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Techniczna Jednostka Aprobująca, która wystawia
Europejską Aprobatę Techniczną.

Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Nazwa handlowa produktu budowlanego

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“

Rodzina produktów,
Do której należy produkt budowlany

Powłoka o działaniu endotermicznym do uszczelnienia
przejść instalacyjnych

Producent

svt Brandschutz
Vertriebsgesellschaft mbH International
Glüsinger Straße 86
21217 Seevetal
NIEMCY

Zakład produkcyjny

svt Brandschutz
Vertriebsgesellschaft mbH International
Glüsinger Straße 86
21217 Seevetal
NIEMCY

Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna zawiera 38 stron, w tym 33 załączniki, które stanowią część składową
aprobaty.
Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna została
sporządzona zgodnie z Dyrektywą (UE)
nr 305/2011 na podstawie

ETAG Nr 026-2
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych, Wyroby do
zabezpieczeń ogniochronnych i uszczelnień
przeciwpożarowych. Cz. 2 „Uszczelnienie przejść
instalacyjnych” stosowana jest jako Europejski Dokument
Oceny (EAD) zgodnie z artykułem 66 ustęp 3 dyrektywy (UE)
nr 305/2011.
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Europejska Aprobata Techniczna wystawiana jest przez jednostkę notyfikowaną w jej języku urzędowym.
Tłumaczenie niniejszej Europejskiej Aprobaty Technicznej na inne języki musi w całości odpowiadać oryginałowi i
należy je odpowiednio oznaczyć.
Niniejszą Aprobatę Techniczną można przekazywać – również drogą elektroniczną – tylko w formie nieskróconej.
Przekazywanie części tekstu możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Technicznej Jednostki Aprobującej. Każdą
taką część należy odpowiednio oznaczyć.
Techniczna Jednostka Aprobująca może wycofać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną, a przede wszystkim
na podstawie informacji przekazanej przez Komisję zgodnie z artykułem 25 ustęp 3 dyrektywy (UE) nr 305/2011.
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Część szczegółowa

1

Opis techniczny produktu
Produkt budowlany „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ jest powłoką o działaniu endotermicznym.
Dostarczany jest w formie płynnej w kolorze białym lub szarym i tworzy na ochranianej powierzchni
powłoki, które podczas działania temperatury w przypadku pożaru na skutek procesów chemicznych lub
fizycznych zużywają energię lub uwalniają materię. Przy tym pozostają wystarczająco stabilne i chronią
przed przedostawaniem się ciepła, płomienia i/lub dymu.
Szczegółowe dane wymagane w celu identyfikacji produktu oraz istotne przeciwpożarowe kryteria
wydajnościowe produktu budowlanego podane są w załączniku 1.
UWAGA:
Podane właściwości mogą służyć zarówno w celu identyfikacji produktu budowlanego, jak i
przeprowadzenia zakładowej kontroli produkcji przez producenta.

2

Specyfikacja celów stosowania zgodnie ze stosowanym Europejskim Dokumentem
Aprobującym.
Produkt budowlany „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A” stosowany jest jako komponent przeciwpożarowy
w częściach budowlanych, elementach konstrukcyjnych i konstrukcjach, które muszą spełniać wymogi
w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dzięki działaniu reaktywnemu w przypadku pożaru chroni przed
przedostawaniem się ciepła i rozprzestrzenianiem pożaru.
W ramach niniejszej ETA potwierdza się odporność ogniową przejść instalacji kabli lub przejść
mieszanych, które składają się z komponentów podanych w tabeli 1. Uszczelnienie kabli ew. przejść
mieszanych stosowane są w celu zamykania otworów w ścianach lub stropach przeciwpożarowych,
przez które przeprowadzone są kable i/lub rury i służą utrzymaniu wymaganej klasy odporności
ogniowej tych ścian lub stropów w zakresie przejść stanowiących oddzielenie przeciwpożarowe.
Tabela 1 – Części składowe sprawdzonych izolacji

Typ produktu

Nazwa handlowa

Powłoka o działaniu endotermicznym

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Płyty z włókna mineralnego

Hardrock 040

Maty z włókna mineralnego

KLIMAROCK

Otuliny rury z włókna mineralnego

ProRox PS 960

Materiał pęczniejący w formie maty

PYRO-SAFE DG-CR

Wełna mineralna, luźna wełna skalna

ProRox LF 970

Dokładniejsze informacje oraz dane dotyczące sprawdzonych izolacji podane są w załącznikach 2 do
33. Podane we fragmencie 3 właściwości tyczą się wyłącznie tych izolacji (np. w odniesieniu do
instalacji i ułożenia komponentów izolacji oraz rodzaju i położenia przewodów).
Metody kontroli i analizy, które stanowią podstawę niniejszej ETA, zakładają czas użytkowania
„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ wynoszący minimalnie 10 lat. Dane dotyczące czasu użytkowania nie
mogą służyć jako gwarancja producenta, lecz stanowią jedynie środek pomocny ułatwiający wybór
odpowiedniego produktu w odniesieniu do przyjętego ekonomicznie odpowiedniego czasu stosowania
konstrukcji budowlanej.
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Parametry produktu i dane dotyczące metod ich ustalenia
Cel stosowania: Zastosowanie do przejść instalacyjnych

Typ produktu: „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
BWR
2

Główne właściwości

Parametry

Klasa reakcji na ogień

Klasa E zgodnie z EN 13501-1

Odporność ogniowa izolacji (z wełną
Klasa El 30 zgodnie z EN
mineralną, szczegóły zob. załącznik 1 i 17 13501-2
1,2
do 22), która zawiera produkt
Odporność ogniowa izolacji (z płytą z
Klasa El 60 zgodnie z EN
włókna mineralnego jednowarstwową,
13501-2
szczegóły zob. załącznik 1 i 2 do 6), która
1,2
zawiera produkt
Odporność ogniowa izolacji (z wełną
Klasa El 60 zgodnie z EN
mineralną, szczegóły zob. załącznik 1 i 23 13501-2
1,2
do 27), która zawiera produkt
Odporność ogniowa izolacji (z wełną
Klasa El 90 zgodnie z EN
mineralną, szczegóły zob. załącznik 1 i 28 13501-2
1,2
do 32), która zawiera produkt
Odporność ogniowa izolacji (bez wełny
mineralnej, szczegóły zob. załącznik 1 i
1,2
33), która zawiera produkt

Klasa El 90 zgodnie z EN
13501-2

Odporność ogniowa izolacji (z płytą z
Klasa El 120 zgodnie z EN
włókna mineralnego dwuwarstwową,
13501-2
szczegóły zob. załącznik 1 i 7 do 11), która
1,2
zawiera produkt
Odporność ogniowa izolacji (z płytą z
włókna mineralnego, szczegóły zob.
załącznik 1 i 12 do 16), która zawiera
1,2
produkt
3

Wydzielanie niebezpiecznych substancji

Klasa El 240 zgodnie z EN
13501-2

Brak niebezpiecznych
3
substancji

Ogólne aspekty

3.2

Potwierdzenie trwałości stanowi część składową sprawdzenia istotnych właściwości. Powłoka o działaniu
endotermicznym „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“ w końcowym zastosowaniu powinna spełniać warunki
kategorii użytkowej X (stosowanie na zewnątrz), nie są spodziewane istotne zmiany we właściwościach
przeciwpożarowych.

1

Odporność ogniowa zależna jest od zabudowy przejścia instalacyjnego oraz od innych elementów, z których składa się przejście.
Szczegóły dotyczące przejść instalacyjnych o odpowiedniej klasie odporności ogniowej, podane są w załączniku 1.

2

Postanowienie techniczne państw członkowskich w zakresie wykonania instalacji elektrycznych przewodzących oraz dopuszczalne
przejście kablowe pozostają bez zmian.

3

Zgodnie z danymi producenta oraz składem chemicznym przedłożonym w DIBt
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Stosowany system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych z
podaniem podstawy prawnej
Zgodnie z decyzją komisji 1999/454/EG z dnia 22 czerwca 1999 r. (Dz.U. L 178 z dnia 14 lipca 1999 r.,
str. 42), zmienioną poprzez decyzję komisji 2001/596/EG z dnia 8 stycznia 2001 r. (Dz.U. L 209 z dnia
2 sierpnia 2001 r., str. 33) obowiązuje system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych
(AVCP) (zobacz załącznik V w połączeniu z artykułem 65 ustęp 2 dyrektywy (UE) nr 305/2011) zgodny
z następującą tabelą.
Produkt

Wyroby do zabezpieczeń
ogniowych i uszczelnień
przeciwpożarowych

5

Stopień lub klasa
System
(odporność ogniowa)

Cel stosowania

Do oddzieleń przeciwpożarowych
(stosowane jako przejście
instalacyjne)

wszystkie

1

Wymagane szczegóły techniczne w celu wykonania systemu oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych zgodnie ze stosowanym Europejskim Dokumentem Oceny
Szczegóły techniczne, które są niezbędne w celu wykonania systemu oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych, stanowią część składową planu kontrolnego, który jest złożony w
Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej.

Sporządzono w Berlinie w dniu 4 Grudnia 2014 roku przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej

Prof. Gunter Hoppe
Kierownik działu

Uwierzytelnił
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Właściwości i dane techniczne produktu budowlanego „PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“

1

Właściwości/ kryterium
wydajnościowe
Gęstość

Parametry
1410 g/l ± 70 g/l

Procedura kontrolna
EN ISO 2811-1

2

Zawartość substancji nielotnych

66,0 % do 86,0%

EN ISO 3251

3

Utrata masy przy podgrzewaniu

38,0 % do 48,0 %

EN ISO 3451-1/EOTA TR 24 (2009) przy
400°C ponad 30 minut

4

LOI Indeks tlenowy

55,0 % ± 3 %

5

Elastyczność powłoki

≥ 5 mm

ISO 4589
Grubość próbki ok. 1,5 mm
EN ISO 1519
Grubość próbki ok. 1,5 mm

6

Reakcja na ogień

Klasa E

EN ISO 11925-2

Podane właściwości mogą służyć zarówno w celu identyfikacji produktu budowlanego, jak i przeprowadzenia zakładowej kontroli
produkcji przez producenta.
Szczegóły dotyczące wykonania zakładowej kontroli produkcji podane są w planie kontrolnym.

Opis dodatkowych danych badanego przejścia instalacyjnego
Oznaczenie / producent
„PYRO-SAFE DG-CR“
svt Brandschutz
Vertriebsgesellschaft mbH
International
21217 Seevetal
NIEMCY

Opis

Materiał budowlany tworzący warstwę izolacyjną w formie maty
zgodnie z ETA-13/0100:
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1: Klasa E

„Hardrock 040“
(„Hardrock II“)
Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck
Niemcy

Płyta z włókna mineralnego zgodnie z DIN EN 13162
Grubość ≥ 60 mm
3
Nominalna gęstość objętościowa 150 kg/m
Klasa reakcji na ogień zgodnie z DIN EN 13501-1: Klasa A1

„ProRox PS 960“
(RS 880)
Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck
Niemcy

Otulina rury wykonana z koncentrycznie zwiniętej wełny mineralnej bez folii
aluminiowej zgodnie z EN 14303
3
3
Nominalna gęstość objętościowa: 100 kg/m -120 kg/m
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1 Klasa A1L

„Klimarock“
Deutsche Rockwool
Mineraiwoll GmbH
45966 Gladbeck Niemcy
„ProRox LF 970“
Deutsche Rockwool
Mineralwoll GmbH
45966 Gladbeck
Niemcy

Mata z wełny mineralnej z jednostronną okładziną folii aluminiowej
zgodnie z niemieckim dopuszczeniem nr Z-23.14-1115
3
3
Nominalna gęstość objętościowa: 40 kg/m - 50 kg/m
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1: A2L – s1 ,d0
Grubość: 30 mm

Luźna wełna mineralna zgodnie z EN 14303
3
Nominalna gęstość objętościowa: 100 kg/m
Klasa reakcji na ogień zgodnie z EN 13501-1: Klasa A1

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Opis produktów budowlanych, właściwości i kryteria wydajności

Załącznik 1
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ – Jednowarstwowy
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 6

Warianty powłoki kabli
PYRO-SAFE FLAMMOTECT -A
Wiązka kablowa
Konstrukcje nośne kabli
Kabel
Rury niepalne z niepalną
izolacją „Klimarock”

Rury palne z tworzywa sztucznego w
otulinie „PYRO-SAFE DG-CR“
Warianty owinięć kabli
PYRO-SAFE DG-CR
Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect”
Gabocom „speed pipe” z owinięciem
bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Instalacja klimatyzacji typu Klimasplit z
owinięciem bandażem
PYRO-SAFE DG-CR
2

Rura niepalna „NanoSUN “- Podwójna
rura solarna z owinięciem bandażem
PYRO-SAFE DG-CR

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania instalacji (kabli/rur) oraz wykonania
uszczelnienia przejścia, szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja użytkowania producenta
produktu budowlanego.
Wymiary w mm
„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowe mieszanego przejścia instalacyjnego klasy odporności
ogniowej El 60 z jedną płytą z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w ścianie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 2
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ – Jednowarstwowy
Przedstawienie uszczelnienia

Legenda
Lekka ściana działowa
Płyty z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm
Powłoka o działaniu
endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
owinięcie
kabla
ew.
rury
bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Pierwsza podpora
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(niepalna) ew. szpachlowanie
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 6

Izolacja lokalna „Klimarock“
Kable i trasy kablowe

Kable i trasy kablowe
Ew. izolacja ochrony „Klimarock“
Izolacja z kauczuku
syntetycznego Armaflex Protect

Rura palna

Rura niepalna

„Speed pipe”

Rura niepalna

NanoSUN2 - Podwójna rura solarna

Klimasplit – instalacja klimatyzacyjna

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 60 z pojedynczą warstwą płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w ścianie - przekrój

Załącznik 3
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ – Jednowarstwowy
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 6

Warianty powłoki kabli
PYRO-SAFE FLAMMOTECT -A
Wiązka kabli
Konstrukcje nośne kabli
Kabel
Rury niepalne z niepalną izolacją
„Klimarock”

Rury palne z tworzywa sztucznego
z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“
Warianty owinięcia kabla
bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect”
Gabocom „speed pipe” z
owinięciem rury bandażem
PYRO-SAFE DG-CR
2

Rura niepalna „NanoSUN “Podwójna rura solarna z
owinięciem rury bandażem
PYRO-SAFE DG-CR

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania przewodów (kabli/rur) oraz budowy przejścia
instalacyjnego, szczegóły konstrukcyjne zob. np. w instrukcji montażu producenta produktu
budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 60 z jedną warstwą płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 4
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ – Jednowarstwowy
Legenda

Przedstawienie uszczelnienia

Strop masywny
Płyta z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie
kabla
ew.
rury
bandażem PYRO-SAFE DG-CR

Czynności w zakresie wykonanych przejść instalacyjnych:
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 6

Kable i trasy kablowe

Powłoka z wełny mineralnej ew.
szpachlowanie z PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A

Kable i trasy kablowe
Izolacja lokalna„Klimarock“
Ew. izolacja ochrony „Klimarock“
Izolacja z kauczuku syntetycznego
Armaflex Protect

Rura palna

NanoSUN2 - Podwójna rura solarna

Rura niepalna

Rura niepalna

„speed pipe”

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 60 z jedną warstwą płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w stropie - przekrój

Załącznik 5
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ – Jednowarstwowy

Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Instalacja klimatyzacji typu Klimasplit Składające się z 2 przewodów rurowych z miedzi (U/U) z izolacją rury przy pomocy
(„Tubolit DuoSplit”, „Tubolit Split” firmy pianki PE zgodnie z EN 14313, rury z tworzywa sztucznego z PVC-U zgodnie z EN
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG) 1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) i 2 kabli towarzyszących z owinięciem
bandażem 'PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)
Lekka ściana
działowa

Rury niepalne z niepalną izolacją z
włókien mineralnych

Rury z miedzi lub stali do 3 przewodów rurowych (C/U) z niepalną izolacją rury z
„Klimarock“(mata z włókna mineralnego) zgodnie z EN 14303:2009 + A1:2013

(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)

Lekka ściana
działowa lub strop

Kable

Kabel i wiązka kabli zgodnie z EN 1366-3: 2009-7 z „PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A“ (powłoka o działaniu endotermicznym) lub z owinięciem kabli
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Konstrukcje nośne kabla

Perforowane i nieperforowane korytka kablowe lub drabinki kablowe ze stali.

Rury palne z tworzywa sztucznego

Rury z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:2011, PVC-U
zgodnie z EN 13291-1:2014; DIN 8061/DIN 8062:2009, (U/U) z owinięciem rur
bandażem 'PYRO-SAFE DG-CR“

Rura niepalna
z niepalną izolacją z otuliny
z włókien mineralnych

Rury z miedzi i stali (C/U,) z niepalną izolacją rury z „Klimarock” i ew. dodatkową
izolacją ochronną z „Klimarock” zgodnie z EN 14303:2009 + A1:2013

(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)
Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect“ firmy Armacell GmbH

Rury z miedzi lub stali (C/U)

(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)
„NanoSUN2-podwójna lub pojedyncza Specjalne rury z matriałów niepalnych (U/U) z konfekcjonowanymi wstępnie
rura solarna firmy Aktarus Group SRL izolacją i zintegrowanym kablem towarzyszącym, z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“
„speed pipe”- Systemy:
Specjalne wiązki lub pojedyńcze mikrorury z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i
Wiązki mikrorur „SRV 50“,
DIN 8074/DIN 8075:2011, z lub bez światłowodów i mikrokabli światłowodowych z
„SRV-i 50”,
owinięciem bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“
Pojedyncze rury „speed pipe® ground”,
„speed pipe® indoor“ firmy gabo
Systemtechnik GmbH

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 60 z jedną warstwą płyt z włókna mineralnego;
Opis wykonanych instalacji

Załącznik 6
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Dwuwarstwowy

Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 11

Warianty powłoki kabli
PYRO-SAFE FLAMMOTECT -A
Wiązka kabli
Konstrukcje nośne kabla
Kabel
Rury niepalne z palną izolacją z
kauczuku syntetycznego i izolacją
ochronną z „Klimarock” ew. bez
izolacji ochronnej
Rury palne z tworzywa sztucznego
z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“
Warianty owinięcia kabla
bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect”
2

Rura niepalna „NanoSUN “Podwójna rura solarna z
owinięciem rury bandażem
PYRO-SAFE DG-CR

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania przewodów (kabli/rur) oraz budowy przejścia
instalacyjnego , szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja aplikacji producenta produktu
budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 120 z 2 warstwami płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w ścianie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 7
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Dwuwarstwowy
Legenda

Przedstawienie uszczelnienia

Lekka ściana działowa
Płyty z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owiniecie kabla ew. rury
PYRO-SAFE DG-CR
Pierwsza podpora
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(niepalna) ew. szpachlowanie
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Ew. izolacja ochronna „Klimarock“
Izolacja z kauczuku syntetycznego
(palna)

Uszczelnienie instalacji w przejściu instalacyjnym:
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 11

Kable i trasy kablowe

Kable i trasy kablowe

Rura palna

Niepalna rura

Rura niepalna

Dodatkowa instalacja kabli poprzez
wywiercenie otworu w gotowym
uszczelnieniu w obszarze owinięcia

NanoSUN2 - Podwójna rura solarna

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 120 z 2 warstwami płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w ścianie - przekrój

Załącznik 8
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Dwuwarstwowy

Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 11

Warianty powłoki kabli
PYRO-SAFE FLAMMOTECT -A
Wiązka kabli
Konstrukcje nośne kabla
Kabel
Rury niepalne z palną izolacją z
kauczuku syntetycznego i izolacją
ochronną z „Klimarock” ew. bez
izolacji ochronnej
Rury palne z tworzywa sztucznego z
owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“
Warianty owinięcia kabla bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”
Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect”
Rura niepalna z obudowami rury “Pro
Rox PS 960“ i izolacją ochronną z
„Klimarock“
2

Rura niepalna „NanoSUN “Podwójna rura solarna z owinięciem
bandażem PYRO-SAFE DG-CR

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania instalacji (kabli/rur) oraz wykonanie
uszczelnienia przejścia, szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja użytkowania producenta produktu
budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składową mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 120 z 2 warstwami płyt z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 9
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Dwuwarstwowy
Przedstawienie uszczelnienia:
Legenda
Strop masywny
Płyty z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm

Uszczelnienie instalacji w przejściu instalacyjnym:
Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 11
Przewody
kablowe
Trasy kablowe

Przewody
kablowe
Trasy kablowe

Powłoka o działaniu
endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla ew. rury bandażem
PYRO-SAFE DG-CR
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(niepalna) ew. szpachlowanie
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Izolacja ochronna „Klimarock“
Pro Rox PS 960 obudowa rury

Przewody kablowe (instalacja późniejsza
jednostronna przez otwory wiercone)

Rura palna

Rura niepalna

Rury instalacyjne
do prowadzenia
przewodów

Rura niepalna

Izolacja z kauczuku syntetycznego
(palna)
Uchwyt mat z siatki drucianej

Rura niepalna

Nano SUN2 podwójna rura solarna

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 120 z 2 płytami z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w stropie - przekrój

Załącznik 10
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Mieszane przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Dwuwarstwowy

Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Kabel

Kable i wiązki kablowe zgodnie z EN 1366-3:2009-7 z „PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A“ (materiał o działaniu endotermicznym) lub z owinięciem kabla
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Konstrukcje nośne kabla

Perforowane i nieperforowane korytka kablowe lub drabinki kablowe ze stali.

Rury palne z tworzywa sztucznego Rury z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:2011, PVC-U
zgodnie z EN 13291-1:2014; DIN 8061/DIN 8062:2009, (U/U) z owinięciem rury
bandażem 'PYRO-SAFE DG-CR“

Lekka
ściana działowa lub
strop

Rury niepalne z palną izolacją z
kauczuku syntetycznego „Kaiflex
ST“ firmy Kaimann GmbH

Rury z miedzi lub stali (C/U) z dodatkową izolacją ochronną „Klimarock“ (mata z
włókna mineralnego) zgodnie z EN 14303:2009 + A1:2013 i z owinięciem rury
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“

(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)

Rury niepalne z izolacją „Armaflex
Protect“ firmy Armacell GmbH

Rury z miedzi lub stali (C/U)

(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)

Lekka
ściana działowa

Strop

„NanoSUN2-podwójna lub
pojedyncza rura solarna firmy
Aktarus Group SRL

Specjalne rury z matriałów niepalnych (U/U) z konfekcjonowanymi wstępnie
izolacją i zintegrowanym kablem towarzyszącym, z owinięciem rur bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Kable
(Instalacja późniejsza)

Kable zgodnie z EN 1366-3: 2009-7 instalowane w późniejszym czasie przy
pomocy otworów wierconych w obszarze owinięć kabli (bez uszczelnienia
przejścia kabla przez płyty i bez uzupełniania powłoki w płytach z włókna
mineralnego i bez uzupełnienia powłoki z wełny mineralnej)

Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów

Elastyczne rury instalacyjne do prowadzenia przewodów(U/U) z PE-HD zgodnie z
EN 61386-22:2004 + A11:2010, pojedyncze lub w wiązkach (U/U), z lub bez kabli,
z owinięciem rur bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“

Rury niepalne z niepalną izolacją z Rury z miedzi lub stali z niepalną izolacją rur „ProRox 960“ (otulina z włókna
włókien mineralnych
mineralnego) i dodatkową izolacją ochronną od górnej strony stropu „Klimarock“
(mata z włókna mineralnego) zgodnie z EN 14303:2009 + A1: 2013
(Lokalna izolacja LS zgodnie z EN
1366-3:2009-07)

Kable (późniejsze instalacje
wykonane tylko z jednej strony
przejścia instalacyjnego)

Kabel zgodnie z EN 1366-3:2009-7 w otworach wierconych w płytach przejścia
instalacyjnego , bez uzupełnienia powłoki wewnętrznej płyt przy jednostronnym
montażu owinięcia kabla bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“, z góry lub od dołu.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa mieszanego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 120 z 2 płytami z włókna mineralnego;
Opis uszczelnienia instalacji

Załącznik 11
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Czterowarstwowy

Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 16

Owinięcie kabla
bandażem
PYRO-SAFE DG-CR

Konstrukcje nośne kabli

Wiązka kabli

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania instalacji (kabli/rur) oraz wykonanie uszczelnienia przejścia,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja użytkowania producenta produktu budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 240 z 4 płytami z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w ścianie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 12
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Czterowarstwowy
Legenda

Przedstawienie uszczelnienia:

Ściana masywna
Płyty z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(niepalna) ew. szpachlowanie
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnienia - zobacz tabelę w załączniku 16

Kable, trasy kablowe

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 240 z 4 płytami z włókna mineralnego;
Widok, przekrój, wykonane instalacje

Załącznik 13
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Czterowarstwowy

Pozostałe dane dotyczące instalacji - zobacz tabelę w załączniku 16

Owinięcie kabla
bandażem
PYRO-SAFE DG-CR

Konstrukcja nośne kabli

Wiązka kabli

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i usytuowania instalacji (kabli/rur) oraz wykonanie uszczelnienia przejścia,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja użytkowania producenta produktu budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 240 z 4 płytami z włókna mineralnego;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie przejścia instalacyjnego

Załącznik 14
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Czterowarstwowy
Legenda

Przedstawienie uszczelnienia:

Strop masywny
Płyty z włókna mineralnego
Rockwool Hardrock 040, d= 60 mm
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(niepalna) ew. szpachlowanie
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnienia - zobacz tabelę w załączniku 16
Kable, trasy kablowe

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 240 z 4 płytami z włókna mineralnego;
Widok, przekrój, wykonane instalacje

Załącznik 15
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE Flammotect“ - Czterowarstwowy

Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Kabel

Kabel i wiązki kablowe zgodnie z EN 1366-3: 2009-7 z „PYRO-SAFE
FLAMMOTECT-A“ (powłoka o działaniu endotermicznym) lub z owinięciem kabla
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“ (pęczniejącym w przypadku pożaru)

Konstrukcje kablowe

Perforowane i nieperforowane korytka lub drabinki kablowe ze stali (klasa reakcji
na ogień min A2 zgodnie z EN 13501-2)

Ściana / strop
masywny

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
Klasy odporności ogniowej El 240 z 4 płytami z włókna mineralnego;
Opis uszczelnienia instalacji

Załącznik 16
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 22

Instalacja klimatyzacji typu
Klimasplit z owinięciem rury
bandażem PYRO-SAFE DG-CR

Owinięcie kabli
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów z
kablami

Wiązka kabli

- Podwójne rury niepalne solarne
2
„NanoSUN „ z owinięciem rury
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR”

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez kabli

Kabel

Wiązka kabli

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia
instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i
instalacji przewodów (kabli/rur) oraz wykonania
uszczelnień, szczegóły konstrukcyjne zob. np.
instrukcja instalacji producenta produktu
budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie – przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 17
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 22

Wewnętrzna krawędź
otworu wyłożona
„PYRO-SAFE DG-CR“
Kabel/ wiązka kablowa
przy instalacji w
lekkich ścianach
działowych

Owinięcie kabli
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”
Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów z
obłożeniem kablami

Owinięcie kabla
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”
Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez obłożenia kablami

Wewnętrzna krawędź
otworu wyłożona
„PYRO-SAFE DG-CR“
Palne rury z
kablem
towarzyszącym

Instalacja klimatyzacji
Klimasplit z owinięciem
rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”,
instalacja wyłącznie w
ścianach masywnych

2

„NanoSUN “- Niepalna
podwójna rura solarna z
owinięciem rury
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

Uwaga: Przedstawienie przejścia instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i instalacji przewodów (kabli/rur) oraz wykonania uszczelnień, szczegóły
konstrukcyjne zob. np. instrukcja instalacji producenta produktu budowlanego.

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie – przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 18
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Niemiecki
Instytut
Techniki
Budowlanej

Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Przedstawienie uszczelnienia:

Legenda

- otwór
kwadratowy

Lekka ściana działowa
Uszczelnienie z wełny mineralnej
(gęstość na środku ok. 200 kg/m3)
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

- otwór
okrągły

Wyłożenie wewnętrznej powierzchni
otworu przejścia lub owinięcie kabli/rur
bandażem PYRO-SAFE DG-CR
Pierwsza podpora

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 22

Przejście bez instalacji

Rura palna

Kable, wiązka kablowe

NanoSUN2 - podwójna rura solarna

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

Instalacja klimatyzacji Klimasplit

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie – przekrój

Załącznik 19
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień- zobacz tabelę w załączniku 22

Rury palne z
kablem
towarzyszącym
Owinięcie rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Instalacja klimatyzacji
typu Klimasplit z
owinięciem rury
bandażem „PYRO-SAFE
DG-CR”, instalacja
wyłącznie w ścianach
masywnych

Owinięcie kabli
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów z
kablami

Wiązka kablowa

2

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez kabli

Kable

„NanoSUN “- niepalna
podwójna rura solarna z
owinięciem rury
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

Wiązka kablowa

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia
instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i instalacji
przewodów (kabli/rur) oraz wykonania uszczelnień,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja instalacji
producenta produktu budowlanego.

Instalacja klimatyzacji typu Klima split z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

2

„NanoSUN “- niepalna podwójna rura solarna z
owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR”

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 20
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Przedstawienie uszczelnienia:
Legenda
Strop masywny
Uszczelnienie z wełny mineralnej
3
(gęstość na środku ok. 200 kg/m )
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla ew. rury
PYRO-SAFE DG-CR

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 22

Przejście bez instalacji

Palna rura

KIable, trasy kablowe

NanoSUN2 - podwójna rura solarna

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

Instalacja klimatyzacji Klimasplit

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przekrój

Załącznik 21
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“

Zabudowa

Lekka
ściana działowa lub
strop

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Kabel

Kabel i wiązka kablowa zgodnie z EN 1366-3: 2009-7

Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, giętkie

Giętkie rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-22:2004 +
A11:2010 (U/U) z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:201,
pojedyncze lub wiązkach, z lub bez obłożenia kablami, z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, sztywne

Sztywne rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-21:2004 +
A11:2010 (U/U), z dowolnego tworzywa sztucznego, z lub bez obłożenia kablami

Rury palne z tworzywa sztucznego

Rury z PVC-U zgodnie z EN 13291-1:2014; DIN 8061/D1N 8062:2009 (U/U), z
owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR*

„NanoSUN2” -podwójna lub pojedyncza Specjalne rury z matriałów niepalnych (U/U) z konfekcjonowanymi wstępnie izolacją i
rura solarna firmy Aktarus Group SRL zintegrowanym kablem towarzyszącym, z owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE
DG-CR“
Instalacja klimatyzacji Klimasplit
(„Tubolit DuoSplit”, „Tubolit Split” firmy
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG)

Składające się z 2 przewodów rurowych z miedzi (U/U) z izolacją rury przy pomocy
pianki PE zgodnie z EN 14313, rury z tworzywa sztucznego z PVC-U zgodnie z EN
1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) i 2 kabli towarzyszących z owinięciem
rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 30 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Opis wykonanych instalacji

Załącznik 22
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 27

Wewnętrzna krawędź
otworu wyłożona bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Owinięcie kabla
„PYRO-SAFE DG-CR“

Rury instalacyjne do
prowadzenia
przewodów bez kabli

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
z kablami

Wiązka kabli

Kabel

Wiązka kabli

Kabel/ wiązka kablowa
przy instalacji w lekkich
ścianach działowych

Owinięcie kabli bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”
Rury
instalacyjne
do
prowadzenia przewodów z
obłożeniem kablami

Owinięcie kabla
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”
Rura
instalacyjna
do
prowadzenia przewodów
bez obłożenia kablami

Rury palne z kablem
towarzyszącym
2

„NanoSUN “- niepalna
podwójna rura solarna z
owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

Owinięcie rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia klasy odporności
ogniowej El 60 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie - przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 23
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Przedstawienie uszczelnienia:

Legenda
Lekka ściana działowa

Kwadratowe
otwory

Uszczelnienie z wełny mineralnej
3
(gęstość na środku ok. 200 kg/m )
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Okrągłe
otwory

Wyłożenie wnętrza otworu lub owinięcie
kabla ew. rury bandażem PYRO-SAFE
DG-CR
Pierwsza podpora

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 27

Przejście bez instalacji

Kable, trasy kablowe

NanoSUN2 - podwójna rura solarna

Rura palna

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 60 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie – przekrój

Załącznik 24
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 27

Wewnętrzna krawędź
otworu wyłożona
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Rury palne z
kablem
towarzyszącym
Owinięcie kabli
„PYRO-SAFE DG-CR“

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów z
kablami

Wiązka kabli

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez kabli

Kabele

Owinięcie rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia
instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i instalacji
przewodów (kabli/rur) oraz wykonania uszczelnień,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja instalacji
producenta produktu budowlanego.

Wiązka kablowa

Instalacja klimatyzacji typu Klimasplit z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

2

„NanoSUN “- niepalna podwójna
rura solarna z owinięciem rury
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR”

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 60 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 25
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Legenda

Przedstawienie uszczelnienia:

Strop masywny
Uszczelnienie z wełny mineralnej
3
(gęstość na środku ok. 200 kg/m )
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla ew. rury
PYRO-SAFE DG-CR

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 27

Przejście bez instalacji

NanoSUN2 - podwójna rura solarna

Kable, trasy kablowe

Rura palna

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

Instalacja klimatyzacji Klimasplit

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 60 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przekrój

Załącznik 26
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“

Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Kabel

Kabel i wiązka kablowa zgodnie z EN 1366-3: 2009-7

Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, giętkie

Giętkie rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-22:2004 +
A11:2010 (U/U) z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:201,
pojedyncze lub wiązkach, z lub bez obłożenia kablami, z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Lekka
ściana działowa lub Rury instalacyjne do prowadzenia
strop
przewodów, sztywne
Rury palne z tworzywa sztucznego

Sztywne rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-21:2004 +
A11:2010 (U/U), z dowolnego tworzywa sztucznego, z lub bez obłożenia kablami
Rury z PVC-U zgodnie z EN 13291-1:2014; DIN 8061/D1N 8062:2009 (U/U), z
owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR*

„NanoSUN2” -podwójna lub pojedyncza Specjalne rury z matriałów niepalnych (U/U) z konfekcjonowanymi wstępnie
rura solarna firmy Aktarus Group SRL izolacją i zintegrowanym kablem towarzyszącym, z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Strop

Instalacja klimatyzacji Klimasplit
Składające się z 2 przewodów rurowych z miedzi (U/U) z izolacją rury przy pomocy
(„Tubolit DuoSplit”, „Tubolit Split” firmy pianki PE zgodnie z EN 14313, rury z tworzywa sztucznego z PVC-U zgodnie z EN
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG) 1329-1:2004; DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) i 2 kabli towarzyszących z owinięciem
rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 60 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Opis wykonanych instalacji

Załącznik 27
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 32

Wewnętrzna krawędź
otworu wyłożona
bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Kabel/ wiązka kablowa
przy instalacji w lekkich
ścianach działowych

Owinięcie kabla
„PYRO-SAFE
DG-CR“

Wiązka kabli

Rury palne z kablem
towarzyszącym

Owinięcie rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Owinięcie kabli
„PYRO-SAFE DG-CR”

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów z
kablami

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez kabli

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia
instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i instalacji
przewodów (kabli/rur) oraz wykonania uszczelnień,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja instalacji
producenta produktu budowlanego.

2

„NanoSUN “- niepalna
podwójna rura solarna z
owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR”

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 90 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przedstawienie uszczelnienia instalacyjnego

Załącznik 28
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Przedstawienie uszczelnienia:

Legenda
Lekka ściana działowa

Kwadratowe
otwory

Uszczelnienie z wełny mineralnej
(gęstość na środku ok. 200 kg/m3)
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Okrągłe
otwory

Wyłożenie wnętrza otworu lub owinięcie
kabla ew. rury bandażem PYRO-SAFE
DG-CR
Pierwsza podpora

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 32

Przejście bez instalacji

Wiązki kablowe

Przewody kablowe

Okrągłe otwory części konstrukcyjnych

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

NanoSUN2 - podwójna rura solarna

Rura palna

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 90 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w ścianie – przekrój

Załącznik 29
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Pozostałe dane dotyczące przejść instalacyjnych - zobacz tabelę w załączniku 32

Rury palne z kablem
towarzyszącym
Owinięcie rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“

Owinięcie kabli
„PYRO-SAFE DG-CR”

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
z kablami

Wiązka kabli

Rury instalacyjne do
prowadzenia przewodów
bez kabli

Kable

Wiązka kablowa

Uwaga: Przedstawienie mieszanego przejścia
instalacyjnego jest symboliczne.
Szczegółowe dane np. dotyczące rodzaju i instalacji
przewodów (kabli/rur) oraz wykonania uszczelnień,
szczegóły konstrukcyjne zob. np. instrukcja instalacji
producenta produktu budowlanego.

2

Instalacja klimatyzacyjna typu
Klimasplit z owinięciem rury
bandażem PYRO-SAFE DG-CR

„NanoSUN “- niepalne podwójne
rury solarne z owinięciem rur
bandażem „PYRO-SAFE DG-CR”

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 90 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stropie – przekrój
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Przedstawienie uszczelnienia:

Legenda
Strop masywny
Uszczelnienie z wełny mineralnej
3
(gęstość na środku ok. 200 kg/m )
Powłoka o działaniu
endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A
Owinięcie kabla ew. rury
PYRO-SAFE DG-CR

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Pozostałe dane dotyczące uszczelnień - zobacz tabelę w załączniku 32

Przejście bez instalacji

NanoSUN2 - Podwójna rura solarna

Kable, trasy kablowe

Rura palna

Rury instalacyjne do prowadzenia przewodów

Instalacja klimatyzacji Klimasplit

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia instalacyjnego
klasy odporności ogniowej El 90 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Uszczelnienie w stopie – przekrój

Załącznik 31
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“
Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Kabel

Kabel i wiązka kablowa zgodnie z EN 1366-3: 2009-7

Kwadratowe otwory części konstrukcyjnej:
Wiązka kablowa zgodnie z EN 61366-3:2009-7 z:” PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A”
(powłoka o działaniu endotermicznym) lub z owinięciem kabla „PYRO-SAFE DG-CR”
(materiał pęczniejący w przypadku pożaru)
Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, giętkie

Giętkie rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-22:2004 + A11:2010
(U/U) z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:201, pojedyncze lub
wiązkach, z lub bez obłożenia kablami, z owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“
(materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, sztywne

Sztywne rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-21:2004 + A11:2010
(U/U), z dowolnego tworzywa sztucznego, z lub bez obłożenia kablami

Rury palne z tworzywa sztucznego

Rury z PVC-U zgodnie z EN 13291-1:2014; DIN 8061/D1N 8062:2009 (U/U), z owinięciem
rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR*

Lekka
ściana działowa lub
strop

„NanoSUN2” -podwójna lub
Specjalne rury z matriałów niepalnych (U/U) z konfekcjonowanymi wstępnie izolacją i
pojedyncza rura solarna firmy Aktarus zintegrowanym kablem towarzyszącym, z owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE
Group SRL
DG-CR
Kabel

Kabel zgodnie z EN 1366-3: 2009-7

Połączenia kablowe typu Klimasplit Składające się z 2 przewodów rurowych z miedzi (U/U) z izolacją rury przy pomocy pianki
(„Tubolit DuoSplit”, „Tubolit Split” firmy PE zgodnie z EN 14313, rury z tworzywa sztucznego z PVC-U zgodnie z EN 1329-1:2004;
Armacell Enterprise GmbH & Co. KG) DIN 8061/DIN 8062:2009 (U/U) i 2 kabli towarzyszących z owinięciem rury bandażem
„PYRO-SAFE DG-CR“ (materiał pęczniejący w przypadku pożaru)
Strop
Rury instalacyjne do prowadzenia
przewodów, giętkie

Giętkie rury instalacyjne do prowadzenia kabli zgodnie z EN 61386-22:2004 + A11:2010
(U/U) z PE-HD zgodnie z EN 1519-1:1999 i DIN 8074/DIN 8075:201, pojedyncze lub
wiązkach, z lub bez obłożenia kablami, z owinięciem rury bandażem „PYRO-SAFE DG-CR“
(materiał pęczniejący w przypadku pożaru)

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 90 z zastosowaniem wełny mineralnej;
Opis wykonanych instalacji

Załącznik 32
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Kablowe przejście instalacyjne „PYRO-SAFE ES“ (bez uszczelniania z wełny mineralnej) w ścianie i stropie

Legenda
Lekka ściana działowa
Ściana masywna
Strop masywny
Powłoka o działaniu endotermicznym
PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A

Przedstawienie uszczelnienia:
Pierwsza podpora

Ściana

Strop

Wykonanie uszczelnienia przejścia instalacyjnego:
Ściana

Strop

Przewody kablowe

Zabudowa

Rodzaj instalacji

Krótki opis

Ściana/strop

Kabel

Kabel zgodnie z EN 1366-3: 2009-7

Szczegóły dotyczące konstrukcji zobacz instrukcja instalacji.
Wymiary w mm

„PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A“
Zastosowanie jako część składowa kablowego przejścia
klasy odporności ogniowej El 90 bez zastosowania wełny mineralnej;
Opis, przekrój wykonanych instalacji

Załącznik 33

