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Tűzcsappantyúk/zsaluk: EN 1366-2 

Füstcsappantyúk/zsaluk: EN 1366-10 
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Számos változat létezik (eltérő áron!): 

 a fal/födém síkjában beépítve 

    „within structural openings” 

   szerelt vs. épített fal 

  „13.2. … az eredmények csak  

azonos típusú csappantyúra érvényesek, 

azonos orientációban  

és a tartószerkezethez képest  

azonos helyzetben, mint a tesztelt.” 

 a falra/födémre szerelve  

„13.3. … onto the face of a wall or a floor” 

 a faltól/födémtől távol 

„13.4. … remote from a wall or floor” 

 füst: függőleges/vízszintes légcsatornára építve 



Tervezéskor: karbantartás lehetséges lesz? Hozzáférés? 

A nem megfelelő beépítés az acél légcsatorna hőtágulása 

miatt a lezárás integritását sértheti -> sok esetben 

hőtágulási kompenzátor szükséges! 

 

forrás: 

„Lüftungstechnische 

Anlage – Einbau und 

Kontrollprüfung von 

Brandschutzklappen und 

Brandrauch-

Steuerklappen” 

(Ausztria) 

forrás: Trox FKA-EU 

beépítési és kezelési 

utasítás 

Szellőzés: tűzgátló csappantyúk (zsaluk) beépítése 

(tűzgátló záróelemek) 
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forrás: Trox FKA-EU 

beépítési és kezelési 

utasítás 

Elvileg létezik habarcs alapú beépítés (befalazás, habarcskiöntés) 

és kőzetgyapot táblába történő beépítés (lágy lezárás), de ennél a 

típusnál csak a habarcsos mód szerepel! 

Szellőzés: tűzgátló csappantyúk (zsaluk) beépítése 

(tűzgátló záróelemek) 
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Épületgépészeti és villamos átvezetések,  

lineáris hézagok tűzvédelmi lezárása 

 éghető és nem éghető csövek  

 villamos kábelek és kábeltálcák  

 lineáris hézagtömítések  

 

 

 

Építészeti tűzvédelem 

teljesítménynyilatkozat? 

teljesítménynyilatkozat? 

teljesítmény- 

nyilatkozat? 
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Teljesítménynyilatkozat (csak a termékre): 

bevonat a lágy lezáráshoz 

termék szerkezet 
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Teljesítménynyilatkozat (csak a termékre): 

tűzgátló mandzsetta 

termék 

szerkezet 
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Szerkezet tűzállósági teljesítményének igazolása 

nem teljesítménynyilatkozattal! 

Tűzvédelmi Szakmai Nap - Tűzvédelmi tömítések, lezárások minősítése  © Marlovits Gábor, 2018.06.07. 



Az európai vizsgálati szabvány (MSZ EN 1366-3) és a DIN egy kábel-mátrixot definiál (BS és ASTM 

nem), így egy vizsgálatban tesztelhető mindenféle kábeltípus, kábelátmérő és kábelköteg.  

A ”kritikus kábelek” befolyásolják a lezárás viselkedését. 

 

EN szerinti szabványos kábelkonfiguráció 

 

1. csoport (A1, A2, A3, B): kicsi egyedi kábelek köpennyel, ø ≤ 21 mm 

    (10 db 5 mm x 1,5 mm²; 2 db 1 mm x 95 mm²) 

2. csoport (C1, C2, C3, E): közepes egyedi kábelek köpennyel, ø ≤ 50 mm  

    (1 db 4 mm x 95 mm²; 2 db 1 mm x 185 mm²) 

3. csoport (D1, D2, D3): nagy egyedi kábelek köpennyel, ø ≤ 80 mm  

    (1 db 4 mm x 185 mm²) 

4. csoport (F): kábelköteg, ø ≤ 100 mm (telekommunikációs kábelek);  

    egy kábel ≤ ø 21 mm 

5. csoport (G1, G2): köpeny nélküli egyedi kábelek ø ≤ 24 mm  

    (1 db 1 mm x 95 mm²; 1 db 1 mm x 185 mm²) 

6. csoport (H, I): acél, réz és műanyag védőcsövek (conduits) és/vagy csövek, ø ≤ 16 mm 

3x185mm2 3x185/95mm² 4x185 mm2 5x1.5 mm² 4x10 mm² 1x150 mm² 

MSZ EN 1366-3: kábeltípusok, kábelcsoportok 
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Korlátozások: 

 milyen 

építményszerkezetben? 

• szerelt fal? 

• aknafal? 

• szendvicspanel? 

 maximális minősített 

keresztmetszet? 

 kábeltelítettség ≤ 60%! 

 kábeltálca? 

 távolságok: 

• kábeltálcák egymástól 

• faltól, födémtől 

• egyéb szerelvényektől 

(pl. csövek) 

• más lezárásoktól 

 melyik kábelcsoporttal? 

 beltér, kültér (használati 

kategória)? 

Kábelátvezetések – lágy lezárás 
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köpeny nélküli 

Kábelátvezetések – lágy lezárás 
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Tűzgátló mandzsetták MSZ EN 1366-3 szerint 
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          U/U … EI 90 U/C Tűzállósági teljesítmény: EI 90 



Csővég konfigurációk MSZ EN 1366-3 szerint 
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Műanyag csövek átvezetéseinek lezárása:  

U/C vs. U/U 
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Fémcsövek átvezetéseinek lezárása:  

szakasz-szigetelés lágy lezárásban 
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Szigeteletlen fémcső átvezetésének lezárása 

rendszerint nem lehetséges: 

 szakasz-szigetelést kell kialakítani (30-100 mm vastag) 

• anyagminőség és vastagság kötött (teszt) 

• hossza a cső anyagától és geometriájától is függ 

1. acél: hővezetés ≤ 58 W/mK (rozsdamentes acél, 

öntöttvas, nikkel ötvözetek /NiCr, NiMo, NiCu/ és Ni) 

2. réz: hővezetés ≤ 380 W/mK 

 a rézcsövek eredményei ezért mindig rosszabbak -> 

hosszabb szakasz-szigetelés kell! 
acélcsövek rézcsövek 



 minden lezárási típusban fontos! 

Kombinált átvezetések: szerelvények távolsága 
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Fontosabb szerkezetvizsgálati szabványok 
MSZ EN 1364   Nem teherhordó elemek 

  -1: Falak    

  -2: Mennyezetek    

  -3: Függönyfalak. Teljes konfiguráció 

  -4: Függönyfalak. Részleges konfiguráció 

  -5: Szellőzőrácsok 

MSZ EN 1365   Teherhordó elemek 

  -1: Falak 

  -2: Födémek és tetők 

  -3: Gerendák 

  -4: Oszlopok 

  -5: Erkélyek, függőfolyosók és kezelőjárdák 

  -6: Lépcsők 

MSZ EN 13381   Szerkezetek tűzállóságához  

      való hozzájárulás 
  -1: Vízszintes védőmembránok 

  -2: Függőleges védőmembránok 

  -3: Járulékos tűzvédelem betonszerkezetekhez 

  -4: Acélszerkezetek járulékos passzív védelme 

  -5: Járulékos tűzvédelem beton és acél 

       profillemez együtt dolgozó szerkezetekhez 

  -6: Járulékos tűzvédelem kibetonozott üreges  

       acélpillérekhez 

  -8: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme 

 - 9: Járulékos tűzvédelmi rendszerek áttört gerincű  

      acélgerendákhoz 

 

  

MSZ ENV 13381   

  -7: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez 

MSZ EN 1366   Épületgépészeti berendezések 

  -1: Szellőzővezetékek  

  -2: Tűzgátló csappantyúk 

  -3: Átvezetések tömítései 

  -4: Hézagtömítések 

  -5: Szerelőcsatornák és –aknák 

  -6: Kettős és üreges padlók 

  -7: Konvejorrendszerek és záróelemeik 

  -8: Füstelvezető csővezetékek 

  -9: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái 

 -10: Füstcsappantyúk 

 -11: Elektromos kábelek működőképességének  

          megőrzése (nem végleges!) 

 -12: szellőzővezeték-rendszerek nem  

       mechanikus  tűzgátló záróelemei (ún. grillek) 

MSZ EN 1634    Ajtók, redőnyök, nyitható  

         ablakok és vasalataik 

 -1: Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok… 

 -2: Vasalatok tűzállósági jellemzőinek vizsgálata 

 -3: Füstgátló ajtók és nyílászárók 

MSZ EN 81-58   Felvonók - Aknaajtók 
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Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása 
 

MSZ EN 15080 

  -8: Gerendák   

  -12: Teherhordó falazatok    

MSZ EN 15254  

Nem teherhordó falak/mennyezetek 

  -4: Üvegezett szerkezetek 

  -5: Fém szendvicspanelek (falak) 

  -6: Függönyfalak 

  -7: Fém szendvicspanelek (mennyezetek) 

MSZ EN 15269    

Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik 

  -2: Forgó- vagy csuklópántos acélajtók  

       tűzállósága 

  -3: Forgó- vagy csuklópántos faajtók és nyitható  

       faablakok 

  -5: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes  

       üvegezett ajtók és nyitható ablakok 

  -7: Tűzgátló acél tolóajtók 

  -10: Gördülő acél zsaluszerkezetek 

  -20: Füstgátló, forgó- vagy csuklópántos acél- és  

         faajtók, fa- és fémkeretes üvegezett ajtók 

 

MSZ EN 15725  

Építési termékek és épületszerkezetek 

tűzállósági teljesítményét igazoló vizsgálati 

jegyzőkönyvek kiterjesztett alkalmazása 
 

MSZ EN 15882 

Épületgépészeti berendezések 

  -1: Szellőzővezetékek 

  -2: Tűzgátló csappantyúk 

  -3: Átvezetések tömítései 

  -4: Hézagtömítések 
 

MSZ EN 13501 

Tűzvédelmi osztályozási szabványok: 

 -1: Építési termékek 

 -2: Épületszerkezetek  

         (a szellőzési rendszerek kivételével) 

 -3: Tűzálló szellőzővezetékek és  

            tűzgátló csappantyúk 

 -4: Füstgátló rendszerek elemei (hő- és  

            füstelvezetés) 

 -5: Külső tűzhatásnak kitett tetők 

 -6: Villamos kábelek 
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