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   Verklaarde prestaties    

  

  

  

  

  

 Product 
 Eenduidige codering van het product 

 Beoogd gebruik 
  

 Fabrikant 
  

 Systeem voor het beoordelen en testen de prestatie  
bestendigheid 
  

 Geharmoniseerde norm 
 Aangemelde instantie  

FKS-EU

TROX GmbH Telefoon +49 (0)2845 2020
Fax +49 (0)2845 202265

Heinrich-Trox-Platz E-Mail trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn
Germany

Internet www.trox.de

TROX HESCO Schweiz AG Telefoon +41 (0)55250 7111
Fax +41 (0)55250 7310

Walderstrasse 125 E-Mail info@troxhesco.ch
8630 Rüti ZH
Switzerland

Internet www.troxhesco.ch

Systeem 1

EN 15650:2010

De geaccrediteerde instanties 1322 - IBS - heeft de eerste  
inspectie van de fabriek en de eigen productiecontrole  
alsmede de huidige bewaking, beoordeling en evaluatie van  
de eigen productiecontrole onder Systeem 1 van de  
bouwproductenverordening uitgevoerd en het  
conformiteitscertificaat uitgereikt:

1322-CPR-74135/04 
1322-CPR-61977/04

 Belangrijk kenmerk: brandweerstand ― grootte [mm]: 200 × 100 tot 800 × 200 

 Scheidingscon-
structie 

Massieve wand

Systeemwand

 Ontwerp 

•  D ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

• Afstand tot dragende bouwdelen = 40 mm
• afstand tussen de huizen ≥ 80 mm 

•  D ≥ 100 mm
• ρ ≥ 500 kg/m3

• Minimale afstand tot dragende bouwdelen ≥ 50 mm
• Horizontale afstand tussen twee behuizingen ≥ 150 mm
• Vertikale afstand tussen twee behuizingen ≥ 100 mm 

•  Metaalstijlenwand gipsplaten DF
• D ≥ 100 mm
• Met en zonder mineralewol 

 Inbouwsituatie 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 Inbouwsituatie 

 Natte montage 

 Droge inbouw 

 Natte montage 

 EI 120 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 Prestatieklasse  
(EI TT) 

Brandklep
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 Belangrijk kenmerk: brandweerstand ― grootte [mm]: 200 × 100 tot 800 × 200 

 Scheidingscon-
structie 

Systeemwand

Schachtwand

Massief plafond

 Ontwerp 

•  Metaalstijlenwand gipsplaten DF
• D ≥ 100 mm
• Met en zonder mineralewol 

 Brandscheiding

• Metaalstijlenwand met staalplaat versterkt
• d ≥ 115 mm 

 Brandscheiding

• Metaalstijlenwand met staalplaat versterkt
• d ≥ 115 mm 

•  Metaalstijlenwand gipsplaten DF
• d ≥ 75 mm
• Met en zonder mineralewol
• Versterken van de wand tot d ≥ 100 mm 

•  Metaalstijlenwand gipsplaten DF
• d ≥ 75 mm
• Met en zonder mineralewol
• Versterken van de wand tot d ≥ 100 mm 

•  met metalen profielen
• d ≥ 90 mm
• 2 x 20 mm gipsplaten DF 

•  met metalen profielen
• d ≥ 90 mm
• 2 x 20 mm gipsplaten DF 

•  d ≥ 150 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

• Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 75 mm
• afstand tussen de huizen ≥ 80 mm 

 Inbouwsituatie 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 In de wand 

 In het plafond 

 Inbouwsituatie 

 Droge inbouw 

 Natte montage 

 Droge inbouw 

 Natte montage 

 Droge inbouw 

 Natte montage 

 Droge inbouw 

 Natte montage 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 30 (ve i↔o) S 

 EI 30 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 90 (ve i↔o) S 

 EI 120 (ho i↔o) S 

 Prestatieklasse  
(EI TT) 
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 Essentiële kenmerken  Technische 
specificatie 

 Prestatie 

 Genormeerde eissen van het activeren en de gevoeligheid

• Belastbaarheid meetvoeler
• Aanspreektemperatuur meetvoeler 72 °C, 95 °C 

 ISO 10294-4:2001  Behaald 

 Signaleringsvertraging/aanspreektijd 

• Sluittijd 
 EN 1366-2:1999  Behaald 

 Bedrijfsveiligheid

• Openen en dichtlopen, 50 cycli 
 EN 15650:2010
EN 1366-2:1999  Behaald 

 Standhouden van de signaleringsvertraging

• Aanspreken van de meetvoeler op temperatuur en belasting 
 ISO 10294-4:2001  Behaald 

 Standhouden van het functioneren 

• Testen van de openings en sluitcyclus, 10.000 cycli
 – B(L)F(TL)-T-(ST)-TR(-2)
 – ExMax 15-BF-TR
 – RedMax 15-BF-TR 

 EN 15650:2010  Behaald 

 Bescherming tegen corrosie  EN 15650:2010  Behaald 

 Lekkage van het klepblad  EN 1751:1999  Min. Klasse 2 

 Lekkage van het huis   EN 1751:1999  Klasse C 

 03/2015 - DE/nl 



De weerstandsklasse van de brandklep kan in geen geval hoger zijn dan de weerstandsklasse van de wand/vloer, waarin de klep geplaatst  
is. In dit geval wordt de weerstandsklasse van de brandklep gereduceerd naar de waarde van de wand, resp. vloer.

 Neukirchen-Vluyn, 01.03.2015  

  Verklaarde prestaties    

 Jan Heymann • CE-Gedelegeerde geautoriseerde vertegenwoordiger • CE-gemarkeerde producten -Gedelegeeerderderddddddddddrderdeddddddddrddddddddddddddddddddddddddedde geautoriseeseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerdedddddrdrddddddrderrrdddddrrrrdddddrdrrdddddrrddddrddddddrddddddd  vertegenwoordiger • CE

De prestatie van dit beschreven product voldoet aan de verklaarde gegevens. Voor het afgeven van de prestatieverklaring in  
samenhang met de verordening (EU) Nr. 305/2011 is alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. 

Ondertekend door de fabrikant en in naam van de fabrikant door: 

 Belangrijk kenmerk: brandweerstand ― grootte [mm]: 200 × 100 tot 800 × 200 

 Scheidingscon-
structie 

Massief plafond

 Ontwerp 

•  D ≥ 125 mm
• ρ ≥ 600 kg/m3

• Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 75 mm
• afstand tussen de huizen ≥ 80 mm 

 Inbouwsituatie 

 In het plafond 

 Inbouwsituatie 

 Natte montage  EI 90 (ho i↔o) S 

 Prestatieklasse  
(EI TT) 


