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1. Предназначение: 

Фасадната клапа е изделие, предназначено да осигури естествена светлина през 
фасадата, естествена вентилация и евакуация на дим и топлина при пожар. 
Различните варианти и системи могат да осигурят и трите функции в едно изделие 
или само част от тях. 

2. Системи и продуктови групи: 

 GLOS E45 продуктова група 

 GLOS IA продуктова група 

3. Условия за безопасно използване: 

 Монтираното изделие трябва да е съобразено с типа на фасадата и с 
Инструкцията за монтаж на фасадни клапи на Самент Груп. 

 В случай че фасадните клапи са в обсега на работната зона на хората в 
сградата при затваряне трябва да се вземат предпазни мерки, така че да не 
може да има контакт между части на човешкото тяло и отваряемата част на 
клапата (крилото). 

 Фасадна клапа - за ежедневна вентилация или за приток на свеж въздух, се 
сервизира най- малко веднъж годишно. 

 Фасадна клапа за извеждане на дим и топлина при пожар се сервизира най- 
малко веднъж годишно и в съответствие с националните регулации. 

 Най- малко веднъж годишно се проверяват заключващите механизми и пантите 
на изделието. Целостта на гумените уплътнения на отваряема част (крилото) 
трябва да контактува плътно с основата (касата) на изделието в затворено 
положение и да не допуска ветрово проникване/ въздействие във 
вътрешността на изделието. 

 Надеждната работа на изделие с функция за ежедневна вентилация трябва да е 
осигурена с автоматика за контрол по дъжд/сняг , вятър и надеждно 
непрекъсваемо захранване. 

 Не се позволява продължително оставяне на изделие за извеждане на дим и 
топлина в напълно отворено положение на крилото. 

 Работа с/върху електрически елементи на изделието трябва да се извършва от 
квалифициран техник. 

 Изделието не изисква почистване. При желание, може да се почисти с воден 
разтвор с неутрален почистващ препарат. 
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4. Ремонти, реконструкции на изделието: 

 Фасадните клапи произведени от Самент Груп позволяват ремонти и 
реконструкции с цел реновиране и повишаване на основните им технически 
характеристики.  

 Препоръчваме действия с цел реновиране или повишаване на технически 
характеристики на изделието да стават с оторизираната намеса на Самент 
Груп. 

 Изделията от групата на фасадните клапи се състоят от елементи с различен 
материал- алуминиеви профили, пластици, стъкло, уплътнения, 
топлоизолационни материали и др. От така изброените елементи, единствено 
пластиците и уплътненията са с ограничен жизнен цикъл и имат нужда от 
периодична подмяна. Подмяната на тези елементи с цел реновиране на 
изделието е необходимо да се извърши с оторизация на Самент Груп. 

5. Извеждане на изделието от употреба: 

 Демонтажът на изделието трябва да се извърши в съответствие с местните 
регулации за сигурност. 

 Демонтажът и свалянето на изделието от фасадата трябва да се извърши от 
квалифицирани лица с надеждна и осигурена подемна техника.  

 Всички елементи на изделието са рециклируеми и не изискват специален 
режим на транспорт, депонация и обработка. 


