílásokhoz

•  Egymásnak háttal történő közvetlen beépítés 

is lehetséges

• Egyszerűen kitörhető kábelbevezetés

•  Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is 

használható

69 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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3 -

EI30 - EI90

Típusengedély
Z-19.21-2321 

Tűzvédelem | HWD 68 tűzvédelmi szerelvénydobozok

A HWD 68 EI30 - EI90 tűzgátló falakhoz 
alkalmas. A tűzvédelmi funkció akkor is 
megmarad, ha a szerelvénydobozokat 
közvetlenül egymásnak háttal helyezik el.

HWD 68 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9463-02

HWD 68 tűzzáró mélyített 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9464-02

HWD 68 tűzvédelmi 
átvezető
Cikkszám: 9060-68

A hozzáillő Multi 4000 68-as Turbómaró (1083-10) a 38. oldalon található.

Ø 68 mm Ø 68 mm

Tűzvédelmi előlap

Cikkszám: 1184-94

ETA-18/0418
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ETA-17/0449

Átvezetések és kábelbemenetek 
gipszkarton, tégla és beton falakban
Tűzvédelmi tömítések
A tűzgátló falaknál akkor van szükség tűzvédelmi átvezetőkre, ha a kábeleket vagy vezetékeket 

meghatározott tűzvédelmi osztályú falakon kell átvezetni. A tűzvédelmi osztály megtartása 

érdekében a nyílást szakszerűen le kell zárni, hogy megakadályozzuk a tűz vagy a füst terjedését. 

A KAISER megoldásai gyors és mindenekelőtt abszolút biztonságos és megbízható 

leválasztást garantálnak tűz esetén. A tűzgátló gitt, hab, habarcs vagy tűzvédelmi bevonat 

időigényes és koszos használata teljesen megszűnik. A beépítés olyan egyszerű, mint egy Kaiser 

szerelvénydobozé. 

• Biztonságos, látható, minősített tűzzárás

• Fali átvezetésekhez és vezeték bemenetekhez

• Nincs glettelés

• Csatlakozások és hézagok tömítése

• Roncsolásmentes utólagos szerelés

• Kábelkötegekhez vagy egyedi védőcsövekhez

• Kábel- és védőcső kötegek kombinált szereléséhez is

 Az LS 90 és az RS 90 tűzzáró átvezető 

rendszer egyszerűen, néhány lépésben 

beépíthető. A beépítési nyílást megfelelő 

maróval vagy fúróval hozzuk létre, és 

behelyezzük a rugalmas tömítést. Utólagos 

beépítésnél a tömítés kinyitható és 

rácsúsztatható a meglévő kábelekre vagy 

védőcsövekre. A kábel- és védőcső tömítések 

csoportosan is elrendezhetők.
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1

3

2

4

3 -

Tűzvédelem | Tűzvédelmi tömítések

1  A tűzzáró átvezető széthajtásával könnyen elhelyezhető a kábelek és védőcsövek köré. 

2 A DIN 1053 szerinti tömör falon való áthaladás.

3 Átvezetés betonfalon a DIN 1054 szerint.

4  A Ø 35 mm-nél kisebb nyílások esetén távolítsa el az RS90 lehúzható oldalsó fülét.

76 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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 A DS 90 / 74 mm és DS 90 / 120 mm tűzvédelmi átvezetők két 

részből állnak, amelyeket egyszerűen egymáshoz kell illeszteni és a helyére 

rögzíteni.. A külső részt, a falat AFS technológiával lezáró átvezető hengert 

egy Ø 74 mm-es vagy Ø 120 mm-es nyílásba helyezzük és egyszerűen, a 

KAISER gipszkarton szerelvénydobozhoz hasonlóan rögzítjük. Ezután a 

másik részt, a tömítőelemet a kábelek köré helyezzük, az átvezető 

hengerre toljuk, és bajonett-idom segítségével, hallható kattanással jobbra 

forgatva lezárjuk. Ez biztosítja az átvezető biztonságos zárását.

A tömítőelem roncsolásmentesen nyitható utólagos szerelések esetén. 

További kábelek gyorsan átvezethetők rajta. A tűzvédelmi átvezető 

rendszer további tömítés nélkül újra lezárható.

 Mind a DS 90 / 74 mm-es, mind a DS 90 / 120 mm- tűzvédelmi 

átvezető rendszer lehetővé teszi a kábel- és védőcső bevezetések 

biztonságos, látható és tanúsított tűzvédelmi tömítését tűzvédelmi 

falakban (EI30-EI90) könnyűszerkezetes szerkezetekben, valamint 

tégla és beton falakban. Lehetővé teszik a kábelek és kábelkötegek, 

valamint az egyes vezetékek és védőcsövek tömítését. A kétrészes 

tömítőhenger és a nyitható tömítőelem lehetővé teszi a meglévő 

kábelekre vagy csővezetékekre történő felszerelést is. A tömítőelem 

bordás toldásával a rendezett kötegelés és ezáltal a füstmentes 

helyiségelválasztáshoz optimális tömítés érhető el és biztosítható a 

speciális szivacsbetétekkel. Az extra nagy tömítőbetét gallér 

biztosítja a helyiség füstmentes elválasztását még pontatlan 

nyílások esetén is. A doboztömítő rendszerek beton- és falazott 

falakba történő beépítése speciális tűzgátló anyagok használata 

nélkül történik. A beépítéshez elegendő a Ø 82 mm vagy 

Ø  150  mm-es furat és a kereskedelemben kapható rögzítési 

anyagok, mint például vakolat, habarcs vagy gyorsan kötő gipsz.

Maximális kábel befogadó kapacitás!

DS 90 / 74 mm

• Kábelköteg Ø ≤ 40 mm (teljes befogadó kapacitás)

• Legnagyobb kábelméret a kábelkötegben Ø ≤ 15 mm

• LA legnagyobb kábelméret Ø ≤ 21 mm

• Védőcsövek Ø ≤ 40 mm

DS 90 / 120 mm

• Teljes befogadó kapacitás Ø 74 mm-ig kábel- és/vagy védőcső köteggel

• A legnagyobb kábelátmérő 29 mm

• Védőcsövek M63-ig

77 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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ETA-14/0159

Tűzvédelem | Tűzvédelmi tömítések

LS 90  
tűzzáró átvezető rendszer  
Cikkszám: 9459-01

DS 90 / 74 mm  
tűzzáró átvezető rendszer  
Cikkszám: 9459-03

DS 90 / 120 mm  
tűzzáró átvezető rendszer  
Cikkszám: 9459-04

RS 90  
tűzzáró átvezető rendszer  
Cikkszám: 9459-02

A megfelelő szerszámok és azonosítótáblák a 38. oldalon találhatók.

A DIBt jóváhagyás bizonyítja a KAISER DS 90 / 

74 mm-es és 120 mm-es doboztömítő 

rendszerek megbízható minőségét.

72 dB

R'w  

hangszige-

telési érték
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Zertifikat
über die Qualität der Luftdichheit

Bauteil: Dichtstopfen (Kaiser GmbH & Co. KG)
Dichtstopfen Typ 16/20/25/32/40 

Prüfobjekt:

Gehäuse aus Spanplatten mit 28 Dichtstopfen der oben genannten Marke.
Die Dichtstopfen waren in Kabelrohren montiert mit Kabeldurchführungen.

Ergebnisse:

Mit Hilfe des BlowerDoor MessSystem und dem DG-700 wurden folgende
Werte für den Volumenstrom sowie a-Wert bei 10 Pascal Druckdifferenz erzielt:

Volumenstrom bei 10 Pascal bezogen auf 28 Dichtstopfen:

V10 = 0,23 m³/h

a-Wert bei 10 Pascal bezogen auf die Fugenlänge:

a-Wert = 0,1 m³/h*m

Ingenieurgemeischaft
Bau + Energie + Umwelt GmbH
Im Energie- und Umweltzentrum
31832 Springe den 11.07.2011

Telefon 05044 / 975-30
11.07.2011 i. A. Sven Seidel Telefax 05044 / 975-44

≤ 0,1 m³/mh (daPa ²/³).

Die Anforderung für Bauteilanschlussfugen beträgt lt. DIN 4108-2:2003-07 Kapitel 7 Absatz 3

Die Dichtheit der Bauteilanschlussfugen der Dichtstopfen 16/20/25/32/40
erfüllt die Anforderungen.

Légtömörségi tanúsítvány

Átfogó blower-door tesztek során egy 

semleges intézet tesztelte és megerősítette 

az M16 - M40 védőcső lezáró kupakok 

légtömörségét. 

Könnyű lezárás.  
Tartós tömítés. Védőcső lezáró kupak.

Védőcső lezáró kupakok ECON® technológiával, minden standard védőcső tömítésére 

szerelvénydobozokban vagy kábelátvezetéseknél. A három tömítőperemmel ellátott, különböző 

szélességekben szállítható, hosszú védőcső lezáró kupak az adott védőcsőhöz igazodik, és 

légtömör, füstmentes zárást biztosít még a ferdén vágott védőcsöveknél is. Az M25-ös 

védőcsőmérettől felfelé a membránok bordákkal vannak megerősítve. Ezek megakadályozzák a 

sérüléseket, és biztosítják a légtömörséget a kábelek áthaladásakor.

•  Üres védőcsőrendszerek légtömör kialakításához vagy tűzvédelmi területen történő beépítéséhez

•  A három különböző távolságú tömítőperem optimálisan illeszkedik a védőcsőhöz

• Garantált légtömörség

• Kábelbevezetés szerszám nélkül

• Megelőzi a kábelek összegabalyodását

• Minden M16 - M40, Pg 9 - Pg 36, 3/4" és 5/8" védőcsőhöz



    23

1

2
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Tűzvédelem | Védőcső lezáró kupak

1  A különböző átmérőkkel szállítható, három tömítőperemmel ellátott hosszú záró kupak tökéletesen illeszkedik a védőcsőhöz.

2 Még a ferdén levágott védőcsöveknél is légtömör tömítés jön létre.

3  A membrán felületén lévő elválasztó bordák biztosítják a biztonságos kábelvezetést.

M16 védőcső lezáró 
kupak

Cikkszám: 1040-16

M20 védőcső lezáró 
kupak

Cikkszám: 1040-20

M25 védőcső lezáró 
kupak

Cikkszám: 1040-25

M32 védőcső lezáró 
kupak

Cikkszám: 1040-32

M40 védőcső lezáró 
kupak

Cikkszám: 1040-40
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EI30-EI90 tűzvédelmi mennyezetekhez 
HWD 30 mennyezeti átvezető 
dobozok
A HWD 30 tűzzáró mennyezeti átvezető doboz megbízható, EI30 - EI90 tűzvédelmet 

garantál tűzgátló mennyezetekhez. Tűz esetén a KAISER AFS technológia integrált tűzgátló 

bevonata azonnal felhabosodik, és lezárja a mennyezeti nyílást. A HWD30 tűzzáró mennyezeti 

átvezető doboz utólagos beépítés esetén is védelmet nyújt. 

• EI30-EI90 tűzvédelmi mennyezetekhez

• Nincs szükség tűzvédelmi burkolat kiépítésére

•  Alkalmazhatók például füstérzékelőkhöz, lámpákhoz, mozgásérzékelőkhöz, stb.

•  Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is használható

• Utólagos beépítésre is alkalmas

Példák az alkalmazásra

A HWD 30 tűzvédelmi mennyezeti átvezető doboz használható például jelenlét- és füstérzékelők vagy LED-es vészkijárat-világítás beépítésére tűzvédelmi 

mennyezetekbe a tűzvédelmi osztály változása nélkül.
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EI30 - EI90
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Ø 74 mm Ø 74 mm

3 -

ETA-18/0091

Tűzvédelem | HWD 30 tűzzáró mennyezeti átvezető dobozok

2  A HWD 30 tűzzáró mennyezeti átvezető doboz ásványgyapottal történő beépítése megfelel az 
EI60 tűzállósági követelménynek.

3  A HWD 30 tűzzáró mennyezeti átvezető doboz beépítése Rockwool Termarock 100-zal megfelel 
az EI90 tűzállósági követelménynek.

1  A HWD 30 tűzzáró mennyezeti átvezető 
doboz ásványgyapot nélküli beépítése 
megfelel az EI30 tűzállósági követelménynek. 

HWD 30 átvezető doboz 
tűzvédelmi mennyezetekhez
Cikkszám: 9463-50

HWD 30 tűzzáró mennyezeti 
mélyített átvezető doboz
Cikkszám: 9464-50

Tűzvédelmi előlap
Cikkszám: 1184-94

A Ø 74 mm-es maró (cikksz. 1084-10) a 39. oldalon található.

Típusengedély
Z-19.21-1788 
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INNOVÁCIÓ

Világítótestekhez és hangszórókhoz  
FlamoX® tűzgátló lámpadoboz

A tűzgátló bevonat működése tűz esetén (tűzterhelés alulról vagy felülről)

A hő hatására a tűzgátló bevonat felhabosodik, és megakadályozza a tűz és a füst terjedését.

A FlamoX® tűzgátló lámpadobozok a jól bevált lámpadobozok új generációját alkotják a 

kiegészítők, például lámpák, hangszórók vagy egyéb eszközök tűzgátló álmennyezetekbe való 

beépítéséhez.

Ezek az új generációs lámpadobozok a modern világítási rendszerek igényeihez lettek méretezve, 

így univerzálisan használhatóak. A lámpadobozok ma már LED-lámpák, kompakt fénycsöves 

lámpák, kis- és nagyfeszültségű halogénlámpák, hangszórók és egyéb eszközök beépítésére is 

használhatók, beleértve a szükséges kezelőeszközöket is. A lámpadobozok alulról, a számukra 

kialakított beépítési nyíláson keresztül könnyen beépíthetők a tűzgátló mennyezetbe. Kis súlyuk 

miatt még lámpák vagy hangszórók beépítése esetén sem lépik túl az 5 kg/m²-es megengedett 

legnagyobb súlyterhelést. Ennek eredményeként nincs szükség további felfüggesztő eszközökre. 

FlamoX® tűzgátló lámpadobozok megfelelnek az F30 (El30) tűzállósági követelménynek, és 

ellenállnak a felülről és alulról érkező tűzterhelésnek. Ez lehetővé teszi a villanyszerelő cégek 

számára, hogy optimalizálják a tűzgátló födémek szerkezeti tűzállósági hatékonyságát. 

A „BAKA „Praxis Altbau díj a termékinnová-

cióért” díjjal a Német Szövetségi Környezetvé-

delmi, Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági 

Minisztérium, a BAKA Bundesverband Altbauer-

neuerung e. V. (a régi épüle-

tek felújításával foglalkozó 

német egyesület) és a Messe 

München (Müncheni Kiállítás) 

a meglévő épületekben alkal-

mazott innovatív termékötle-

teket és rendszermegoldásokat ismerik el.
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EI 30 

ETA-20/0238

Tűzvédelem | FlamoX® tűzgátló lámpadoboz

1  A lámpa pozíciójának meghatározása után a sablon segítségével jelölje 
meg a csavarok helyét és a kivágandó nyílást.

2  Helyezze be a lámpadobozt a nyílásba, és igazítsa be.
3  A lyukakkal ellátott rögzítőfül segítségével a lámpadoboz gyorsan és 

egyszerűen rögzíthető a tűzgátló mennyezethez.
4  Tűzgátló hatású tűzvédő anyagból és tűz esetén automatikusan záródó 

lemezből álló belső tér.

FlamoX® tűzgátló lámpadoboz
Cikkszám: 9435-04

FlamoX® tűzgátló lámpadoboz
Cikkszám: 9435-03

A lámpák és hangszórók felszereléséhez megfelelő  
vágószerszám a 39. oldalon található.

Jóváhagyás: 

Z-19.53-2603
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EI 90

ETA-14/0159

INNOVÁCIÓ

Tűzvédelmi átvezetők tűzgátló mennyezetekben
DS 90 / 74 mm és 90 / 120 mm tűzzáró átvezetők

A KAISER DS 90 / 74 mm és a DS 90 / 120 mm mennyezeti tűzzáró átvezetők biztosítják, hogy a 

mennyezet megtartsa az EI30-EI90 tűzűzállósági követelményt. Annak érdekében hogy 

hatékonyan lehessen megelőzni a tűz és a füstgázok terjedését a beton- vagy cellás beton 

mennyezetekben lévő védőcsövek és kábelek mellett, a tűzvédelmi átvezetőknek a mennyezet 

tűzvédelmi besorolásával megegyezőnek kell lenniük. A DS 90 mennyezeti tűzzáró átvezetők ezt 

egyszerűen, gyorsan és megbízhatóan valósítják meg.

•  Biztonságos, jól látható, tanúsított tűzzárás

•  Tömítés mennyezeti átvezetésekhez

•  Tömítés külön tömítő- és kenőanyagok használata nélkül

•  Roncsolásmentes utólagos beépítés

•  Kábel- és védőcsőkötegek vegyes szereléséhez is

•  Egyszerű, gyors beépítés felülről

A DIBt jóváhagyás bizonyítja a 

KAISER DS 90 / 74 mm-es és 

120 mm-es tűzzáró átvezető 

rendszerek megbízható 

minőségét.
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1 Szétnyitható tömítőbetét peremvédelemmel, habosodó anyagból.

2  Rögzítőrugók a gyors és biztonságos, felülről történő felszereléshez.

3  Kivágások a fémlemezek fogadására és a doboztömítő rendszer rögzítésére. Jelölés a csavarok 
elhelyezéséhez.

4  A tömítőkarima biztosítja a nyílás tiszta, füstmentes térelválasztását.

Szétnyitható tömítőbetét meglévő kábelekre és 

védőcsövekre történő utólagos felszereléséhez. 

Kirekesztő idom zsaluzatba

A betonfödémekbe történő beépítés előkészítéséhez a KAISER kirekesztő idomot biztosít az átvezető nyílás kialakításához.

A kirekesztő idomot a kívánt hosszra vágással 

igazítsa a mennyezet vastagságához.

Rögzítse a kirekesztő idomot a vasaláshoz a 

kötőhuzal segítségével.

A zsaluzat eltávolítása után távolítsa el a 

kirekesztő idomot a nyílásból anélkül, hogy 

maradványokat hagyna.

Tűzvédelem | Tűzzáró mennyezeti átvezető rendszerek



30      www.kaiser-elektro.de

1 2 3 4

1 Szigetelt kábelek és védőcsövek vegyes rögzítése.

2  Tartalék átvezető tömítésként is használható.

3  Maximális befogadóképesség Ø 29 mm-es szigetelt kábelekkel és M63-as védőcsövekig. 

4  Maximális befogadóképesség Ø 15 mm-es szigetelt kábelekkel és M40-es védőcsövekig.

Egyszerű, gyors és biztonságos
Mennyezeti tűzzáró átvezető rend- 
szerek a mennyezet felső felületéhez
A KAISER DS 90 / 74 mm-es és DS 90 / 120 mm-es mennyezeti tűzzáró átvezető 

rendszerek kiválóan alkalmasak a szigeltelt kábelek és vezetékek tűzvédelmi tömítésére. Rajtuk 

keresztül a kábelek és vezetékek egyesével vagy kötegként átvezethetők a teljes 

befogadóképességig, akár vegyes összeállításban is. A mennyezeti tűzzáró átvezetők gyorsan és 

egyszerűen, szerszám nélkül felszerelhetők a mennyezet egyik oldaláról. További tűzgátló 

anyagok használata nem szükséges. A tömítőbetéten található tömítőkarima biztosítja a 

füstmentes, tiszta helyiség elválasztását. A szerelvénydobozok tűzvédelmi átvezetőihez hasonlóan 

a mennyezeti átvezető rendszereknél is bármikor lehetséges az utólagos, roncsolásmentes csere.

INNOVÁCIÓ EI 90
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EI 90

Tűzvédelem | Tűzzáró mennyezeti átvezető rendszerek

1  Helyezze be a beépítő egység a mennyezet felső felületétől Ø 100 mm vagy Ø 150 mm-re lévő 
furatokba.

2 Vezesse át a kábeleket és/vagy védőcsöveket a tömítőbetéten keresztül.

3  Helyezze a tömítőbetétet a kábelek vagy védőcsövek köré, és pattintsa bele a tömítőelembe.  
Ezután rögzítse a tömítőelemet a beépítő egységbe. 

4 Engedélyezett beton vagy cellás beton mennyezetekhez 150-300 mm mennyezetvastagságig. 

A beépítés egyszerű, gyors rögzítéssel fejeződik 

be a mennyezet tetejéről. A mennyezeti tűzzáró 

átvezető rendszer utólag is felszerelhető a 

meglévő kábelek és védőcsövek köré. A 

roncsolásmentes átcsoportosítás bármikor 

lehetséges a teljes befogadóképességig.

Ø  100 mm

Ø  150 mm

DS 90 / 74 mm tűzzáró 
mennyezeti átvezető
Cikkszám: 9459-05

DS 90 / 120 mm tűzzáró 
mennyezeti átvezető
Cikkszám: 9459-06

Kirekesztő idom DS 90/74 
mm-es tűzzáró mennyezeti 
átvezető beépítéséhez
Cikkszám: 9473-95/96
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Védelem a rejtett tűzveszély ellen 
ThermoX® lámpadobozok

Az intelligens lámpadoboz rendszer védelmet nyújt egyes lámpatípusok szélsőséges hője 

által okozott rejtett tűzveszély ellen. A ThermoX® megvédi a párazáró fóliát és az egyéb környező 

anyagokat a hőt termelő halogén és LED lámpáktól az álmennyezetekben és a tetőtérben.

A világítási tokozat megakadályozza a rejtett tűzveszélyt és biztosítja a légtömörség 

fenntartását. 

• Tűzgátló és légtömör szerelés

• Mennyezeti nyílás maximum Ø 86 mm-ig

• Felülről vagy alulról történő szerelés

• Utólagos beépítéshez is
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> 200˚C> 200˚C

< 80˚C

Megelőző tűzvédelem | Lámpadobozok

A 200°C feletti hőt kibocsátó halogénlámpák 

által okozott rejtett tűzveszély már rövid 

világítási idő után is fennáll. A ThermoX® 

tűzvédelmi lámpadobozok megakadályozzák, 

hogy az extrém hőfejlődés átterjedjen a 

környező anyagokra.

1   A ThermoX® tűzvédelmi lámpadoboz a mennyezeti szerelés során felülről szerelve.

2   A ThermoX® tűzvédelmi lámpadoboz alulról, utólag, egy gipszkarton mennyezetbe beépítve.

3 A ThermoX® tűzvédelmi lámpadoboz alulról, lambéria borításba beépítve.

ThermoX® 75-ös lámpadoboz halogén 
és billenthető LED lámpákhoz
Cikkszám: 9300-01/02/03

ThermoX®  előlap
Cikkszám: 9300-41/42/43

ThermoX® univerzális előlap
Cikkszám: 9300-01/02/03

ThermoX® univerzális 
lámpadoboz ásványgyapot 
előlappal
Cikkszám: 9300-22

ThermoX® 
dekorgyűrű
Cikkszám: 9301-...

A hozzáillő Ø 120 mm-es marószerszám  
(cikksz. 1082-20) a 39. oldalon található.
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Védelem a rejtett tűzveszély ellen  
ThermoX® LED lámpadoboz

ThermoX® lámpadoboz merev és billenthető LED lámpák légtömör beépítéséhez. 

LED-es beépített lámpák különböző mennyezeti szerkezetekben. A lámpadoboz 

megvédi a környező anyagokat (párazáró fólia, szigetelés stb.) a magas üzemi 

hőmérséklettől és magukat a LED-lámpákat a szennyeződéstől.

• Tűzvédelem és légtömörség
• Szigetelt üreges mennyezetbe történő beépítéshez
• Utólagos beépítés alulról
• A lámpadoboz rögzítése szerszám nélkül
•  A hátsó felület kialakítása optimális hőelvezetést biztosít
•  A lámpa tartós, biztonságos rögzítése a lámpadobozban

Légtömörségi tanúsítvány

Garantáltan légtömören záródó lámpadoboz a lámpák 

energiatakarékos beépítéséhez. A megfelelő 

tanúsítvány beszerezhető tőlünk, vagy letölthető 

honlapunkról.
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Ø 74 mm
M: 70 mm M: 95 mm M: 70 mm M: 95 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

Megelőző tűzvédelem | Lámpadobozok

A Ø 74 mm-es és Ø 86 mm-es kivágáshoz megfelelő süllyesztett 
marószerszámokat a 39. oldalon találja.

1  Garantált légtömörség még kinyitott rögzítőrugók esetén is a rugalmas zsebeknek köszönhetően.

2 A doboz elfordítása lehetővé teszi a beépített lámpa pontos irányba történő beállítását.A doboz elfordítása lehetővé teszi a beépített lámpa pontos irányba történő beállítását.

3  A lámpadobozok helytakarékosan beépíthetők minden üreges mennyezettípusba.

4  Hőmérsékletprofil LED-es spotlámpákhoz: a hátsó felület kialakítása minimálisra csökkenti a párazáró fóliára nehezedő nyomást és biztosítja az 
optimális hőelvezetést.

A ThermoX® LED lámpadoboz további 

előnyöket is nyújt. Teljesen légtömör kialakítása 

biztosítja, hogy a közbenső mennyezetről se 

por, se szennyeződés ne hatolhasson be a 

lámpadobozba, és ne befolyásolja a hűtőbordák 

működését. A lámpa és a működtető eszköz 

közötti hőelválasztásnak köszönhetően a 

maximális élettartam érhető el.

ThermoX® LED
lámpadoboz
Cikkszám: 9320-10

ThermoX® LED
lámpadoboz
Cikkszám: 9320-11

ThermoX® LED
lámpadoboz
Cikkszám: 9320-20

ThermoX® LED
lámpadoboz
Cikkszám: 9320-21

(M: mélység)
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Tűz- és füstálló falak a hajókabinokban
Tűzvédelmi technológia  
a hajógyártásban
A személyszállító hajókon, például tengerjáró hajókon, kompokon vagy jachtokon lévő 

elektromos berendezések a legmagasabb követelményeket támasztják a funkcionalitás és 

mindenekelőtt az utasok és a személyzet biztonsága tekintetében. Az épületek tűzvédelmi 

technológiájának terén szerzett tapasztalatainkat átvittük a hajógyárak és kabinépítők gyors, 

igényes összeszerelési igényeire és a hajózási ágazat követelményeire. A kivitelezők szemszögéből 

nézve egy olyan tűzzáró dobozt fejlesztettünk ki, amely nemcsak a legkényelmesebben 

beépíthető, hanem abszolút megbízhatóan megakadályozza a tűz és a füst terjedését a B0 - B15 

kategóriás elválasztó felületek használatával.

A B0-B15 kategóriájú válaszfalak intelligens tűzvédelmi szerelvénydobozai a lehető 

legrövidebb időn belül reagálnak tűz esetén. A HWD B15 gipszkarton szerelvénydobozok 

védenek a tűz és a füst ellen a tűzvédelmi zónában, és legalább 30 percig megőrzik a tűzgátló 

fal B15 funkcióját.

A csatlakozódobozok szabványos kombinációs távolságban történő sorolása egyszerűen, 

a tartógyűrű megjelölt részének levágásával elvégezhető. A beépítés olyan egyszerű, mint a 

gipszkarton fali szerelvénydobozok esetében. A beépítés olyan egyszerű, mint a gipszkarton fali 

szerelvénydobozok esetében.

• B0–B15 kategóriájú válaszfalakhoz

• Nincs szükség tűzvédelmi burkolat kiépítésére 

• Utólagos beépítésre is alkalmas

• Tűzvédelmi előlappal kötődobozként is használható
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Tűzvédelem | Hajókabin építés

HWD B15 tűzzáró sekély 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9461-14

HWD B15 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9463-15

HWD B15 tűzzáró sekély 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9461-15

HWD B15 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9463-14

HWD B15 tűzzáró mélyített 
szerelvénydoboz 
Cikkszám: 9464-15

HWD B15 tűzzáró 
szerelvénydoboz
Cikkszám: 9464-14

Ø  74 mm

A tanúsított szerelvénydobozok alkalmasak 

fémlemez borítású és ásványgyapot hajóépítő 

falakra egyaránt. A lehető legnagyobb 

biztonságot nyújtják, és megfelelnek a hatályos 

jogszabályok követelményeinek.

1  0,2-40 mm vastagságú falakhoz alkalmazható.

2  Többféle kombináció lehetséges a tartógyűrű leválasztásával.

3  Vékony burkolathoz zéró húzásmentesítéses technológiával felszerelt szerelvénydobozok is 
rendelkezésre állnak.

A Ø 74 mm-es maró (cikksz. 1083-74) a 39. oldalon található.
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KAISER tűzvédelmi rendszerei
Áttekintés

Tűzvédelmi megoldások – fali szerelés

www.kaiser-elektro.de/de_DE/service/projektlisten/brandschutz/

Süllyesztett tűzzáró szerelvénydoboz | EI30 - EI120 HWD 90 tűzzáró szerelvénydobozok | EI30 - EI120, F30-B, F60-B

Ø  74 mm Ø  74 mm

Tűzzáró szerelvénydoboz
1564-01 | 10. oldal

HWD 90  
tűzzáró 
szerelvénydoboz
9463-01 | 12. oldal

HWD 90  
tűzzáró mélyített 
szerelvénydoboz
9464-01 | 12. oldal

HWD 90  
Elektronik doboz
9462-94 | 12. oldal

HWD 68 tűzzáró szerelvénydobozok | EI30 - EI90

HWD 68 tűzzáró 
szerelvénydoboz
9463-02 | 16. oldal

HWD 68  
tűzzáró mélyített 
szerelvénydoboz
9464-02 | 16. oldal

Szerszámok és tartozékok HWD 90 és HWD 68 tűzzáró szerelvénydobozokhoz, valamint süllyesztett tűzzáró szerelvénydobozokhoz

Univerzális  
lyukkivágó  
szerszám
1085-80

MULTI 4000 68-as 
Turbómaró
1083-10

MULTI 4000 74-es 
Turbómaró
1084-10

68/74 dobozhely  
mélyítő szerszám 
1083-99

AMZ 2 kábelcsupa-
szoló szerszám
1190-02

82-es gyémánt 
koronamaró
1088-02

HWD 30-120 
tűzvédelmi előlap
1184-94 

HWD90 
tűzvédelmi 
átvezető 
9060-78

HWD68 
tűzvédelmi 
átvezető 
9060-68

LS 90 és RS 90 tűzzáró átvezető rendszerek | EI30 - EI90

Ø  20 mm Ø  35 / 32  mm

Ø  74 mm Ø  120 mm

LS 90 tűzzáró  
átvezető rendszer
9459-01 | 18. oldal

RS 90 tűzzáró  
átvezető rendszer
9459-02 | 18. oldal

DS 90 / 74 mm tűzzáró 
átvezető rendszer
9459- 03 | 18. oldal

DS 90 / 120 mm 
tűzzáró átvezető rendszer
9459-04 | 18. oldal

Szerszámok a tűzzáró átvezető rendszerekhez Tartozékok a tűzzáró átvezető rendszerekhez

Védőcső lezáró kupakok

M16
1040-16 | 22. oldal

M20
1040-20 | 22. oldal

M32
1040-32 | 22. oldal

M25
1040-25 | 22. oldal

M40
1040-40 | 22. oldal

Keményfém lapkás 
maró Ø 20 mm
1088-06

Multi 4000 35-ös 
Turbómaró
1082-10

Multi 4000 74-es 
Turbómaró
1084-10

Tömítettséget 
igazoló címke
9473-91

Bi-Metall marószerszám 
Ø 120 mm
1082-20

Tömítettséget 
igazoló címke
9473-92

Keményfém 
lapkás maró 
Ø 74mm 
1083-74

Ø  68 mm Ø  68 mm

2 x Ø 74 mmØ  74 mm

DS 90 / 74 mm és DS 90 / 120 mm tűzzáró átvezető rendszerek

Ø  68 mm Ø  82 mm

Ø  20 mm DE / GB
F / I

Ø  35 mm Ø  74 mm Ø  120 mm DE / GB
F / NL

Ø  74 mm

Ø  25 mm

Ø  40 mm

Ø  20 mm
Ø  32 mm

Ø  16 mm

Tűzvédelmi megoldások gipszkarton, tégla és beton falazatokba

Ø  74 mm



39

Tűzvédelem | Termékáttekintés

Tűzvédelmi megoldások mennyezetekbe

HWD 30 tűzzáró mennyezeti dobozok | EI30 - EI90

Tűzgátló lámpadobozok | EI30

Tűzzáró mennyezeti átvezetők | EI30- EI90

DS 90 / 74 mm  
tűzzáró mennyezeti 
átvezető
9459-05 | 18. oldal

HWD 30 tűzzáró 
mennyezeti doboz 
9463-50 | 24. oldal

FlamoX® tűzgátló lámpadoboz
9435-03 | 26. oldal

FlamoX® tűzgátló lámpadoboz
9435-04 | 26. oldal

DS 90 / 120 mm  
tűzzáró mennyezeti 
átvezető
9459-06 | 18. oldal

Kirekesztő idom DS 90/74 
mm-es tűzzáró mennyezeti 
átvezető beépítéséhez
9473-95/96 | 18. oldal

HWD 30 tűzzáró mennye-ze-
ti mélyített átvezető doboz
9464-50 | 24. oldal

HWD 30-120 tűzvédelmi 
előlap
1184-94 | 24. oldal

FlamoX®  
tűzgátló ragasztó és tömítőanyag
9400-05

Ø 74 mm

Ø 74 mm

Ø 100 mm Ø 180 mm

Ø 74 mm

Ø 74 mm Ø 86 mm Ø 86 mm

ThermoX® 75-ös lámpa-
doboz halogén és billent-
hető LED lámpákhoz
9300-01/02/03 | 32. oldal

ThermoX® univerzális  
lámpadoboz ásvány-
gyapot előlappal
9300-22 | 32. oldal

ThermoX®  
LED lámpadoboz  
9320-10 | 34. oldal

ThermoX®  
LED lámpadoboz  
9320-11 | 34. oldal

ThermoX®  
LED lámpadoboz 
9320-20 | 34. oldal

ThermoX®  
LED lámpadoboz 
9320-21 | 34. oldal

Szerszámok a HWD 30-as és a tűzvédelemi lámpadobozhoz

Univerzális 
lyukkivágó szerszám
1085-80

Multi 4000 68-as 
Turbómaró
1083-10

Bi-Metall marószer-
szám Ø 120 mm
1082-20

Bi-Metall maró-
szerszám Ø 86 mm
1087-86

 
VARIOCUT
1089-10 | 1089-00

68/74 dobozhely  
bővítő szerszám
1083-99

AMZ 2 kábelcsupa-
szoló szerszám
1190-02

Ø 120 mmØ 86 mm

Multi 4000 74-es 
Turbómaró
1084-10

Ø  74 mm

Tűzvédelmi megoldások hajófalakban
HWD B15 tűzzáró dobozok

HWD B15 tűzzáró sekély 
szerelvénydoboz
9461-15 | 36. oldal

HWD B15 tűzzáró  
szerelvénydoboz
9463-15 | 36. oldal

HWD B15 tűzzáró mélyí-
tett szerelvénydoboz
9464-15 | 36. oldal

HWD B15 tűzzáró 
sekély szerelvénydoboz
9461-14 | 36. oldal

HWD B15 tűzzáró 
szerelvénydoboz
9463-14 | 36. oldal

HWD B15 tűzzáró 
sekély szerelvénydoboz 
9464-14 | 36. oldal

PV: 7 - 40 mm
M: 40 mm

PV: 7 - 40 mm
M: 44 mm

PV: 7 - 40 mm
M: 54,5 mm

PV: 0,2 - 40 mm
M: 40 mm

PV: 0,2 - 40 mm
M: 44 mm

PV: 0,2 - 40 mm
M: 54,5 mm

Szerszámok a HWD B15-höz

Keményfém 
lapkás maró  
Ø 74mm
1083-74

Ø  74 mm

Univerzális lyukkivágó 
szerszám
1085-80

(PV: panel vastagság | M: mélység)

A teljes palettát az összes műszaki információval együtt megtalálja a KAISER katalógusban, valamint online a www.kaiser-elektro.de címen.

Megelőző tűzvédelem

Ø 100 / Ø 150

Ø 68 mm

DE / GB
F / I

DE / GB
F / NL

Tömítettséget 
igazoló címke
9473-91

Tömítettséget 
igazoló címke
9473-92

Tartozékok a tűzzáró átvezető rendszerekhez



Rendszerek és megoldások 
professzionális villanyszerelési munkákhoz
A KAISER 1904 óta fejleszt és gyárt rendszereket és termékeket, amelyek a professzionális villanyszerelés alapját képezik. 
A  tervezők és szerelők a világ minden táján gyakorlatorientált megoldásainkat használják mindennapi munkájuk során 
minden kivitelezési területen. 

Energiahatékonyság
Az innovatív KAISER termékek segítik Önt abban, hogy 
megfeleljen az EU-irányelvek és a nemzeti szabályozások 
követelményeinek.

Sugárzásvédelem
Az új sugárzásvédelmi dobozok alkalmazása lehetővé 
teszi a fal sugárzásvédelmének fenntartását további 
árnyékolási intézkedések nélkül.

Tűzvédelem
A KAISER tűzvédelmi rendszerei megbízható megoldást 
kínálnak a tűzgátló falak és mennyezetek elektromos 
kivitelezéséhez.

Építés 
A KAISER biztonságos, tartós és praktikus termékrendszer-
megoldásokat kínál az átépítési, felújítási és korszerűsítési 
projektekben felmerülő feladatokhoz. 

Hangszigetelés
A KAISER innovatív beépíthető hangszigetelő dobozai 
garantálják a hangszigetelő falak építési 
követelményeinek betartását, süllyesztett szerelésnél is.

Betonépítés
Komplett rendszermegoldások helyszínen öntött 
betonhoz és előregyártott betonelemekhez. 
Professzionális villanyszerelési munkákhoz 
optimalizálva.

KAISER GmbH & Co. KG

Ramsloh 4 · 58579 Schalksmuehle 
GERMANY 
Telefon:+49 (0) 23 55 / 8090 · Fax+49 (0) 23 55 / 80921 
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de

Műszaki információk és tanácsok

A termékekre, rendszermegoldásokra és kommunikációs felületekre vonatkozó minden további információ megtalálható 
honlapunkon:  
www.kaiser-elektro.de

Bármilyen további kérdésével vagy felvilágosítás kérésével kapcsolatban forduljon készséggel műszaki támogató csapatunkhoz, 
akik örömmel segítenek: +49 (0) 23 55 / 809-61  ·  technik@kaiser-elektro.de
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