
Проектиране:

За строителните елементи, към които се поставят изисквания за зак-
репването, свързани с безопасността, се изисква специфично проек-
тиране и подготовка:

• Определяне на необходимите точки на закрепване, свързани с 
безопасността, въз основа на изискванията към строителните 
елементи и документацията на обекта (виж също Приложение II) 

• Избор на необходимата дължина на системата за закрепване 
blaugelb Protect въз основа на необходимата монтажна позиция 
на прозорците/вратите в носещата основа за анкериране (сис-
темата за закрепване blaugelb Protect не трябва да излиза над 
вътрешния ръб на откоса) 

• Определяне на крепежния елемент в носещата основа за анкери-
ране (виж Приложение I) 

• В помощ на проектирането в приложението са показани пример-
ни приложения (виж Приложение I) 

Работни стъпки - монтаж:

1. Разпробийте рамката в позициите, определени предварително в 
проекта. 

 Страна на пробиване: Гръб на рамката
 Дълбочина на пробиване: Виж Приложение I
 Диаметър на пробиване:  5 или 6 mm (според материалите 

на рамката)

Указание:
Системата за закрепване blaugelb Protect може да се комбинира с 
различни уплътняващи материали. Подходяща е да се комбинира и с 
мултифункционални ленти (напр. мултифункционална лента blaugelb 
TrioSDL600).

Условия за монтаж: предварително пробита прозоречна рамка, не-
прекъснат отвор
• Позициониране на мултифункционалната лента в необходимата 

позиция върху рамката
• „Пробиване“ на мултифункционалната лента с помощта на шип, 

шило и др. при предварително пробитите крепежни отвори

Условия за монтаж: рамката не е предварително пробита
• Позициониране на мултифункционалната лента в необходимата 

позиция върху рамката
• Фиксиране на мултифункционалната лента на голяма площ око-

ло проектирания пробит отвор с цел предотвратяване падането 
на лентата от рамката в процеса на пробиване; да се използва 
остро свредло
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„Строителни компоненти ,
осигуряващи защита

срещу падане“

Изпитаната система за закрепване blaugelb Protect 
осигурява лесна регулируема фиксация на стро-
ителни елементи, която не изисква използване на 
монтажни блокчета. Съответства на изискванията 
за безопасност. 

Системата за закрепване blaugelb Protect може да 
се комбинира с всички уплътняващи системи. 

Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.

Проектиране и изпълнение със статично изпитване

Стр. 1



Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.

2. С акумулаторна отвертка и бит Т30 (средни обороти) завийте регу-
лиращия винт от системата за закрепване blaugelb Protect в направе-
ните крепежни отвори така, че строителният елемент, който трябва 
да се монтира, да може да бъде поставен в основата за анкериране. 

Внимание:
Дървена дограма: Да не се превишава минималната дълбочина на 
завинтване на регулиращия винт от 30 mm. Виж Приложение I

PVC дограма: Да не се превишава минималната дълбочина на за-
винтване на регулиращия винт от 15 mm в стоманената арматура.
Виж Приложение Ia

Метална дограма: Да не се превишава минималната дълбочина на 
завинтване на регулиращия винт от 15 mm в алуминиевата камера.
Виж Приложение Ib 

Повторете монтажа във всички необходими позиции.

УКАЗАНИЕ:
Винтовете на системата за закрепване blaugelb Protect може да се 
поставят по целия периметър с помощта на мултифункционалната 
лента. 

Оборотите на акумулаторната отвертка се избират така, че мулти-
функционалната лента да не се издърпва от гърба на рамката. При 
необходимост процесът на завинтване може да се подпомогне чрез 
силно притискане на мултифункционалната лента с ръка.

3. Поставете строителния елемент в желания отвор и планираната 
монтажна позиция в основата за анкериране. Ориентирайте елемен-
та към необходимата долна монтажна височина и фуга. 

Ако системата за закрепване blaugelb Protect се използва и за долу, 
за подравняването на височините използвайте регулиращата функ-
ция на включения в комплекта монтажен ключ blaugelb Protect vz. 

Стрелката върху съответния отвор на монтажен ключ blaugelb Protect 
vz показва посоката на въртене, с която чрез захвата с шестостенна 
гайка можете да регулирате строителния елемент. 

Внимание: Строителният елемент трябва да е обезопасен срещу 
изпадане. 

4. Вертикално подравняване на строителния елемент. 
При необходимост спазвайте нужното подравняване на прозореч-
ните нива.

5. Развъртете всички крепежни елементи blaugelb Protect, предва-
рително монтирани върху рамката, като ги развивате срещу откоса/

щурца така, че да са на една повърхност и с еднакво развъртане – 
използвайте монтажен ключ blaugelb Protect vz. 
• Проверка за спазване на вертикалното подравняване на про-

зореца/вратата 
• Завъртете системата за закрепване blaugelb Protect в подходя-

ща позиция за трайно фиксиране към основата за анкериране. 

Внимание: Като оптимално позициониране за трайно фиксиране се 
разбира хоризонталата към парапета/подовата плоча/междуетаж-
ната плоча. Ако това положение е неизпълнимо, позицията може 
да се завърти до ±25°. Системата за закрепване blaugelb Protect не 
трябва да стърчи извън вътрешния ръб на откоса.

6. Закрепване в носещата основа за анкериране. 

6.1. Критерии за избор на конкретна точна на закрепване в основа-
та за анкериране: 
• Спазване на минимално разстояние в основата за анкериране  

 - фикиращ винт за рамка blaugelb = минимум 60 mm  
 - система дюбели съгласно изискванията на строителен   
     надзор = според изискванията в разрешителното 

• Отворът за закрепване се избира възможно най-близко до 
рамката. Избягвайте повреди по повърхността на рамката от 
патронниците на свредлата или винтовете

• Закрепването в корпуса на сградата обикновено се извършва 
чрез една точка на закрепване

Указание: 
Системата за закрепване blaugelb Protect разполага с предварител-
но пробити отвори за закрепване 8,05  mm и 10,5  mm, както и с 
надлъжен отвор 8,05 mm x 25 mm. 

Той позволява вертикално регулиране на строителните елементи. 
Ако този отвор се използва за закрепване в основата за анкерира-
не, трябва да се монтира втори крепежен елемент. Вторият стенен 
крепежен елемент се поставя на осово разстояние от поне 30 mm 
спрямо първия крепежен елемент. Разрешава се използване само 
на фиксиращ винт за рамка blaugelb.

6.2. Пробиване на отвори за винтове през кръглите отвори в кре-
пежния елемент blaugelb Protect. Минимална дълбочина на пробива-
не – 10 mm по-дълбоко от необходимата минимална дълбочина на 
завинтване на избрания крепежен елемент. 

Минималната дължина на завинтване зависи от материала на осно-
вата за анкериране. В сила са предписанията на производителя. 

Диаметърът на отвора се съгласува с избрания крепежен елемент 
и съответната основа за анкериране. В сила са предписанията на 
производителя.  
Повторете процедурата при всички предварително монтирани систе-
ми за закрепване blaugelb Protect. 

6.3. Последна проверка за правилна позиция на прозореца (отвес-
но/хоризонтално). 

6.4. Завинтване на избрания стенен крепежен елемент в направе-
ните отвори. Задължително избягвайте презатягане на крепежния 
елемент в материала на стената.  Когато използвате фиксиращ винт 
за рамка blaugelb FK-T30  7,5  x  L, завинтвайте винтовете дотогава, 
докато плоските глави не опрат в системата за закрепване blaugelb 
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Protect. 
Повторете процедурата с всяка предварително монтирана система 
за закрепване blaugelb Protect. 

Указание: 
Ако стенният крепежен елемент е превъртян в отвора за винтове, за-
дължително трябва да се направи нов отвор и да се постави крепежен 
елемент. Повторното използване на същия отвор води до 70% загуба 
на товароносимостта, т.е. вече не може да се изпълни голямото 

изискване по отношение на необходимия капацитет на натоварване.

6.5. Последна проверка на всички точки на анкериране в рамката и 
в материала на стената. 
7. Документиране на услугата. 
Необходимо е документиране на изпълнението на важното за без-
опасността закрепване за пред инвеститора и потвърждаване на 
спазването на изискванията за монтаж. Добре е да се използва из-
ричен протокол за монтаж. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение I:
Разстояние до ръба за дървена дограма
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Предварително пробиване Ø 6 mm,
дълбочина на пробиване = дължина на регулиращия винт – 10 mm 

(50 – 10 = 40)

Разстояние до ръба
мин. 25 mm (широколистна дървесина)

мин. 30 mm (иглолистна дървесина)

мин. 30 mm
оставаща дълбочина на завинтване

след монтаж
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ОТВЪТРЕ

15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция
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Приложение I:
Разстояние до ръба за дървена дограма

Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.
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15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция

Предварително пробиване Ø 6 mm,
дълбочина на пробиване = дължина на регулиращия винт – 10 mm 

(50 – 10 = 40)

Разстояние до ръба
мин. 25 mm (широколистна дървесина)

мин. 30 mm (иглолистна дървесина)

мин. 30 mm
оставаща дълбочина на завинтване

след монтаж
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Приложение Ia:
Разстояние до ръба за PVC дограма

15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция
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Предварително пробиване, макс. Ø 6 mm

10-35

макс. 47

Армировъчна стомана мин. 1,5 mm

ОТВЪН

ОТВЪТРЕ
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Приложение Ia:
Разстояние до ръба за PVC дограма

Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.

15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция

Предварително пробиване, макс. Ø 6 mm

Армировъчна стомана мин. 1,5 mm

ОТВЪН

ОТВЪТРЕ
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Приложение Ib:
Разстояние до ръба за метална дограма

15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция

Предварително пробиване Ø 5 mm

ОТВЪН

ОТВЪТРЕ
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Приложение Ib:
Разстояние до ръба за метална дограма

Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.

51

41

17

15

15 Фиксиращ винт за рамка FK-T30 7,5 x L на blaugelb

Подходящи дълбочини на завинтване:

Бетон мин. 40 mm

Силикатни тухли мин. 60 mm

Тухли с вертикални отвори мин. 180 mm

Порест бетон

   PP2 мин. 210 mm

   PP4 / PP6 мин. 180 mm

Дърво мин. 60 mm

17 blaugelb Protect

41 Регулиращ винт в blaugelb Protect съгласно таблица 1

51 Носеща стенна конструкция

Предварително пробиване Ø 5 mm

ОТВЪН

ОТВЪТРЕ
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Общ преглед/Приложение на системата blaugelb Protect

≤ 45°

min 90

≈160

≥
100

Свойства/Гранични условия
Порест бетон: PP2 
Без предварително пробиване
Дълбочина на завинтване:   210 mm
Разстояние до ръба на компонента:  ≥ 90 mm
Разстояние до хоризонтаната фуга:  ≥ 60 mm

Разположение на фиксиращите винтове за рамка blaugelb

1x Protect с регулиращ винт и 2x Protect без регулиращ винт – 
 отвор спрямо хоризонталите на ≤ 45° и ≥ 100 mm
3 фиксиращи винта за рамка blaugelb
Дълбочина на завиване на винта PP2: ≥ 210 mm

Ако посочените минимални разстояния до ръба са гарантирани, 
ъгълът на разтваряне към хоризонталата може да бъде изпълнен 
и като ъгъл, по-малък от 45°, но вертикалното осово разстояние 
на поставените в анкериращото тяло фиксиращи винтове за  
рамка не трябва да бъде по-малко от 100 mm.

Таблица 1:

Стр. 9

Материал на 

рамката

Ширина на 

монтажната 

фуга

Дълбочина на 

завинтване

Външен ръб 

на рамката до 

захващане на 

винта

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 10 mm

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 15 mm

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 20 mm

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 25 mm

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 30 mm

Минимална 

дължина на 

регулиращия 

винт 

за ширина на 

фугата 

≤ 35 mm

Алуминий ≤ 35 mm ≥15mm 5 mm 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 50 mm 60 mm

Дърво ≤ 35 mm ≥35mm 0 45 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm 70 mm

Пластмаса ≤ 35 mm ≥15 mm 7-12 mm 45 mm 45 mm 50 mm 60 mm 60 mm 70 mm



Приложение II:
Точки на закрепване в рамката съгласно ETB директива “Строителни компоненти, осигуряващи защита срещу падане”, категория A
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Ръководство за монтаж на система за закрепване blaugelb Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.

Остъкляване по  
DIN 18008-4

P =  закрепване в основата за анкериране с blaugelb Protect и 
фиксиращи винтове за рамка blaugelb FK-T30 7,5 x L

Тази принципна схема показва само важните по отношение 
на безопасността закрепвания съгласно ETB директивите 

“Компоненти, които предпазват от падане”
Останалите необходими точки на закрепване се определят 

от стандартните основи на закрепване.
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Приложение II:
Точки на закрепване в рамката съгласно ETB директива “Строителни компоненти, осигуряващи защита срещу падане”, категория С2
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Свойства на продукта:

Системата за закрепване blaugelb Protect представлява лесна регули-
руема фиксация за дървени, PVC и алуминиеви прозорци, която се 
монтира във всяка необходима точка на закрепване. Необходимите за 
целта точки на закрепване на строителните елементи и разстоянието 
помежду им се определят от общите инструкции за монтаж (напр. ак-
туално RAL “Ръководство за монтаж глава 5”), като се вземат предвид 
масата на прозорците и очакваните допълнителни натоварвания.

Технически данни:

Материал: бяла поцинкована стоманена лента

Размери: 2,5 x 30 x 100 mm
2,5 x 30 x 150 mm
2,5 x 30 x 220 mm
2,5 x 30 x 280 mm

Ø на отвора в Protect: 8,05 mm за закрепване с фиксиращи 
винтове за рамка blaugelb FK-T30 

10,5 mm за закрепване със система 
дюбели Ø 10 mm

Дължина на надлъжния отвор: 25 mm

Регулиращ винт: интегриран, монтиран във въртяща се 
позиция
7,5 x 35/45/50/60/70/90 mm T30, 
бял поцинкован
със запресована шестостенна гайка

Регулиране: чрез запресована шестостенна гайка с 
монтажен ключ blaugelb vz 
(не е включен в обема на доставката)

Закрепване в корпуса на сградата: фиксиращ винт за рамка blaugelb 
FK-T30 x L

или

система дюбели Ø 10 mm

Предварително пробиване в рамката: Ø 5/6 mm при PVC рамки
Ø 6 mm при дървени рамки
Ø 5 mm при алуминиеви рамки

Глух отвор, обърнат към монтажната 
фуга

Армиране в рамката (PVC): мин. 1,5 mm, болтова връзка на арми-
ровката съгласно спецификациите на 
профилната система

Име на артикула Оп. ед. Арт. ном.

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/35 mm 50 бр. 9072634

Име на артикула Оп. ед. Арт. ном.

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/45 mm 50 бр. 9190694

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/50 mm 50 бр. 9072635

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/60 mm 50 бр. 9190695

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/70 mm 30 бр. 9072636

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 100/90 mm 30 бр. 9072637

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 150/35 mm 50 бр. 9066758

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 150/45 mm 50 бр. 9190352

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 150/50 mm 50 бр. 9066759

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 150/60 mm 50 бр. 9190353

Изместен регулиращ винт blaugelb Protect 150/70 mm 30 бр. 9068749

blaugelb Protect 150/35 mm 50 бр. 0428828

blaugelb Protect 150/45 mm 50 бр. 9190350

blaugelb Protect 150/50 mm 50 бр. 0428830

blaugelb Protect 150/60 mm 50 бр. 9190351

blaugelb Protect 150/70 mm 50 бр. 0428831

blaugelb Protect 150/90 mm 50 бр. 0428832

blaugelb Protect 150/или регулиращ винт 50 бр. 0428833

blaugelb Protect 220/35 mm 25 бр. 0428834

blaugelb Protect 220/50 mm 25 бр. 0428835

blaugelb Protect 220/70 mm 25 бр. 0428836

blaugelb Protect 220/90 mm 25 бр. 0428837

blaugelb Protect 280/35 mm 25 бр. 0428838

blaugelb Protect 280/50 mm 25 бр. 0428839

blaugelb Protect 280/70 mm 25 бр. 0428840

blaugelb Protect 280/90 mm 25 бр. 0428841

Монтажен ключ blaugelb Protect vz 1 бр. 9205757

blaugelb

Система за закрепване Protect
Доказана сигурност, на която можете да разчитате.
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