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Klapa oddymiająca typu RKE-2

 ▪ Klasyfikacja wg EN 13501-4   
E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 C10000 MA single

 ▪ Niewielka głębokość montażu wynosząca  
jedynie 150 mm

Typ RKE-2

Opis

Klapy oddymiające (klapy do przewodów wentylacji oddy-
miającej) przewidziane są do odprowadzania dymu w insta-
lacjach oddymiających oraz doprowadzania wymaganego 
powietrza wlotowego w obrębie instalacji oddymiającej.

Klapy oddymiające jednostrefowe, takie jak klapa typu  
RKE-2, mogą być stosowane tylko do odprowadzania dymu 
w obrębie danego oddymianego obszaru / strefy pożarowej, 
ponieważ w tym przypadku nie stawia się wymagań w zakre-
sie odporności ogniowej.
 
Klapy oddymiające wyposażone są w siłowniki elektrycz-
ne z napięciem zasilania 24 V AC/DC lub 230 V AC, które 
znajdują się w obudowie izolowanej cieplnie, co gwarantuje 
bezproblemowe otwieranie i zamykanie klapy oddymiającej 
w warunkach pożaru.

 Ogólne właściwości

 ▪ Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej wg  
EN 1366-10 z oznakowaniem CE wg EN 12101-8.

 ▪ Klapy montowane są w ścianach kanałów pionowych i 
poziomych przewodów oddymiających zgodnie z normą  
EN 12101-7, badane zgodnie z normą EN 1366-9.
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Systemy oddymiające

W normalnych warunkach eksploatacji

W przypadku pożaru

Opis pozycji
1 |  przewód instalacji oddymiającej z blachy stalowej  
  wg EN 12101-7, badany zgodnie z EN 1366-9 

2 |  kratka wentylacyjna z blachy stalowej

3 |  czujnik dymu 

4 | kompensator z tworzywa miękkiego

5 | wentylator oddymiający

6 |  klapa oddymiająca RKU

7 |  klapa oddymiająca RKI
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W normalnych warunkach eksploatacji

W przypadku pożaru

Opis pozycji
1 |  przewód instalacji oddymiającej z blachy stalowej  
  wg EN 12101-7, badany zgodnie z EN 1366-9

2 |  czujnik dymu 

3 | kompensator z tworzywa miękkiego

4 |  wentylator oddymiający

5 |  klapa oddymiająca RKU

6 |  klapa oddymiająca RKI

7 |  przewód instalacji oddymiającej z z płyt z krzemianu wapnia  
  wg EN 12101-7, badany zgodnie z EN 1366-8

8 | klapa oddymiająca RKE-2
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Sposby montażu i dostępne wymiary
Wymiary

Dostępne wymiary

szerokość [mm] wysokość [mm]

100 100

150 150

200 200

250 250

300 300

350 350

400 400

450 450

500 500

550 550

600 600

650 650

700 700

750 750

800 800

850 850

900 900

950 950

1000 1000
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Osobne podwieszenie dla klapy oddymiającej RKE-2 wy-
konywane jest za pomocą prętów gwintowanych min. M8 
o maksymalnym obciążeniu wynoszącym 20 N/mm2 na 
pręt. Boczny odstęp prętów gwintowanych od zewnętrznej 
powierzchni RKE-2 może wynosić maks. 50 mm. Długości 
prętów gwintowanych nie są ograniczone, tzn. przy długości  

> 1,5 m nie muszą być osłonięte zgodnie z przepisami 
ochrony przeciwpożarowej. Stalowe trawersy do podwiesza-
nia mogą być zbudowane z profili L 35 / 35 / 4 mm lub z 
profili C 30 / 20 / 1,75 mm. Kołki przeciwpożarowe M8 z 
ogólnym dopuszczeniem w myśl przepisów o nadzorze bu-
dowlanym.

Montaż

Połączenie klapy RKE-2 z kanałem oddymiającym odbywa 
się przy pomocy śrub, nakrętek i podkładek typu U M8 zgod-
nie z zalecanymi odstępami klap RKE-2, między klapą a 

kanałem musi być umieszczona niepalna uszczelka w celu 
utrzymania szczelności oddymiania.

Wskazówki: rozmieszczenie podpór wzmacniających wymagane jest tylko wtedy, gdy odstęp między 
wspornikami kanałowymi, uwarunkowanymi wymiarami klap RKE-2, jest większy niż 500 mm (podpora 
wzmacniająca 30 / 30 / 3 mm zgrzewana punktowo, łączona śrubami lub nitami). Osobna podpora wzmac-
niająca nie jest wymagana w przypadku montażu bocznego lub czołowego.

Kanał

Do szerokości kanału wynoszącej B ≤ 630 mm nie jest  
wymagany wspornik kanałowy. W przypadku kanałów o  
szerokościach B > 631 do ≤ 1250 mm konieczne jest 

umieszczenie wsporników kanałowych w sposób przedsta-
wiony na rysunku. 

Podwieszenie

Przepisy montażowe
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Montaż górny lub dolny

Montaż górny lub dolny w badanych przewodach oddymiających z blachy 
stalowej (wg EN 12101-7, badanych zgodnie z EN 1366-9)

Montaż boczny lub przeciwległy w badanych przewodach oddymiających z blachy  
stalowej (wg EN 12101-7, badanych zgodnie z EN 1366-9)

Montaż boczny lub przeciwległy

wspornik kanałowy A

Szczegół A
mocowanie klapy oddymiającej na kanale

osobne podwieszenie

podpora wzmacniająca

podpora wzmacniająca

podpora wzmacniająca osobne podwieszenie

klapa oddymiająca i kanał  
połączone śrubowo śrubą  
sześciokątną i nakrętką M8

rama wzmacniająca 30 x 30 mm 
zgrzewana punktowo

wspornik kanałowy

osobne podwieszenie podwieszenie-kanał

niepalna uszczelka
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Diagramy projektowe i współczynniki przeliczeniowe
Współczynniki przeliczeniowe

W poniższych diagramach przy wymaganym strumieniu ob-
jętościowym powietrza V w m3/h (patrz strona 11)  można 
bezpośrednio odczytać stratę ciśnienia Δp w Pa oraz po-
ziom mocy akustycznej w kanale Lwa w dB(A) dla sytuacji 
montażowej "swobodne ssanie".

Dla innych sytuacji montażowych, jak np.
 ▪ obustronne przyłączenie kanałowe,
 ▪ swobodny wydmuch,
 ▪ swobodny wydmuch i swobodne ssanie,
 ▪ swobodne ssanie na kanale

odczytany wynik straty ciśnienia Δp w Pa musi być pomno-
żony w zależności od sytuacji montażowej przez poda-
ne, odpowiednio przyporządkowane, współczynniki (przy  
V = wartość stała). Poziom mocy akustycznej Lwa w db(A)  
korygowany jest przez obliczoną stratę ciśnienia Δp poprzez 
diagram. Gęstość przepływającego medium – powietrza wy-
nosi 1,2 kg/m3  przy 20 ºC.

Obustronne przyłączenie kanałowe
współczynnik korekcji: 0,68

Montaż czołowy w badanych przewodach oddymiających z blachy  
stalowej (wg EN 12101-7, badanych zgodnie z EN 1366-9)

Montaż czołowy

Wskazówka: jeżeli w przypadku czołowego montażu klapy RKE-2 na kanale istnieje podwieszenie kanału 
z odstępem wynoszącym ≤ 250 mm od klapy RKE-2, klapa nie musi być osobno podwieszana.

podwieszenie

≤ 250

wspornik kanałowy

niepalna 
uszczelka
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Swobodne ssanie
(wartości dla tego ustawienia  
można odczytać bezpośrednio  
z diagramów)

Swobodny wydmuch
współczynnik korekcji: 1,59

Swobodny wydmuch / swobodnie ssanie
współczynnik korekcji: 2,91

Swobodne ssanie na kanale
współczynnik korekcji: 1,59
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Diagramy projektowe

Wartość korekcji na poziomie oktawowym – emisja kanału
pasmo oktawowe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [Hz]

klapa RKE-2 kwadratowa 5 4 5 5 3 1 -3 -5 [dB]

klapa RKE-2 okrągła 9 4 4 5 3 1 -3 -6 [dB]

Wartość korekcji na poziomie oktawowym – emisja obudowy
pasmo oktawowe 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 [Hz]

klapa RKE-2 kwadratowa 8 11 9 6 -3 -6 -14 -17 [dB]

klapa RKE-2 okrągła 6 10 8 4 -3 -3 -11 -14 [dB]
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klapa RKE-2 okrągła wylot (emisja kanału)

klapa RKE-2 kwadratowa wylot (emisja kanału)

klapa RKE-2 kwadratowa emisja obudowy

klapa RKE-2 kwadratowa

klapa RKE-2 okrągła

klapa RKE-2 okrągła emisja obudowy
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Dane techniczne

BE24 BE230

Napięcie znamionowe 24 V ~ 230 V ~

Pobór mocy praca 12 W 8 W

W pozycji końcowej 0,5 W

Wymiarowanie 18 VA 15 VA

Stopień ochrony IP54

Klasa bezpieczeństwa III II

Min. moment obrotowy 40 Nm

Czas działania < 60 s

Poziom mocy akustycznej maks. 62 dB(A)

Kąt obrotu 100°

Zdolność łączeniowa  
łącznik pomocniczy 2 x EPU, 6 (3) A, AC 250 V

Konserwacja bezobsługowy

Masa ~  2,7 kg

Dane techniczne – siłownik elektryczny
Typy siłowników BE24 / BE230 ze sterowaniem 2-punktowym 
(patrz schemat połączeń). Sterowanie siłownikami BE24 / 

BE230 odbywa się według poniższego schematu połączeń.

Uwaga: Wszelkie połączenia elektryczne między siłownikiem a zasilaniem prądowym należy wykonywać zgod-
nie z obowiązującymi wytycznymi VDE.
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Umiejscowienie siłownika i poprowadzenie kabla

podłączenie kabla E90 lub  
E30 i poprowadzenie wg  
DIN 4102-12

Schemat OTW

24 VAC ± 20% ~
24 VDC ± 10% - +

230 VAC ± 10% N L1

Schemat połączeń dla typu siłownika BE24 i BE230

N L1

1 2 3

siłownik

S1 S2 S3 S4 S5 S6

wskaźnik krańcowy
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Podwieszenie i ciężar

Szczegół A 
podwieszenie M8 SDS2 KMu LF8

F=220 N

40
 m

m

M8

Wymiary znamionowe Ciężar pręta w kg/m
* Przekrój  

poprzeczny rdzenia 
pręta w mm2

Obciążenie przy 20 N/mm2 na pręt gwintowany

N KP

M8 0,32 36,6 730 74,41

Przekroje poprzeczne rdzenia prętów gwintowanych z metrycznym gwintem ISO wg DIN 13, część 28

Podwieszenie klapy oddymiającej RKE-2

Wymiarowanie prętów gwintowanych bez osłony musi 
odbywać się w taki sposób, aby nie zostało przekro-
czone naprężenie obliczeniowe wynoszące 20 N/mm2.  

Zawiesia należy poprowadzić wokół przewodu w kształcie U  
(patrz DIN 4102-4, punkt 7.3.7.5).

Kołki rozporowe ppoż. do podwieszania klap oddymiających z europejskim  
certyfikatem technicznym Z-21/-47 dla M8

strop betonowy

pręt gwintowany

profil L lub C

kołek przeciwpożarowy

wsporniki kanałowe
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Wskazówka dotycząca kołków stalowych z ogólnym dopuszczeniem  
w myśl przepisów o nadzorze budowlanym

Wskazówki: zawiesia muszą być mocowane stalowymi kołkami rozporowymi ≥ M8. Kołki muszą odpo-
wiadać zaleceniom zawartym w ważnych decyzjach dopuszczeniowych niemieckiego Instytutu Techniki  
Budowlanej i powinny być montowane na głębokość dwukrotnie większą niż głębokość podana w decyzji, o 
ile nie zawiera ona innych wytycznych, ponadto nie wolno przekraczać obciążenia rozciągającego wynoszą-
cego 500 N na kołek. Można również stosować kołki specjalne z maksymalnym obciążeniem rozciągającym 
700 N.

Wysokość 
H [mm]

Szerokość B [mm]

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

100 13,0 13,8 14,6 15,5 16,3 17,1 18,0 18,8 19,7 20,5

200 14,1 15,0 15,9 16,9 17,8 18,7 19,6 20,5 21,4 22,3

300 15,3 16,4 17,4 18,4 19,5 20,5 21,5 22,6 23,6 24,7

400 16,2 17,3 18,4 19,5 20,6 21,7 22,8 23,9 25,0 26,1

500 17,4 18,6 19,7 20,9 22,1 23,3 24,4 25,6 26,8 28,0

600 18,6 19,9 21,2 22,5 23,8 25,1 26,4 27,7 29,0 30,4

700 19,5 20,9 22,2 23,6 25,0 26,3 27,7 29,1 30,5 31,8

800 20,3 21,8 23,2 24,7 26,1 27,5 29,0 30,4 31,9 33,3

900 21,5 23,1 24,7 26,3 27,8 29,4 31,0 32,6 34,1 35,7

1000 22,4 24,1 25,7 27,4 29,0 30,6 32,3 33,9 35,6 37,2

Masa klapy oddymiającej RKU w kg

Przykład zamówienia

1. Seria 
Klapa oddymiająca RKE-2 

2. Wymiary 
szerokość 100–1000 mm, wysokość 100–1000 mm

3. Mechanizm wyzwalający 
BE 24 siłownik 24 V AC/DC 
BE 230 siłownik 230 V AC

RKE-2  / B300 x H500 / BE 230 
1 2 3

 ▪ Wymiary B x H w mm, strona H jest zawsze stroną obsługową.

Uwaga: ewent. życzenia specjalne dotyczące typu klapy należy podawać osobno: np. klapa jednostronna 
(strona obsługowa BS lub strona od muru MS), obustronna lub bez profilu przyłączenia kanałowego. Dostawa 
realizowana jest zawsze bez kraty pokrywowej.
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Karta informacyjna

Poz. Opis Jednostka Cena jednost-
kowa EUR

Cena całkowi-
ta EUR

Klapa oddymiająca (klapa do przewodów wentylacji  
oddymiającej) RKE-2 
Klapa oddymiająca jednostrefowa jako klapa żaluzjowa 
o konstrukcji prostokątnej do odprowadzania dymu w 
instalacjach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła.

Badanie pod kątem wymagań w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej wg EN 1366-10 z oznakowaniem CE wg 
EN 12101-8 i deklaracją właściwości użytkowych zgod-
nie z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych.

Klapa oddymiająca składa się z obudowy z blachy stalo-
wej i łopatek żaluzjowych ze stali szlachetnej oraz napę-
du elektrycznego.

Jest przystosowana do montażu na ścianach kanałów 
pionowych i poziomych przewodów wentylacyjnych zgod-
nie z EN 12101-7, badanych wg EN 1366-9.
 
Sterowanie poprzez siłownik otwarcia / zamknięcia 24 V 
DC/AC lub 230 V AC ze sterowaniem 2-punktowym lub 
techniką SLC, z izolacją o klasie odporności ogniowej 
L90 do ochrony siłownika i z pokrywą rewizyjną.

 ▪ Klasyfikacja wg EN 13501-4 
E600 120 (ved hod i↔o) S 1500 C10000 MA single.

 ▪ Obudowa z blachy stalowej, żaluzje ze stali szlachetnej.
 ▪ Wymiary: wysokość 100–1000 mm,  
szerokość 100–1000 mm.

 ▪ Długość obudowy: 150 mm.
 ▪ Wyzwalanie automatyczne (AA) i ręczne (MA).

Typ: RKE-2
Producent: Strulik GmbH

 



Informacja o produkcie – Klapa oddymiająca typu RKE-2 17

Notatki
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Notatki
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Siedziba firmy: 

Strulik GmbH
Neesbacher Straße 15
D-65597 Hünfelden-Dauborn
Tel.: +49 (0) 6438 / 839-0
Fax: +49 (0) 6438 / 839-30
E-Mail: contact@strulik.com
technik@strulik.com
Internet: www.strulik.com

Wojciech Konka
Fire Prevention - Air-Diffusion
Kierownik Sprzedaży
95-083 Babiczki, ul. Klonowa 45
Tel.: +48 (0) 42 / 6401560
Fax: +48 (0) 42 / 6401560
Mobil: +48 (0) 509 / 402007
E-Mail: polska@strulik.com 
Internet: www.strulik.com
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Strulik GmbH

Neesbacher Straße 15
D-65597 Hünfelden-Dauborn

Tel.: +49 (0) 6438 / 839-0
E-Mail: contact@strulik.com
Internet: www.strulik.com

Zmiany techniczne zastrzeżone.
© 2015 Strulik GmbH


