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Algemene opmerkingen
Informatie voor de montage en bedieningshandlei-
ding
Deze montage- en bedieningshandleiding geeft een
beeld van de correcte montage en ophanging van de
volgende TROX-Produkten.
Deze montage- en bedieningshandleiding is bedoeld
voor installatiebedrijven, bedienend personeel, tech-
nisch personeel, alsmede deskundige elektro- en kli-
maattechnici.
Het personeel dient deze instructies voorafgaand aan
alle werkzaamheden zorgvuldig te hebben gelezen en
te hebben begrepen. Voorwaarde voor veilig werken is
de naleving van alle veiligheids- en bedieningsvoor-
schriften in deze montage en bedieningsinstructie.
Lokale en algemene veiligheidsvoorschriften dienen te
allen tijde in acht te worden genomen met betrekking tot
het toepassingsgebied van de apparatuur.
Bij de oplevering van de installatie moet deze handlei-
ding aan de installatiebeheerder verstrekt worden. De
beheerder kan deze gebruiksaanwijzing in het hand-
boek opnemen. De handleiding moet voor het bedie-
nend personeel altijd toegankelijk bewaard worden.
Afbeeldingen in deze montage en bedieningshandlei-
ding zijn bedoeld voor algemeen inzicht en kunnen
afwijken van de werkelijkheid.

Auteursrechten
Deze documentatie, met inbegrip van alle afbeeldingen,
is beschermd door het auteursrecht en uitsluitend
bedoeld voor toepassingen met dit apparaat.
Schending van de auteursrechten zonder onze toestem-
ming is ten strengste verboden en kan leiden tot een
schadeclaim.
Hierbij geldt in het bijzonder voor:
 Publicatie
 Vermenigvuldiging
 Vertaling
 Microverfilming
 Opslaan en verwerken in elektronische systemen

TROX Technische service
Voor een snelle en effectieve verwerking moet u de vol-
gende gegevens bij de hand houden:
 Productbeschrijving
 TROX Opdracht en positienummer
 Leverdatum
 Korte omschrijving van de storing of van uw vraag

Online www.trox.nl

Telefoon +49 2845 202-400

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen van alle aanwijzingen en voor-
schriften in deze handleiding is rekening gehouden met
de geldende normen en veiligheidsvoorschriften, de
stand der techniek en onze jarenlange bevindingen en
inzichten.
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade wan-
neer:
 Deze handleiding niet is gevolgd
 De installatie niet voor de bedoelde toepassing is

gebruikt
 Ongeschoold personeel aan de installatie heeft

gewerkt
 Veranderingen aan de installatie zijn aangebracht
 Technische wijzigingen zijn aangebracht
 Niet goedgekeurde vervangingsonderdelen zijn toe-

gepast
De werkelijke levering kan, in geval van speciale uitvoe-
ringen, bij gebruik van aanvullende opties of op grond
van nieuwe technische veranderingen, afwijken van de
hier beschreven uitvoering(en).
Van toepassing zijn de in het leveringscontract overeen-
gekomen verplichtingen, de algemene leveringsvoor-
waarden van de leverancier en de, op het punt van het
afsluiten van de koopovereenkomst, geldende wettelijke
verordeningen.
Wij behouden ons het recht van technische verande-
ringen ter verbetering van de gebruikseigenschappen
en de ontwikkeling van de apparatuur.

Reclamaties
De bepalingen voor reclamaties staan vermeld in para-
graaf "VI. Reclamaties" van de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van TROX GmbH.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
TROX GmbH kunt u vinden op internet - www.trox.nl.

Algemene opmerkingen
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Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies worden in deze handleiding voor-
zien van symbolen. De veiligheidsinstructies worden
met signaalwoorden, die de omvang van het gevaar
weergeven, ingeleid.

 GEVAAR!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst
op een gevaarlijke situatie die leidt tot de dood of
zwaar lichamelijk letsel indien deze niet wordt ver-
meden.

 WAARSCHUWING!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft
een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden
tot de dood of zwaar lichamelijk letsel indien deze
niet wordt vermeden.

 VOORZICHTIG!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft
een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden
tot licht of matig lichamelijk letsel indien deze niet
wordt vermeden

 AANWIJZING!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord geeft
een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan leiden
tot materiële schade, indien deze niet wordt ver-
meden.

 MILIEU!
Deze combinatie van symbool en signaalwoord wijst
op een potentieel gevaar voor het milieu.

Tips en aanbevelingen

Dit symbool wijst op nuttige tips, aanbevelingen en
informatie voor een efficiënte, probleemloze werking.

Veiligheidsinstructies in werkinstructie
Veiligheidsinstructies kunnen verwijzen naar specifieke,
individuele instructies. Deze veiligheidsinstructies zijn
ingebed in de werkinstructie, zodat ze het lezen van de
instructie niet verstoren bij het uitvoeren van de
instructie. Er worden de hierboven beschreven signaal-
woorden toegepast.
Voorbeeld
1. Schroef losdraaien.
2.

 VOORZICHTIG!
Beklemmingsgevaar bij deksel!

Deksel voorzichtig sluiten.
3. Schroef vastdraaien.

Speciale veiligheidsinstructies
Om de aandacht te vestigen op speciale risico's,
worden de volgende symbolen gebruikt in de veilig-
heidsinstructie:

Waarschuwingsteken Soort gevaar

Waarschuwing voor
gevaar.

Algemene opmerkingen
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1 Veiligheid
1.1 Algemene veiligheidsinstructie
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk

 VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar aan scherpe randen en dun-
wandig plaatwerk!
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk kunnen schaaf- en/of snijwonden aan de
huid veroorzaken.
– Alle werkzaamheden voorzichtig uitvoeren
– Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen

en een veiligheidshelm.

Elektrische spanning

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

1.2 Toepassingsgebieden
 De brandklep dient als automatische afsluitinrichting

ter verhindering van brand- en rookoverdracht via
het luchtkanaal.

 De brandklep is in toe- en afvoersystemen van ver-
warmings, koelings en klimaat installaties te
gebruiken.

 Het gebruik van de brandkleppen is enkel toege-
staan indien de inbouwvoorschriften en de techni-
sche gegevens van de montage- en bedienings-
handleiding opgevolgd worden.

 Veranderingen aan de brandklep en het gebruik van
de vervangingsonderdelen, die niet door TROX zijn
vrijgegeven, is niet toegestaan.

Onoordeelkundig gebruik

 WAARSCHUWING!
Gevaar bij onoordeelkundig gebruik!
Onoordeelkundig gebruik kan tot gevaarlijke situaties
leiden.
De brandklep mag niet gebruikt worden:
– in Ex-gebieden;
– als rookklep (bv. in RWA installaties)
– in de open lucht zonder een bescherming tegen

weersinvloeden
– in atmosferen, die planmatig of exeptioneel op

basis van een chemische reactie een schadelijke
en/of corrosieve werking veroorzaken op de
brandklep.

1.3 Personeelskwalificatie

 WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel bij ontoereikende kwalificatie!
Onoordeelkundig gebruik kan tot aanzienlijke perso-
nele en materiële schade leiden.
– Daarom dienen alle handelingen aan de appara-

tuur alleen door gekwalificeerd personeel te
worden uitgevoerd.

In de gebruiksaanwijzing worden de volgende kwalifica-
ties voor de verschillende werkterreinen benoemd.
Elektricien
Elektriciens zijn gekwalificeerde personen met een spe-
cialistische opleiding, kennis en ervaring alsmede
kennis van de lokale relevante bepalingen en kunnen
hierdoor zelfstandig werkzaamheden uitvoeren aan
elektrotechnische installaties waarbij mogelijke gevaren
herkend en voorkomen worden...

Elektriciens
Elektriciens zijn gekwalificeerde personen met een spe-
cialistische opleiding, kennis en ervaring alsmede
kennis van de lokale relevante bepalingen en kunnen
hierdoor zelfstandig werkzaamheden uitvoeren aan
elektrotechnische installaties waarbij mogelijke gevaren
herkend en voorkomen worden.

Vaklieden
Gekwalificeerd personeel heeft naast een specialisti-
sche opleiding, kennis en ervaring tevens kennis van de
lokale relevante bepalingen en kan hierdoor zelfstandig
werkzaamheden uitvoeren waarbij mogelijke gevaren
herkend en voorkomen worden.

Veiligheid
Personeelskwalificatie  
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2 Technische gegevens
2.1 Algemene gegevens

Nominale grootten B × H 200 × 100 mm – 800 × 200 mm

Huislengten L 300 mm

Luchthoeveelheidsbereik tot 1600 l/s

tot 5760 m³/h

Drukverschilbereik tot 1500 Pa

Temperatuurbereik1, 3 -20 °C ... 50 °C

Signaleringstemperatuur 72 °C of 95 °C voor heteluchtsystemen

Aanstroomsnelheden 2 ≤ 8 m/s met smeltlood,
≤ 10 m/s met veerretourmotor

Leklucht bij gesloten klepblad EN 1751, Klasse 3; (B + H) ≤ 600, Klasse 2

Lekkage van de behuizing EN 1751, Klasse C

EG-conformiteit  Bouwproductenverordening (EU) Nr. 305/2011
 EN 15650 – Ventilatie van gebouwen – Brandkleppen
 EN 1366-2 – Brandwerendheidstesten van installaties

deel 2: brandkleppen
 EN 13501-3 – Classificatie - deel 3: Brandwerende

kanalen en brandkleppen
 EN 1751 Ventilatie van gebouwen - apparaten van het

luchtverdeelsysteem

Prestatieverklaring DoP / FKS-EU / DE / 003
1) Temperatuurgegevens kunnen door aanbouwdelen begrensd zijn. Afwijkende toepassingen op aanvraag.

2) Gegevens gelden voor gelijkmatige aan- en afstroomsituaties van de brandkleppen

3) Werking niet condenserend resp. zonder vochtintrede via de buitenluchtaanzuig.

Typeplaatje

Afb. 1: Typeplaatje (voorbeeld)

1 CE-markering
2 Fabrikantadres
3 Nummer van de Europese norm en het jaar van de

publicatie
4 Benoemde plaats
5 De twee laatste cijfers van het jaartal waarin de

markering voor het eerst werd aangebracht

6 Bouwjaar
7 Nummer van de prestatieverklaring
8 Internetadres voor het downloaden van de presta-

tieverklaring
9 Vermelding van alle geteste eigenschappen, de

brandwerendheidsklasse kan, afhankelijk van het
gebruik, verschillend zijn Ä 5.1  „Overzicht inbouw-
situaties“ op pagina 15

10 Serie omschrijving

Technische gegevens
Algemene gegevens  
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2.2 FKS-EU met smeltlood
Afmetingen en gewichten

Afb. 2: FKS-EU met smeltlood

1 Bereikbaar houden voor bediening
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)

FKS-EU met smeltlood / FKS-EU met smeltlood en inbouwsteen

H [mm] Gewicht [kg]
B [mm]

200 300 400 500 600 700 800
100 3,3 / 7,7 4,1 / 9,7 4,9 / 11,6 5,7 / 13,7 6,5 / 15,8 7,4 / 17,8 8,2 / 19,8

125 3,6 / 8,5 4,5 / 10,5 5,3 / 12,4 6,2 / 14,4 7,0 / 16,4 7,8 / 18,5 8,6 / 20,6

150 3,7 / 8,8 4,7 / 10,9 5,6/ 12,9 6,6 / 15,1 7,5 / 17,3 8,4 / 19,4 9,2 / 21,4

160 3,8 / 8,9 4,8 / 11,0 5,7 / 13,1 6,7 /15,4 7,7 / 17,7 8,6 / 19,7 9,4 / 21,7

200 4,1 / 9,7 5,3 / 12,1 6,5 / 14,5 7,5 / 16,6 8,4 / 18,7 9,4 / 21,0 10,3 / 23,2

Eindschakelaar
Aansluitkabel lengte / doorsnede 1 m / 3 × 0,34 mm²

Beschermingsgraad IP 66

Contactuitvoering 1 wisselcontact, galv. verguld

Maximale schakelstroom 0,5 A

Maximale schakelspanning 30 V DC, 250 V AC

Contactweerstand ca. 30 mΩ

Technische gegevens
FKS-EU met smeltlood  
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2.3 FKS-EU met veerretourmotor
Afmetingen en gewichten

Afb. 3: FKS-EU met Belimo veerretourmotor BFN

1 Bereikbaar houden voor bediening
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)

FKS-EU met Belimo veerretourmotor:
 Gewicht FKS-EU met smeltlood + 2 kg, zie tabel Ä  8.

Veerretourmotor BFN...
Uitvoering 230-T TR 24-T-ST TR
Voedingsspanning 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC/DC, 50/60 Hz

Werkend bereik 198 ... 264 V AC 19.2 ... 28.8 V AC
21.6 ... 28.8 V DC

Aansluitvermogen Veerbedrijf 5 W 4 W

Open-stand 2.1 W 1.4 W

Dimensionering 10 VA (Imax 4 A @ 5 ms) 6 VA (Imax 8.3 A @ 5 ms)

Looptijd Motor / veerterugloop < 60 s / < 20 s

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselcontacten

Schakelspanning 5 ... 120 V DC / 5 ... 250 V AC

Schakelstroom 1 mA ... 3 (0.5 induktie) A

Contactweerstand < 1 Ω (in nieuwe situatie)

Beschermingsklasse II

Beschermingsgraad IP 54

Opslagtemperatuur -40 ... 55 °C

Omgevingstemperatuur -30 ... 55 °C ¹

Vochtigheidsgraad ≤ 95 % r. v., niet condenserend

Aansluitsnoer Servomotor 1 m/2 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Eindschakelaar 1 m / 6 × 0.75 mm² (halogeenvrij)

¹ Het bereiken van de veiligheidsstand is tot max. 75 °C gegarandeerd.

Technische gegevens
FKS-EU met veerretourmotor  
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Afmetingen en gewichten

Afb. 4: FKS-EU met Siemens veerretourmotor GNA

1 Bereikbaar houden voor bediening
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)

FKS-EU met Siemens veerretourmotor:
 GNA 326.1E: gewicht FKS-EU met smeltlood + 1,3 kg, zie tabel Ä  8.
 GNA 126.1E: gewicht FKS-EU met smeltlood + 1,2 kg, zie tabel Ä  8.

Veerretourmotor GNA...
Uitvoering 326.1E 126.1E
Voedingsspanning 230 V AC, 50/60 Hz 24 V AC, 50/60 Hz /

24 ... 48 V DC

Werkend bereik 198 ... 264 V AC 19.2 ... 28.8 V AC
19.2 ... 57.6 V DC

Aansluitvermogen Veerbedrijf 7 VA / 4.5 W 5 VA / 3.5 W

Open-stand 3.5 W 2 W

Looptijd Motor / veerterugloop 90 s / 15 s

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselcontacten

Schakelspanning 24 ... 230 V AC / 12 ... 30 V DC

Schakelstroom AC: 6 (2 induktie) A / DC: 2 A

Beschermingsklasse II III

Beschermingsgraad IP 54

Opslagtemperatuur -20 ... 50 °C

Omgevingstemperatuur -20 ... 50 °C

Vochtigheidsgraad < 95 % r. F., niet condenserend

Aansluitsnoer Servomotor 0,9 m / 6 × 0.75 mm² (halogeenvrij)

Eindschakelaar 0,9 m / 6 × 0.75 mm² (halogeenvrij)

¹ Het bereiken van de veiligheidsstand is tot max. 75 °C gegarandeerd.

Technische gegevens
FKS-EU met veerretourmotor  
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2.4 FKS-EU als overstroomklep
Afmetingen en gewichten

Afb. 5: FKS-EU als overstroomklep

1 Bereikbaar houden voor bediening
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)

FKS-EU als overstroomklep:
 Gewicht FKS-EU met smeltlood + 3 kg, zie tabel Ä  8.
 Technische gegevens veerretourmotor BFN... zie tabel Ä  9
 De rookmelder type RM-O-3-D is in de onderste inspectie opening van de FKS-EU gemonteerd en net als de

veerretourmotor een vast onderdeel van de brandklep. Technische informatie van de rookmelder zie "Bedienings
en montage instructie rookmelder type RM-O-3-D".

Technische gegevens
FKS-EU als overstroomklep  
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3 Transport en opslag
Controleren van de levering
De levering onmiddellijk na het aanleveren op transport-
schade en volledigheid controleren. Bij transportschade
of een onvolledige levering direct de transporteur en de
leverancier informeren.

 Brandklep
– Evt. hulpstukken / toebehoren

 Een gebruiksaanwijzing per levering

 Kleurschakeringen op het klepblad

Bij brandkleppen met een geïmpregneerd klepblad,
is het klepblad met een groene impregnering voor-
zien. Verkleuringen op het klepblad zijn technisch
bepaald en geen gebrek aan kwaliteit.

Verplaatsen op het bouwwerk
Brandkleppen zo mogelijk tot de inbouwplaats in de
transportverpakking transporteren.

Opslag
Bij tussenopslag van brankleppen op de volgende
punten letten:
 Folie van de transportverpakking verwijderen.
 Tegen stof en vervuiling beschermen.
 Tegen vocht en directe zonnestralen beschermen.
 Niet direct (ook verpakt) aan weersinvloeden bloot-

stellen.
 Niet onder -40 °C en boven 50 °C opslaan.

Verpakking
Verpakkingsmateriaal na het uitpakken milleubewust
afvoeren.

Transport en opslag
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4 Opbouw en functie
Brandkleppen worden als veiligheidstechnische onder-
delen in een ventilatiesysteem toegepast. De brandklep
dient als afsluitinrichting voor het verhinderen van
brand- en rookoverdracht door het luchtkanaal. Bij het
gebruik zullen de brandkleppen open staan om de lucht-
verplaatsing in de luchtkanalen te waarborgen.
Stijgt in geval van brand de temperatuur, dan sluit de
brandklep. De signalering vindt plaats bij 72 °C (bij
luchtverwarmingen 95 °C). Na een thermische signale-
ring mag de brandklep niet meer geopend worden.
Om zeker te weten of de klep functioneert, kan een
functietest op de brandklep uitgevoerd worden. Ä  62

4.1 FKS-EU met smeltlood

Afb. 6: FKS-EU met smeltlood

1 Behuizing
2 Inspectie-opening
3 Smeltlood
4 Klepblad met afdichting
5 Aanslag
6 Handgreep met vergrendeling en klepstand aandui-

ding
7 Thermische signaleringsinrichting

Functieomschrijving
Bij brandkleppen met een thermische signalering
gebeurd het sluiten door het smeltlood. Stijg de tempe-
ratuur binnen in de brandklep door hete brandrook
boven de 72 °C, resp. 95° C, dan verbreekt het smelt-
lood onmiddellijk. Met een veermechanisme wordt het
direct sluiten van de brandklep bewerkstelligd.
Optioneel kan brandklep met één of twee eindschake-
laars geleverd of omgebouwd worden. De eindschake-
laars kunnen de klepstand weergeven via het gebouw-
beheersysteem of het brandmeldsysteem. Voor de
klepstanden "DICHT" en "OPEN" is telkens een eind-
schakelaar nodig.

4.2 FKS-EU met veerretourmotor

Afb. 7: FKS-EU met veerretourmotor (afgebeeld de
BFN)

1 Behuizing
2 Inspectie-opening
3 Temperatuurvoeler
4 Klepblad met afdichting
5 Aanslag
6 Thermo-elektrisch activeringsmechanisme
7 Veerretourmotor

Functieomschrijving
De veerretourmotor dient voor het gemotoriseerd
openen en sluiten van de brandklep alsmede het aan-
sturen vanuit het gebouwenbeheersysteem. Staat er
voedingsspanning op de motor, dan is de brandklep
geopend. In geval van brand zal de brandklep sluiten
middels de thermo-elektrische signaleringsinrichting, als
één van de volgende situaties optreedt:
 Temperatuur in de brandklep > 72 °C resp. > 95 °C
 Temperatuur buiten bij de signaleringseenheid

> 72 °C
 Onderbreking van de voedingsspanning (rust-

stroomprincipe)
In de veerretourmotor zijn eindschakelaars geïnte-
greerd, die voor de standaanwijzing van de klep
gebruikt kunnen worden.

Opbouw en functie
FKS-EU met veerretourmotor  

 Brandklep Serie FKS-EU 13



4.3 FKS-EU met smeltlood en afsluit-
rooster als overstroominrichting

Afb. 8: FKS-EU met smeltlood en afsluitrooster als over-
stroominrichting

1 Behuizing
2 Inspectie-opening
3 Smeltlood
4 Klepblad met afdichting
5 Aanslag
6 Handgreep met vergrendeling en klepstand aandui-

ding
7 Thermische signaleringsinrichting
8 Afsluitrooster
9 Verlengingsdeel

Functiebeschrijving
Overstroomvoorzieningen (brandwerende) verhinderen
het doorlaten van vuur en rook in gebouwen. De thermi-
sche signalerings eenheid sluit de overstroomvoorzie-
ning bij het bereiken van de temperatuur van 72 °C. Het
doorlaten van de rook (koude rook) wordt onder deze
temperatuur niet verhinderd. Overstroomvoorzieningen
worden daar gemonteerd, waar volgens de regelgeving
geen twijfel bestaat, b.v.:
 Als overstroomopening in wanden van vluchtwegen,

als deze openingen zich laag bij de vloer (max. op
500 mm hart klep boven de vloer) bevinden

 In installatieschachten, als deze per verdieping in de
vloeren aangewerkt zijn

 In kanalen, als deze in de wanden die de ruimte
afscheiden geplaatst zijn (uitgezonderd noodzake-
lijke vluchtwegen)

De overstroomvoorziening bestaat uit de brandklep
FKS-EU volgens de algemene bouwkundige toelating
Z-19.18-2127 met thermische signaleereenheid 72 °C
en afsluitroosters aan beide zijden, echter zonder rook-
melder.
Verdere informatie voor de montage en het gebruik de
algemene bouwkundige toelating Z-19.18-2127.

4.4 FKS-EU met veerteruggangmotor
en rookmelder in geval van een
overstroomklep

Afb. 9: FKS-EU met veerteruggangmotor en rookmelder
in geval van een overstroomklep

1 Behuizing
2 Inspectie-opening
3 Temperatuurvoeler
4 Klepblad met afdichting
5 Aanslag
6 Thermo-elektrisch activeringsmechanisme
7 Veerretourmotor
8 Afsluitrooster
9 Verlengingsdeel
10 Rookmelder RM-O-3-D

Functiebeschrijving
De veerretourmotor in combinatie met rookmelders is
om de brandklep motorisch te sluiten bij brand. Hierdoor
wordt het verspreiden van rook onder de reactie tempe-
ratuur van de electro-thermischesignalering, via de
luchtkanalen naar het aangrenzende brandcomparti-
ment verhindert.
Staat er voedingsspanning op de motor, dan is de
brandklep geopend. In geval van brand zal de brand-
klep sluiten middels de thermo-elektrische signalerings-
inrichting, als één van de volgende situaties optreedt:
 Rookdetectie door de rookmelder
 Temperatuur in de brandklep > 72 °C
 Temperatuur buiten bij de signaleringseenheid

> 72 °C
 Onderbreking van de voedingsspanning (rust-

stroomprincipe)

Verdere informatie voor het inbouwen en de toepassing
zie de algene bouwkndige toelating Z-6.50-2231.

Opbouw en functie
FKS-EU met veerteruggangmotor en rookmelder in geval van een overstroomklep  
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5 Inbouw
5.1 Overzicht inbouwsituaties

 Advies

De brandwerendheidsklasse van brandkleppen en wand/plafond kunnen van elkaar afwijken. De uiteindelijke
brandwerendheidsklasse van het totale systeem wordt echter door de laagste waarde bepaald.

Scheidingscon-
structie

Inbouwsituatie / Uitvoering Mini-
male
dikte
[mm]

Brandwerend-
heidsklasse
EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

Inbou
wsi-
tuatie

Inbouw-
voor-
beeld
blz.

Massieve wanden in 100 EI 120 S N Ä  18

100 EI 90 S E3 Ä  21

Massief plafond 3, 4 in 1002 EI 120 S N Ä  22

1002 EI 90 S N Ä  22

125 EI 90 S N Ä  22

150 EI 120 S N Ä  22

in, combinatie met een houten balkenplafond 100 EI 90 S N Ä  24

in, combinatie met een modulair plafond 1 100 EI 120 S N Ä  25

in, met een betonsokkel 100 EI 120 S N Ä  26

Flexibele wanden in, met metalen profielen, beplating aan beide
zijden

98 EI 120 S N Ä  30

EI 90 S E3 Ä  34

75 EI 30 S N / E3 Ä  30 /
Ä  34

in, met houten frame (inclusief houten kruisver-
banden), beplating aan beide zijden

130 EI 90 S N / E3 Ä  38 /
Ä  42

105 EI 30 S N / E3 Ä  38 /
Ä  42

in, houten frame, beplating aan beide zijden. 140 EI 90 S N / E3 Ä  38 /
Ä  42

115 EI 30 S N / E3 Ä  38 /
Ä  42

massief houten-
wand

in 95 EI 90 S N / E3 Ä  45 /
Ä  47

"Zware" brand-
scheidingen

in, met metalen profielen, beplating aan beide
zijden

100 EI 120 S N Ä  51

100 EI 90 S E3 Ä  53

Schachtwanden in, met metalenprofielen of stalen ondercon-
structie, eenzijdige beplaat

90 EI 90 S N / E3 Ä  55 /
Ä  57

in, met metalenprofielen, voorzetwand, bepla-
ting aan een zijde

90 EI 30 S N Ä  55

1) Systeem Cadolto

2) ter plaatse van de inbouw opgedikt

3) niet toegestaan bij FKS-EU als overstroominrichting

4) Voor FKS-EU als overstroomklep alleen tot B = 500 mm

N = Natte montage

E = inbouwsteen

Inbouw
Overzicht inbouwsituaties  
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5.2 Veiligheidsinstructies voor de mon-
tage

Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk

 VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar aan scherpe randen en dun-
wandig plaatwerk!
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk kunnen schaaf- en/of snijwonden aan de
huid veroorzaken.
– Alle werkzaamheden voorzichtig uitvoeren
– Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen

en een veiligheidshelm.

5.3 Algemeen montageadvies

 AANWIJZING!
Risiko van beschadiging van de brandklep
– De brandklep bij de montage tegen vervuiling of

beschadigingen beschermen.
– De openingen en signaleringseenheid door

middel van afdekken (bv. middels folie) tegen
mortel en water beschermen.

– De transport- en montagebescherming (indien
aanwezig) mag eerst na de inbouw verwijderd
worden.

Algemeen moet worden aangehouden:
 Bediening, elektrische motor en inspectieopening

moeten voor inspectie en onderhoudswerkzaam-
heden toegankelijk blijven.

 Krachten die op de behuizing inwerken, kunnen
functiestoringen aan de brandklep tot gevolg
hebben. Dit moet bij de inbouw en het aansluiten
van het kanaal verhinderd worden.

 Voor het inbouwen: een functiecontrole van de
brandklep uitvoeren en de brandklep sluiten. Ä  62

 Vochtigheid en condens in resp. op de brandklep
moet voorkomen worden.

 Hogere eisen ten aanzien van corrosiebestendig-
heid kunnen gerealiseerd worden met de uitvoe-
ringen roestvast staal of een gepoedercoate behui-
zing en extra een geimpregneerd klepblad.

 Er mogen maximaal twee FKS-EU in één gemeen-
schappelijke inbouwopening gemonteerd worden.

 Worden meerdere brandkleppen aan een gemeen-
schappelijk luchtkanaal bediend, dam moet gezorgd
worden, dat bij het sluiten van één brandklep de
maximale toelaatbare aanstroomsnelheid in de nog
geopende brandkleppen niet overschreden wordt.
Dit is bouwkundig op te lossen, b.v. door het afscha-
kelen van de ventilator of onderling vergrendelen bij
een uitvoering met een veerretourmotor.

Thermische isolatie
Voor het verhinderen van condens kan een thermische
isolatie noodzakelijk zijn, speciaal bij buitenluchtaan-
zuig. Als geschikt isolatiemateriaal kan, volledig ver-
lijmd, AF/Armaflex met Armaflex RS850 lijm of Armaflex
Ultima met Armaflex Ultima RS850 lijm van de firma
Armacell toegepast worden.
De isolatie is brandtechnisch toepasbaar, als de vol-
gende zaken wanneer we acht slaan op:
 De isolatie het functioneren van de brandklep niet

beïnvloed.
 De bereikbaarheid van de brandklep gegarandeerd

blijft.
 De inspectie- resp. onderhoudsopeningen toegan-

kelijk zijn.
 De isolatie niet door de wand / vloer doorloopt.

Afb. 10: Thermische isolatie

Gebruik van verlengdelen
Om het aansluiten van het luchtkanaal na de montage
te vereenvoudigen, moet de brandklep bij een wand of
plafonddikte > 100 mm met een verlengdeel aan de
montagezijde verlengd worden.

Inbouw
Algemeen montageadvies  

 Brandklep Serie FKS-EU16



Positie van de as
De brandklep kan met horizontale of verticale aspositie
ingebouwd worden. De plaats van de signaleringseen-
heid is te kiezen, maar moet wel voor het onderhoud
toegankelijk blijven ( toepassings beperkingen in de
gaten houden).

Afb. 11: Aspositie horizontaal of verticaal

a Minimale afstand tussen twee brandkleppen De
afstand is afhankelijk van de inbouwsituatie, deze is
bij de desbetreffende inbouwomschrijving aange-
geven.

Omlopende spleet »s«
De omlopende spleet »s« is bij natte montege tot
150 mm (wand) resp. 60 mm (plafond) beperkt. Hij is zo
te dimensioneren, dat de montage en het inmetselen
ook bij grotere wanddikten mogelijk is. De minimale
speet kan zover verkleind worden, dat er nog voldoende
plaats voor het inmetselen aanwezig is. Wij adviseren
de metselvoeg niet kleiner dan 20 mm uit te voeren.
Het beperken van de maximale spleetbreedten is geba-
seerd op de eisen in de europese norm EN 15882-2.
Grotere mortelspleten zijn brandtechnisch niet slechter
en zijn volgens ons veilig.
Inbouw bij het opbouwen van de massieve wand
 Wordt bij het opmetselen van de wand de klep direct

mee ingebouwd, dan kan de omlopende uitspa-
ring »s« vergeten worden. De holle ruimte tussen de
brandklep en de wand moet met mortel geheel
opgevuld worden. Luchtinsluitingen moeten ver-
meden worden. Het mortelbed moet over de gehele
wanddikte opgevuld worden.

Inbouw bij het storten van de vloer
 De brandklep kan bij de plaatsing van de vloer direct

mee ingebouwd worden, daarbij kan dan de omlo-
pende uitsparing »s« vergeten worden.

Natte montage

Afb. 12: Brandklep met schoor

Wordt de brandklep ingemetseld, dan moet de brand-
klepbehuizing ① b. v. door een schoor ② tegen een
deformatie beschermd worden.

Mortel voor de natte montage
Bij natte montage moet de ruimte tussen de brandklep
en de wand of het plafond geheel opgevuld worden.
Luchtinsluitingen moeten vermeden worden. De mortel-
laag moet over de wanddikte opgevuld worden, de
diepte van de mortellaag mag niet minder dan 100 mm
zijn.
Volgende mortelsoorten zijn toegestaan:
 DIN 1053: groepen II, IIa, III, IIIa of brandwerende

mortel groepen II, III
 EN 998-2: klasse M 2,5 tot M 10 of brandwerende

mortel van de klasse M 2,5 tot M 10
 Alternatief gelijkwaardige mortel aan bovenstaande

normen, gipsmortel of beton

5.3.1 Na de inbouw
 Brandklep reinigen.
 Indien aanwezig, de transport- en montagebeveili-

ging verwijderen Bij natte montage na het uitharden
van de mortel.

 Functiecontrole van de brandklep uitvoeren.
 Luchtkanaal aansluiten.
 Elektriciteit aansluiten.

Inbouw
Algemeen montageadvies  > Na de inbouw
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5.4 Massieve wanden
5.4.1 Natte montage

Afb. 13: Natte montage in een massieve wand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand
4.1 Massieve plafond / vloer

 tot tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 14: Natte montage met plaat in een massieve wand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand
5.12 Plaat, optioneel

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
tot EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Massieve wanden  > Natte montage
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Afb. 15: Natte montage in een massievewand, "flens tegen flens", naast elkaar (getekend) resp. onder elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 16: Montage in een niet dragende massieve wand met glijdende plafondaansluiting

1 FKS-EU
2.1 Mortel
2.14 Latei (indien noodzakelijk)
3.1 Massieve wand (niet dragend)
4.1 Massief plafond

6.15 Minerale wol (conform de uitvoering glijdende
plafondaansluiting)
EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Massieve wanden  > Natte montage
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Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 120 S
 Massieve wanden (of "zware" brandwand), bv. van beton, cellenbeton, metselwerk of massieve gipsplaten vol-

gens EN 12859 (zonder holle ruimten), soortelijke massa ≥ 350 kg/m³ en W ≥ 100 mm
 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm, met afdekplaat H-zijde ≥ 50 mm, B-zijde ≥ 75 mm

(afhankelijk van de constructie)
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 80 mm, met montageplaat boven elkaar gemonteerd ≥ 100 mm, naast

elkaar ≥ 150 mm (afhankelijk van de constructie) Bij de montage van twee FKS-EU kleppen in een gemeen-
schappelijke sparing is het mortelbed tot maximaal 150 mm tussen de brandkleppen begrenst.

1. Sparingsopening maken of uithakken, minimaal B + 300 mm, H + 300 mm. (Bij FKS-EU met afdekplaat moet
de inbouwopening B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een technisch juiste bevestiging van de plaat
mogelijk is).

2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de
bedieningszijde tot aan de wand 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand).
Bij gebruik van een optionele afdekplaat de brandklep in de sparing schuiven, tot de plaat tegen de wand aan-
sluit. Afdekplaat met pluggen en schroeven aan de wand bevestigen.

3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengstuk aan de montagezijde verlengen (aanbouwdeel of
door derden).

4. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddikte mag de100 mm niet over-
scheiden (grotere sparingen overeenkomstig de wandopbouw sluiten, bv. opmetselen).

Inbouw
Massieve wanden  > Natte montage
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5.4.2 Droge montage

Afb. 17: Montage met inbouwsteen

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
2.14 Latei
3.1 Massieve wand
4.1 Massief plafond

5.12 Afdekplaat
6.15 Minerale wol (conform de uitvoering glijdende

plafondaansluiting)
EI 90 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 Massieve wanden (of "zware" brandwanden), bv. van beton, cellenbeton, metselwerk of massieve gipsplaten vol-

gens EN 12859 (zonder holle ruimten), soortelijke massa ≥ 350 kg/m³ en W ≥ 100 mm
 Afstand van de brandklep tot de dragende constructie H-zijde ≥ 50 mm, B-zijde ≥ 75 mm (afhankelijk van de

uitvoering)
 Afstand tussen twee brandkleppen, horizontaal ≥ 150 mm, vertikaal ≥ 100 mm (montage van iedere brandklep in

een eigen sparing)
1. Inbouwopening met H + 70 mm en B + 70 mm maken.
2. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat in het midden van de sparing schuiven.
3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of

door derden te monteren).
4. De plaat met minstens vier schroeven M8 bevestigen. Schroefverbindingen in massieve wanden en plafonds

moeten met metalen pluggen met brandwerende goedkeur gebruikt worden, afgestemd op de toegepaste
bouwmaterialen. Alternatief kan het ophangen zonder pluggen als doorsteekmontage uitgevoerd worden,
hierbij gebeurt de bevestiging van de draadstangen met moeren en ringen.

Inbouw
Massieve wanden  > Droge montage
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5.5 Massief plafond
5.5.1 Natte montage in massief plafond

Afb. 18: Natte montage in een massief plafond, staande

Afb. 19: Natte montage in een massief plafond, hangend

1 FKS-EU
2.1 Mortel / beton
4.1 Massief plafond
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

EI 90 S
EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in massief plafond
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Afb. 20: Natte montage in massieve plafonds, staande (afgebeeld) of hangend, "flens tegen flens"

1 FKS-EU
2.1 Mortel / beton
4.1 Massief plafond
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

EI 90 S
EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 120 S
 Massieveplafonds zonder holle ruimten van beton of cellenbeton, soortelijke massa ≥ 600 kg/m³ en D ≥ 150 mm

(bij massieveplafonds met D ≥ 125 mm bedraagd de prestatieklasse EI 90 S)
 Afstand van de brandklep tot dragende constructiedelen ≥ 75 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 80 mm. Bij de montage van twee kleppen in een gemeenschappelijke spa-

ring is het mortelbed tot maximaal 120 mm tussen de brandkleppen begrenst (bewapening volgens de statische
voorwaarden).

1. Inbouwopening houden of een sparing maken en de gebruikelijke statische eisen aanhouden. Inbouwopening
maximaal B + 120 mm en H + 120 mm. (Bij FKS-EU met afdekplaat moet de inbouwopening
B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige bevestiging van de plaat mogelijk is).

2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens aan de
bedieningszijde tot aan de vloer 185 mm bedraagt (flens gelijk met de vloer).
Bij gebruik van een optionele afdekplaat de brandklep in de sparing schuiven, tot de plaat tegen de vloer aan-
sluit. Afdekplaat met pluggen en schroeven aan de vloer bevestigen.

3. Brandklep met verlengdeel aan montagezijde verlengen (aanbouwdeel of door de klant).
4. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddikte mag niet minder dan 100 mm

bedragen.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in massief plafond
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5.5.2 Natte montage in combinatie met een houten balkconstructie

Afb. 21: Natte montage in een houtenbalk plafond tot EI 90 S, staande (afbeelding subsidiair, andere montage situ-
aties op aanvraag)

1 FKS-EU
2.2 Beton (met bewapening)
7.10 Dagkant
7.15 Houten vloeren / vloerplaat
7.16 Houtenbalken (houtenbalkenafstanden zijn bij de

montage-sparingsmaat te reduceren)
7.17 Uitwisseling, houtenbalken
7.18 Plafondbekisting

7.19 Brandtechnische bekleding (overeenkomstig de
bouwkundige gegevens)

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
# naar keuze
* De maat indien nodig met de dikte van de dag-

kant vergroten
tot EI 90 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Beton

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 Houten balkenplafond met brandwerende bekleding
 Afstand van de brandklep tot dragende constructiedelen ≥ 75 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 80 mm. Bij de inbouw van twee brandkleppen in een gemeenschappelijke

inbouwopening is de betonnen massa tot maximaal 120 mm tussen de brandkleppen begrenst.
1. De inbouwopening met maximaal B + 120 mm en H + 120 mm alsmede de gebruikelijke statische eisen aan-

houden. Vervangingen van de houtenbalken moeten vakkundig verbonden worden.
2. Gedeeltelijk de betonvloer maken, omlopend om de montageopening ≥ 150 mm met een dikte ≥ 150 mm.

3. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de
bedieningszijde tot aan de beton 185 mm bedraagt (flens gelijk met de vloer).
Brandklep met verlengdeel aan montagezijde verlengen (aanbouwdeel of door de klant).

4. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddikte mag niet minder dan 100 mm
bedragen.

5. De statica en de brandwerendheid van de plafondconstructie inclusief de aanhechting aan het beton moet in
het werk beoordeeld worden.

Alternatief tot een latere inmetseling kan de montage van de brandklep ook direct in een gegoten betonmassa met
bewapening, omlopend ≥ 150 mm met een dikte ≥ 150 mm, plaatsvinden.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in combinatie met een houten balkconstructie
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5.5.3 Natte inbouw in combinatie met een betonplaatvloer

Afb. 22: Natte inbouw in een betonplaatvloer tot EI 120 S, staande

1 FKS-EU
2.1 Mortel
4.3 Betonplaatvloer (Modulairsyteem Cadolto),

opbouw conform de gegevens van de fabrikant,
de montageinstructie

4.4 Gedeeltelijke betonvloer met bewapening

7.17 Uitwisseling, staalprofiel
tot EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel / BetonÄ „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 120 S
 Modulairplafond (Systeem Cadolto)
 Afstand van de brandklep tot dragende constructiedelen ≥ 75 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 80 mm. Bij de inbouw van twee brandkleppen in een gemeenschappelijke

inbouwopening is de betonnen massa tot maximaal 120 mm tussen de brandkleppen begrenst.
1. De inbouwopening met maximaal B + 120 mm en H + 120 mm alsmede de gebruikelijke statische eisen aan-

houden. Vervangingen in het plafond plaatsen en vakkundig aansluiten.
2. Gedeeltelijk de betonvloer maken, omlopend om de montageopening ≥ 150 mm met een dikte ≥ 150 mm.

3. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de
bedieningszijde tot de betonvloer 185 mm bedraagt (flens gelijk met de vloer).
Brandklep met verlengdeel aan montagezijde verlengen (aanbouwdeel of door de klant).

4. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddikte mag niet minder dan 100 mm
bedragen.

5. De statica en de brandwerendheid van de plafondconstructie inclusief de aanhechting aan het beton moet in
het werk beoordeeld worden.

Alternatief tot een latere inmetseling kan de montage van de brandklep ook direct in een gegoten betonmassa met
bewapening, omlopend ≥ 150 mm met een dikte ≥ 150 mm, plaatsvinden.

Inbouw
Massief plafond  > Natte inbouw in combinatie met een betonplaatvloer
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5.5.4 Natte montage in een betonnen sokkel

Afb. 23: Natte montage in een massieve vloer met een betonnen sokkel tot EI 120 S

1 FKS-EU
2.3 Betonnen sokkel met bewapening
4.1 Massief plafond
9.2 Luchtkanaal

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 120 S
 Massieve plafonds zonder holle ruimten van beton of cellenbeton, soortelijke massa ≥ 600 kg/m³ en D ≥ 100 mm
 Afstand van de brandklep tot dragende constructiedelen ≥ 75 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 80 mm
1. Brandklep op de aanwezige brandklep of luchtkanaal vastschroeven, evt. een flens aan het luchtkanaal aan-

brengen.
Let op: Voor de montage op brandkleppen die vernieuwd moeten worden, moeten van de bestaande brand-
klep alle onderdelen in de behuizing, zoals bv. klepblad en aanslagen als ook de bedieningselementen verwij-
derd worden. Brandklepbehuizing d.m.v. stalen plaat luchtdicht maken.

2. Betonsokkel maken, bewapeningsplan (of gelijkwaardig, bv. met betonmatten) zie Afb. 24.
Bij sokkelhoogten ≤ 100 mm kan de bawapening achterwege blijven.
Bij afstanden tot aangrenzende massieve wanden < 150 mm kan aan die wandzijde bij een vakkundige hech-
ting aan het beton de bewapening weg gelaten worden.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in een betonnen sokkel
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Afb. 24: Bewapeningsplan betonsokkel, hoogte 100 - 750 mm

* of gelijkwaardig, b.v. stalen pluggen en draadstangen

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in een betonnen sokkel
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5.6 Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating

Afb. 25: Flexibele wand met metalen profiel en tweezijdige beplating

A Systeemwand
B Systeemwand, montage nabij de vloer
C Systeemwand, montage nabij het plafond
5.1 Montageschroeven
5.6 Popnagel
6.5 Mineraalwol (conform de wandconstructie)
7.1 UW-profiel (alternatief vierkantprofiel bij

staalkonstrukties)

7.2 CW-profil (alternatief vierkantprofiel bij
staalkonstrukties)

7.10 Kopseafdekking, (overeenkomstig het inbouw-
detail)

7.13 Beplating dubbellaags, aan beide zijden van
de metalenprofielen

7.23 Staalplaat inlage (overeenkomstig de toepas-
sing, b.v. zeer "zware" brandscheidingen)

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  
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7.1a UW-profiel ingeknipt en omgebogen B1×H1 Inbouwopening
B2×H2 Sparing in de metalen profielen

(zonder dagkant: B2 = B1, H2 = H1)
* De gesloten zijde in de richting van de sparing

Vereisten
 Lichte systeemwand, veiligheidsscheidingswand of beschermende wand tegen straling met metalen profielen of

een stalen onderconstructie en beplating aan beide zijden zonder of met een mineralewolvulling met een euro-
pese classificatie overeenkomstig EN 13501-2 of een vergelijkbare nationale norm

 Beplating aan beide zijden van gips of cementgebonden plaatmateriaal, gipsvezelplaten of brandwerende platen
van calciumsilicaat, wanddikten W ≥ 98 mm

 Afstand van de metalen profielen ≤ 625 mm
 Extra lagen bekleding (maximaal 2 lagen, zover dit middels het toepassingsgebied van de wand is afgedekt) of

dubbele staanders zijn toegestaan
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
 Kopseafdekkingen zijn met profielen vastgeschroefd
Wandopbouw en inbouwopening
 De lichte scheidingswand volgens de instructies van de fabrikant plaatsen.
 Inbouwopening in het metalen raamwerk met staanders en liggers maken, zie Afb. 25.

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage 1, 3 B + max. 300 mm H + max. 300 mm B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge inbouw met
inbouwsteen 1, 2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Dagkant naar keuze

2) Tolerantie van de inbouwopening + 2 mm

3) Bij FKS-EU met een afdekplaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige bevestiging van de
afdelplaat mogelijk is.

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  
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5.6.1 Natte montage

Afb. 26: Natte montage in systeemwand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrip
7.10 Dagkant
7.14 Opdekken van wandmateriaal

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
* De maat indien nodig met de dikte van de

stootkant vergroten
# naar keuze

 tot tot EI 120 S
 tot tot EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Natte montage
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Afb. 27: Natte montage met een afdekplaat in systeemwand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 28: Natte montage in een systeemwand, "flens tegen flens", onder elkaar (afgebeeld) resp. naast elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.1 UW-Profiel
7.10 Dagkant

* De maat indien nodig met de dikte van de stootkant
vergroten

# naar keuze
tot EI 120 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Natte montage
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Afb. 29: Natte montage met afdekplaat in een systeemwand, "flens tegen flens", onder elkaar (afgebeeld) resp.
naast elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.1 UW-Profiel

7.10 Dagkant
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 30: Natte montage in een systeemwand met glijdende plafondaansluiting (getekend glijdende plafondaansluiting
volgens de DIN 4102)

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
5.1 Montageschroeven
6.5 Mineraalwol conform de wandconstructie
6.13 Minerale stroken, A1, alternatief mortelmateriaal

(conform de wandconstructie)
7.1 UW-Profiel

7.10 Dagkant
7.21 Plafonduitvulstroken, bv. 4 × ≥ 10 mm
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
* De maat indien nodig met de dikte van de stoot-

kant vergroten
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Natte montage
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Afb. 31: Natte montage met een afdekplaat in een systeemwand met glijdende plafondaansluiting (getekend glij-
dende plafondaansluiting volgens de DIN 4102)

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
5.1 Montageschroeven
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol conform de wandconstructie
6.13 Minerale stroken, A1, alternatief mortelmateriaal

(conform de wandconstructie)

7.1 UW-Profiel
7.10 Dagkant
7.21 Plafonduitvulstroken, bv. 4 × ≥ 10 mm
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Prestatieklasse tot EI 120 S (prestatieklasse EI 30 S bij W ≥ 75 mm met opdikking van de wand tot W ≥ 98 mm,

details Ä   op pagina 30)
 Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating, W ≥ 98 mm, overige specificaties
Ä   op pagina 28

 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm, met afdekplaat H-zijde ≥ 50 mm, B-zijde ≥ 75 mm
(afhankelijk van de constructie)

 Montage van iedere brandklep in een separate sparing, afstand ≥ 200 mm. Bij de montage flens tegen flens in
een gemeenschappelijke sparing bedraagt de afstand van twee kleppen tot elkaar 80...150 mm, met een afdek-
plaat gemonteerd boven elkaar 100...150 mm, naast elkaar 150 mm (afhankelijk van de constructie).

 Alleen de montage van even grote FKS-EU flens tegen flens in een inbouwopening (afwijkingen op aanvraag)
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand volgens de opgave van de fabrikant opbouwen en de sparing maken .
2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de

bedieningszijde tot aan de wand 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand).
Bij gebruik van een optionele afdekplaat: de brandklep in het midden van de sparing schuiven, tot de plaat
tegen de wand aansluit. Afdekplaat met schroeven bevestigen.

3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of
door derden te monteren).

4. De omlopende spleet »s« moet over de gehele wanddikte met mortel opgevuld worden. Wanneer de kopseaf-
dekkingen met voldoende brandweerstand toegepast worden, is een mortelbed diepte van 100 mm toereikend.

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Natte montage
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5.6.2 Droge montage

Afb. 32: Droge inbouw in systeemwand met inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
6.1 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrip
7.2 Metalen systeemprofielen
7.5 Stalen profielen

7.10 Dagkant
7.14 Opdekken van wandmateriaal
* De maat indien nodig met de dikte van de

stootkant vergroten
# naar keuze

 tot tot EI 90 S
 tot EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Droge montage
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Afb. 33: Droge montage in een systeemwand met inbouwsteen E en glijdende plafondaansluiting (afgebeeld de glij-
dende plafondaansluiting volgens DIN 4102)

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
5.1 Montageschroeven
6.5 Mineraalwol conform de wandconstructie
6.13 Minerale stroken, A1, alternatief mortelmateriaal

(conform de wandconstructie)
7.1 UW-Profiel

7.10 Dagkant (≤ 12,5 mm)
7.21 Plafonduitvulstroken (bv. 4 × ≥ 10 mm)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
# naar keuze

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Prestatieklasse EI 90 S (prestatieklasse EI 30 S bij W ≥ 75 mm met verdikte wand tot W ≥ 98 mm, details
Ä   op pagina 34)

 Lichte scheidingswanden met metalen frame en beplating aan beide zijden, W ≥ 98 mm, verdere specificaties
Ä   op pagina 28.

 Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm (in combinatie met ingekorte plaat)
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm 
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand volgens de opgave van de fabrikant opbouwen en de sparing maken . Ä   op pagina 28

2. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat gecentreerd in de sparing schuiven tot de plaat tegen de wand
aansluit.

3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of
door derden te monteren).

4. Afdekplaat met vier schroeven (snelbouwschroeven ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) in het omlopende metalen profiel
schroeven.

5. Bij wanddikten ≥ 125 mm van de achterliggende spleet met mineralewol of gipsmortel opvullen en met opdik-
kingen van wandmateriaal afdekken Afb. 32. Alternatief voor het opdikken mag ook de wandbeplating tot aan
het klephuis resp. het verlengingsdeel uitgevoerd worden.

Inbouw
Flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating  > Droge montage
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5.7 Flexibele wanden met houten staanders

Afb. 34: Flexibele wand met houten profiel en tweezijdige beplating

5.1 Montageschroeven
5.13 Schroeven of düvel verbinding
6.5 Mineraalwol (conform de wandopbouw)
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.11 Kopsekant, dubbel, met getrapte aansluiting

7.13 Beplating dubbellaags, aan beide zijden van
de houtenprofielen

7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 Opening in het houtenframe

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  
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Afb. 35: Flexibele wand met houten profiel en tweezijdige beplating

5.1 Montageschroeven
6.8 Wandvulling*
7.9 houten vakwerk
7.11 Kopsekant, dubbel, met getrapte aansluiting

7.13 Beplating een of dubbellaags, aan beide
zijden van het houten vakwerk

* Vak volledig opgevuld met mineralewol
≥ 50 kg/m³ of metselwerk of cellenbeton,
kalkzandsteen, gewapend beton of leem

B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 sparing in het vakwerk

Vereisten
 Flexibele wanden met houten profielen of houtenvakwerk en bekleding aan beide zijden met Europese classifi-

catie volgens EN 13501-2 of vergelijkbare nationale classificatie
 Beplating aan beide zijden van gips of cementgebonden plaatmateriaal, gipsvezelplaten of brandwerende platen

van calciusilicaat, wanddikten W ≥ 130 mm; houtenvakwerk wanddikte W ≥ 140 mm
 Afstand van de houtenprofielen ≤ 625 mm; houtenvakwerk volgens de wandopbouw
 Extra lagen beplating (maximaal twee lagen, zover deze middels de toepassingen van de wand toegestaan is) of

dubbele profielen (details op aanvraag) zijn toegestaan
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
 Dagkanten en opdekkingen moeten van de het beplatingsmateriaal gemaakt en met de profielen verbonden zijn
Wandopbouw en inbouwopening
 Houten profielwand volgens de fabrikant gegevens opbouwen.
 Inbouwopening in een houtenregelwerk met houten staanders 7.7, ligger 7.17 en dagkant 7.11 resp. in een

houten vakwerk 7.9 en dagkant 7.11 uitvoeren, zie resp. Afb. 34 resp. Afb. 35.

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage 2 B + max. 300 mm B + max. 300 mm B1 + (4 × dagkant) H1 + (4 × dagkant)

Droge montage met
inbouwsteen E 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolerantie van de inbouwopening + 2 mm

2) Bij FKS-EU met plaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige montage van de plaat mogelijk
is.

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  
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5.7.1 Natte montage

Afb. 36: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.10 Dagkant (brandwerend)
7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in ver-

band geplaatst
7.12 Dagkant, houtvezelplaat, min. 600 kg/m³
7.13a Beplating (brandwerend)

7.13b Dagkant, houtvezelplaat min. 600 kg/m3

7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 37: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm

7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in ver-
band geplaatst

7.13a Beplating (brandwerend)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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Afb. 38: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.5 Houtenframe wand, aan beide zijden beplaat
6.8 Wandvulling (vak volledig gevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ of metselwerk of cel-
lenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton of
leem)

7.9 houten vakwerk
7.10 Dagkant (brandwerend)
7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in verband

geplaatst
7.12 Dagkant, houtvezelplaat, min. 600 kg/m³

7.13a Beplating (brandwerend)
7.13b Dagkant, houtvezelplaat min. 600 kg/m3

7.14 Opdekken van wandmateriaal
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 39: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.5 Houtenframe wand, aan beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.8 Wandvulling (vak volledig gevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ of metselwerk of cel-
lenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton of
leem)

7.9 houten vakwerk

7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in ver-
band geplaatst

7.13a Beplating (brandwerend)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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Afb. 40: Natte montage in een systeemwand met houten stijlen, "flens tegen flens", onder elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.11 Kopsekant, dubbel met getrapte aansluiting

7.13a Beplating, brandwerend
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 41: Natte montage in een systeemwand met houten stijlen, "flens tegen flens", onder elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm

7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in ver-
band geplaatst

7.13a Beplating (brandwerend)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage

 Brandklep Serie FKS-EU40



Afb. 42: Natte montage in een systeemwand met houten stijlen, "flens tegen flens", naast elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.11 Kopsekant, dubbel met getrapte aansluiting

7.13a Beplating, brandwerend
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 43: Natte montage met plaat in een systeemwand met houten stijlen, "flens tegen flens", naast elkaar

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm

7.11 Dagkant (brandwerend), dubbel-laags in ver-
band geplaatst

7.13a Beplating (brandwerend)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Brandklasse tot EI 90 S (brandklasse EI 30 S bij W ≥ 105 mm met opdikking van de wand naar W ≥ 130 mm

(wand met houten stijlen) resp. W ≥ 115 mm met opdikking van de wand naar W ≥ 140 mm (houten vakwerk-
wand), details vanaf Ä  38)

 Lichte scheidingswanden met houten frame en beplating aan beide zijden, W ≥ 130 mm; houtenvakwerk
W ≥ 140 mm; overige specificaties Ä  36.

 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm, met plaat H-zijde ≥ 50 mm, B-zijde ≥ 75 mm
(afhankelijk van de constructie)

 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm (afzonderlijke inbouwopening) Bij de montage "flens tegen flens"
bedraagt de afstand van twee kleppen t.o.v. elkaar 80...150 mm (in een inbouwopening), met plaatmontage over
elkaar 100...150 mm, naast elkaar 150 mm (afhankelijk van de constructie). Bij FKS-EU met plaat moet de
inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm zijn, zodat een vakkundige montage mogelijk is.

 Alleen de montage van twee even grote FKS-EU in één inbouwopening (afwijkingen op aanvraag)
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand volgens de opgave van de fabrikant opbouwen en de sparing maken Ä   op pagina 36.
2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de

bedieningszijde tot aan de wand 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand).
Brandklep met verlengdeel aan montagezijde verlengen (aanbouwdeel of door de klant).

3. De omlopende spleet »s« moet over de gehele wanddikte met mortel opgevuld worden.

5.7.2 Droge montage

Afb. 44: Droge inbouw in systeemwand met houten staanders en inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.10 Dagkant (brandwerend)
7.11 Dagkant dubbele (brandwerend)
7.12 Dagkant, houtvezelplaat, min. 600 kg/m³
7.13a Beplating (brandwerend)

7.13b Beplating, houtenplaten, min. 600 kg/m³
7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Droge montage
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Afb. 45: Droge inbouw in systeemwand met houten vakwerk en inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.5 Houtenframe wand, aan beide zijden beplaat
6.8 Wandvulling (vakken volledig gevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³ of metselwerk, cel-,
licht-, of spuitbeton of leem)

7.9 houten vakwerk
7.10 Dagkant (brandwerend)
7.11 Dagkant dubbele (brandwerend)
7.12 Dagkant, houtvezelplaat, min. 600 kg/m³

7.13a Beplating (brandwerend)
7.13b Beplating, houtenplaten, min. 600 kg/m³
7.14 Opdekken van wandmateriaal
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandklasse tot EI 90 S (brandklasse EI 30 S bij W ≥ 105 mm met opdikking van de wand naar W ≥ 130 mm

(wand met houten stijlen) resp. W ≥ 115 mm met opdikking van de wand naar W ≥ 140 mm (houten vakwerk-
wand), details vanaf Ä  42)

 Lichte scheidingswanden met houten frame en beplating aan beide zijden, W ≥ 130 mm; houtenvakwerk
W ≥ 140 mm; overige specificaties Ä  36.

 Afstand van de brandklep tot dragende constructie delen ≥ 40 mm (in combinatie met een ingekorte plaat)
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm (afzonderlijke inbouwopening)
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand volgens de opgave van de fabrikant opbouwen en de sparing maken Ä   op pagina 36.
2. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat gecentreerd in de sparing schuiven tot de plaat tegen de wand

aansluit.
3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of

door derden te monteren).
4. Afdekplaat met vier schroeven (snelbouwschroeven ∅ ≥ 4,2 mm × 70 mm) in het omlopende houten kader

schroeven.

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Droge montage
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5.8 Massiefhouten wanden

Afb. 46: Maqssiefhouten wand met beplating aan beide zijden

3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massieve plafond / vloer
5.13 Schroeven of düvel verbinding

7.10 Kopseafwerking (optioneel)
B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 Opening in massiefhoutenwand / kruislaag-

houtenwand
(zonder dagkant: B2 = B1, H2 = H1)

Vereisten
 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand met europeese classifisering of vergelijkbare nationale classificering
 Wanddikte W ≥ 95 mm, eventueel met extra brandtechnische bekleding
Wandopbouw en inbouwopening
 Massievehouten wand volgens de opgaven van de fabrikant plaatsen en de sparing maken, zie Afb. 46.

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage 2 B + max. 300 mm B + max. 300 mm B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge montage met
inbouwsteen E 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolerantie van de inbouwopening + 2 mm

2) Bij FKS-EU met plaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige montage van de plaat mogelijk
is.

Inbouw
Massiefhouten wanden  
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5.8.1 Natte montage

Afb. 47: Natte inbouw in een gelamineerde houten wand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massief plafond
7.14 Opdekken met wandmateriaal (bij W < 100 mm)

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
tot EI 90 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 48: Natte montage met plaat in een kruislaaghoutenwand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massief plafond
5.12 Plaat, optioneel

7.14 Opdekken met wandmateriaal(bij W < 100 mm)
9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Natte montage
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Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand met europeese of nationale eis
 Wanddikte ≥ 95 mm (met opdikking naar W ≥ 100 mm)
 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm, met plaat H-zijde ≥ 50 mm, B-zijde ≥ 75 mm

(afhankelijk van de constructie) Bij FKS-EU met plaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm
bedragen, zo dat een vakkundige montage van de plaat mogelijk is.

 Montage van iedere brandklep in een separate sparing. Afstand van twee brandkleppen onder elkaar ≥ 150 mm
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand volgens de opgaven van de fabrikant uitvoeren en de sparing

maken . Bij wanddikten < 100 mm een opdikking rondom van wandmaterialen aanbrengen. De dagkant, indien
aanwezig, moet verbonden worden met de wand Ä   op pagina 44.

2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de
bedieningszijde tot aan de wand 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand).
Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of
door derden te monteren).

3. De omlopende spleet »s« moet over de gehele wanddikte met mortel opgevuld worden.

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Natte montage
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5.8.2 Droge montage

Afb. 49: Droge inbouw in een kruislaaghoutenwand met inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massief plafond
5.12 Afdekplaat

6.1 Gipsmortel, mineralewol ≥ 1000 °C of iets derge-
lijks voor het egaliseren van de plafond- resp.
vloeroneffenheden

9.2 Verlengingsdeel of luchtkanaal
tot EI 90 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 Massiefhouten wanden / kruislaaghouten wanden met europeese of nationale regels
 Wanddikte ≥ 95 mm
 Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm (met afgekorte plaat)
 Montage van iedere brandklep in een separate sparing. Afstand van twee brandkleppen onder elkaar ≥ 150 mm
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Kruislaaghoutenwand volgens de opgaven van de fabrikant uitvoeren en de sparing maken . De dagkant,

indien aanwezig, moet met de wand verbonden zijn Ä   op pagina 44.
2. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat in het midden van de sparing schuiven.
3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of

door derden te monteren).
4. Afdekplaat met vier schroeven (snelbouwschroeven ∅ ≥ 4,2 mm) aan der wand bevestigen.

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Droge montage
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5.9 BrandscheidingenBrandscheidingen

Afb. 50: Brandscheiding

5.1 Montageschroeven
6.5 Mineraalwol (conform de wandopbouw)
7.1 UW-Profiel
7.3 UA-Profiel
7.10 Dagkant, naar keuze

7.13 Beplating, dubbelzijdig aan beide zijden van
het profielraamwerk

7.23 Stalenplaat inlage
H1 × B1 Inbouwopening Ä Tabel op pagina 48
H2 × B2 Sparing in de metalen profielen (zonder dag-

kant: B2 = B1, H2 = H1)Ä „Metalen pro-
fielen“  op pagina 49 en  50

Vereisten
 "Zware" brandscheidingen veiligheidsscheidingswanden of stralingsbeschermingswanden met metalen profielen

en bekleding aan beide zijden met Europese classificatie volgens EN 13501-2 of een vergelijkbare nationale
classificatie

 Beplating aan beide zijden van gips of cementgebonden plaatmateriaal, of gipsvezelplaten, wanddikte
W ≥ 100 mm

 Vervangende staalplaat inlage, extra lagen bekleding (maximaal twee lagen, zover dit binnen het toelatingsge-
bied van de wand valt) of dubbele profielen zijn toegestaan

 Afstand van de metalen profielen ≤ 312,5 mm
 Wandopbouw conform de voorschriften van de fabrikant
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
 Kopseafdekkingen zijn met profielen vastgeschroefd

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage 1, 3 B + max. 300 mm H + max. 300 mm B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge inbouw met
inbouwsteen 1, 2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Dagkant naar keuze

2) Tolerantie van de inbouwopening + 2 mm

3) Bij FKS-EU met een afdekplaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige bevestiging van de
afdelplaat mogelijk is.

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  

 Brandklep Serie FKS-EU48



Metalen profielen

Afb. 51: Metalen profielsysteem, enkele uitvoering

5.1 Montageschroeven
5.2 Zeskantschroef Ø 6 mm
5.5 Slotbout L ≤ 50 mm met ring en moer
5.6 Popnagel
5.14 Aansluitprofiel

7.1 UW-Profiel
7.2 CW-Profiel
7.3 UA-Profiel
* Sparingsmaat, afhankelijk van de inbouwsituatie

Ä   op pagina 48

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  
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Afb. 52: Metalen profielsysteem, dubbele uitvoering

5.1 Montageschroeven
5.2 Zeskantschroef Ø 6 mm
5.5 Slotbout L ≤ 50 mm met ring en moer
5.6 Popnagel
5.14a UA aansluitprofiel

7.1 UW-Profiel
7.2 CW-Profiel
7.3 UA-Profiel
* Sparingsmaat, afhankelijk van de inbouwsituatie

Ä   op pagina 48

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  
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5.9.1 Natte montage

Afb. 53: Natte montage in brand- resp. veiligheidsscheidingswand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.6 Brand- resp. veiligheidsscheidingswand met

metalen profielen, aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol (conform de wandopbouw)
7.10 Dagkant
7.13 Beplating dubbellaags, aan beide zijden van de

metalenprofielen

7.23 Staalplaatinlage (conform de wandopbouw)
* De maat indien nodig met de dikte van de dag-

kant vergroten
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 54: Natte montage met plaat in brand- resp. veiligheidsscheidingswand

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.6 Brand- resp. veiligheidsscheidingswand met

metalen profielen, aan beide zijden beplaat
5.12 Plaat, optioneel
6.5 Mineraalwol (conform de wandopbouw)
7.10 Dagkant

7.13 Beplating dubbellaags, aan beide zijden van de
metalenprofielen

7.23 Staalplaatinlage (conform de wandopbouw)
# naar keuze

tot EI 120 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  > Natte montage
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Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 120 S
 "Zware" brandwanden veiligheids of stralingswerende wanden met metalen profielen en beplating aan beide

zijden, W ≥ 100 mm, verdere specificaties Ä   op pagina 48.
 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm
 Montage van iedere brandklep in een separate sparing. Afstand van twee brandkleppen onder elkaar ≥ 200 mm.

Bij inbouw in een inbouwopening naast- of onderelkaar bedraagd de afstand tussen twee brandkleppen
80...150 mm. Afstand tussen twee brandkleppen met een montageplaat boven elkaar 100...150 mm, naast
elkaar 150 mm (afhankelijk van de constructie). Voor de montage naast elkaar in een opening zijn enkel brand-
kleppen met B ≤ 350 mm toegestaan. Bij FKS-EU met plaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm
zijn, zodat een vakkundige montage mogelijk is.

 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand vlgs. de opgave van de fabrikant plaatsen en de sparing maken Afb. 50 tot Afb. 52.
2. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de

bedieningszijde tot aan de wand 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand).
3. Brandklep met een verlengingsdeel aan de inbouwzijde verlengen.
4. De omlopende spleet »s« moet over de gehele wanddikte met mortel opgevuld worden.

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  > Natte montage
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5.9.2 Droge montage

Afb. 55: Droge montage in brand resp. veiligheidsscheidingswand met inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.6 Brand- resp. veiligheidsscheidingswand met

metalen profielen, aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant (≤ 12,5 mm)
7.13 Beplating dubbellaags, aan beide zijden van de

metalenprofielen

7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gegevens
* De maat indien nodig met de dikte van de dag-

kant vergroten
# naar keuze

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 "Zware" brandwanden met metalen profielen en beplating aan beide zijden, W ≥ 100 mm, verdere specificaties
Ä   op pagina 48.

 Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm (in combinatie met ingekorte plaat)
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm 
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. "Zware" brandwanden volgens de opgaven van de fabrikant uitvoeren en de sparing maken Afb. 50 tot Afb. 52.
2. Brandklep met een verlengingsdeel aan de inbouwzijde verlengen.
3. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat in het midden van de sparing schuiven.
4. Afdekplaat met vier schroeven (snelbouwschroeven ∅ ≥ 4,2 × 70 mm) aan de metalen stijlen bevestigen.

5. Bij wanddikten ≥ 125 mm van de achterliggende spleet met mineralewol of gipsmortel opvullen en met opdik-
kingen van wandmaterialen afdekken. Alternatief voor het opdikken mag ook de wandbeplating tot aan het
klephuis resp. het verlengingsdeel uitgevoerd worden.

Inbouw
BrandscheidingenBrandscheidingen  > Droge montage
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5.10 Schachtwand met metalen regelwerk

Afb. 56: Schachtwanden met metalen profiel en eenzijdige beplatingen

5.1 Montageschroeven
5.6 Popnagel
7.1 UW-profiel (alternatief vierkantprofiel bij

staalkonstrukties)
7.1a UW-profiel ingeknipt en omgebogen

7.2 CW-profil (alternatief vierkantprofiel bij
staalkonstrukties)

7.13 Beplating dubbellaags, aan een zijde van de
metalen profielen

7.14 Opdekking
* De gesloten zijde in de richting van de sparing

Vereisten
 Schachtwanden met metalen profielen of een stalen onderconstructie en eenzijdige bekleding met Europese

classificatie volgens EN 13501-2 of een vergelijkbare nationale classificatie
 Eenzijdige beplating van gips of cementgebonden plaatmateriaal, gipsvezelplaten of brandwerende platen van

calciumsilicaat wanddikte W ≥ 90 mm met extra opdikkingen in het gebied van de brandklep met 20 mm dikte
 Afstand van de metalen profielen ≤ 625 mm
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
 Kopseafdekkingen (zie het detail)moeten met de profielen vastgeschroefd worden
Wandopbouw en inbouwopening
 Schachtwand volgens de instructies van de fabrikant plaatsen.
 Inbouwopening in het metalen raamwerk met staanders, liggers en opdikkingen maken.

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1

Natte montage 2 B + max. 300 mm H + max. 300 mm

Droge inbouw met inbouwsteen 1 B + 70 mm H + 70 mm
1) Tolerantie van de inbouwopening + 2 mm

2) Bij FKS-EU met plaat moet de inbouwopening ca. B + 80 mm / H + 80 mm bedragen, zo dat een vakkundige montage van de plaat mogelijk
is.

Inbouw
Schachtwand met metalen regelwerk  
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5.10.1 Natte montage

Afb. 57: Natte montage in schachtwand met metalen stijlen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig

beplaat
3.10 Wand zonder toereikende brandwerendheid
4.1 Massieve plafond / vloer
5.1 Montageschroeven
7.1 UW-Profiel
7.5 Stalen profielen

7.10 Dagkant
7.14 Opdekken van wandmateriaal
# naar keuze

 tot tot EI 90 S
 en EI 30 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Inbouw
Schachtwand met metalen regelwerk  > Natte montage
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Afb. 58: Natte montage met plaat in schachtwand met metalen stijlen

1 FKS-EU
2.1 Mortel
3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig

beplaat
5.1 Montageschroeven
5.12 Plaat, optioneel

7.1 UW-Profiel
7.14 Opdekken van wandmateriaal

tot EI 90 S
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“  op pagina 17

Vereisten
 Prestatieklasse EI 90 S (prestatieklasse EI 30 S met verdikte wand tot W ≥ 90 mm, details vanaf Ä  55)
 Schachtwanden met metalenprofielen of een stalenconstructie en eenzijdige beplating, W ≥ 90 mm, verdere

specificaties Ä   op pagina 54
 Afstand van de brandklep tot dragende bouwdelen ≥ 40 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm (afzonderlijke inbouwopening)
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand vlgs. de opgave van de fabrikant plaatsen en de sparing met opdikking en evt. dagkant

(vlg. inbouwdetail) maken Afb. 56.
2. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengdeel aan de inbouwzijde verlengen (meegeleverd of

door derden te monteren).
3. Brandklep in de uitsparing schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de afstand van de flens van de

bedieningszijde tot aan de wand (opdekking) 185 mm bedraagt (flens gelijk met de wand / opdekking).
4. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen.

Inbouw
Schachtwand met metalen regelwerk  > Natte montage
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5.10.2 Droge montage

Afb. 59: Droge inbouw in een schachtwand met inbouwsteen E

1 FKS-EU
2.8 Inbouwsteen E
3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig beplaat
7.1 UW-Profiel
7.5 Stalen profielen

7.14 Opdekken van wandmateriaal
tot EI 90 S
tot EI 90 S

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten
 Brandwerendheidsklasse tot EI 90 S
 Schachtwanden met metalenprofielen of een stalenconstructie en eenzijdige beplating, W ≥ 90 mm, verdere

specificaties Ä   op pagina 54
 Afstand tot dragende bouwdelen ≥ 75 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 150 mm (afzonderlijke inbouwopening)
 Aansluiting van het luchtkanaal kan met elastische aansluitingen (aanbevolen)
1. Lichte scheidingswand vlgs. de opgave van de fabrikant plaatsen en de sparing met opdikking maken Afb. 56
2. Brandklep met inbouwsteen tot aan de plaat in het midden van de sparing schuiven.
3. Bij wanddikten > 100 mm de brandklep van een verlengstuk aan de montagezijde voorzien.
4. Afdekplaat met vier schroeven (snelbouwschroeven ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) aan de metalen stijlen bevestigen.

Inbouw
Schachtwand met metalen regelwerk  > Droge montage
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6 Luchtkanaal aansluiten
6.1 Luchtkanalen
Aan bandkleppen mogen luchtkanalen van brandbare of
niet brandbare materialen aangesloten worden.

6.2 Transport- en montagebeveiliging
Brandkleppen zonder inbouwsteen hebben vanaf een
breedte van 400 mm een transport en montagebeveili-
ging.
De transport en montagebeveiliging mag pas na de
montage, en het uitharden van de mortel verwijderd
worden.
Voor het verwijderen, de transport en montagebeveili-
ging via de bedieningszijde uit de brandklep trekken 
Afb. 60.

Afb. 60: Het verwijderen van de transport en montage-
beveiliging

1 Brandklep
2 Transport- en montagebeveiliging
3 Klepblad
4 Mortel

6.3 Begrenzing van de kanaaluitzetting

Afb. 61: Beperken van krachten

Luchtkanalen moeten zo aangelegd worden, dat in
geval van brand deze geen aanzienlijke krachten op de
brandklep kunnen uitoefenen.
De in geval van een brand kanaaluitzettingen kunnen
door bochten en kromtrekken of door het doorzetten
van bochten opgenomen worden, Afb. 61.

 Advies

Voor verdere informatie wordt verwezen naar de
"Richtlijn van brandtechnische eisen in luchtbehan-
delingsinstallaties (Lüftungsanlagen-Richtlinie
LüAR)".

Naar aanleiding van het uitzetten van de kanalen en het
vervormen van de brandscheiding in geval van brand,
adviseren wij starre luchtkanalen bij de volgende situ-
aties met elastische aansluitingen aan te sluiten:
 in flexibele wanden
 in schachtwanden in systeembouw

Luchtkanaal aansluiten
Begrenzing van de kanaaluitzetting  
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6.4 Toebehoren bij brandkleppen
Verlengingsdeel
Afhankelijk van de inbouwsituatie is het bij gebruik van
afsluitroosters, elastische aansluitingen, ronden bochten
enz. id een verlengdeel noodzakelijk.

 Advies

Het sluiten van het klepblad mag door de acces-
soires niet verhinderd worden. Tussen het geopende
klepblad en een aanbouwdeel moet minstens 50
mm. afstand zijn.

Elastische aansluitingen

Afb. 62: Brandkleppen met elastische aansluitingen

1 FKS-EU
2 Elastische aansluiting
3 Verlengingsdeel
4 Luchtkanaal
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde
De elastische aansluitingen zo monteren, dat trek- en
schuifkrachten opgenomen worden. Als alternatief
kunnen ook flexibele luchtkanalen gebruikt worden. Bij
gebruik van elastische aansluitingen een potentiaalver-
effening maken Ä Hoofdstuk 7.3  „Potentiaalvereffe-
ning“ op pagina 61.
Afhankelijk of de klep uitsteekt, is aan de montagezijde
een verlengdeel noodzakelijk.

Afsluitrooster
Wanneer aan een zijde van de brandklep geen luchtka-
naal aangesloten is, moet deze zijde van een
beschermrooster (verzinkt staal maaswijdte ≤ 20 mm)
worden voorzien.

Afb. 63: Brandklep met een afdekrooster op de bedie-
ningszijde

1 FKS-EU
2 Afsluitrooster
3 Verlengingsdeel
4 Elastische aansluiting
5 Luchtkanaal
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afb. 64: Brandklep met een afdekrooster op de inbouw-
zijde

1 FKS-EU
2 Afsluitrooster
3 Verlengingsdeel
4 Elastische aansluiting
5 Luchtkanaal
Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde
Afhankelijk of de klep uitsteekt, is aan de montagezijde
een verlengdeel noodzakelijk.

Luchtkanaal aansluiten
Toebehoren bij brandkleppen  
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6.5 Inspectie-opening
Voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden moeten
de brandkleppen inwendig toegankelijk blijven. Daartoe
bevinden zich in de brandkleppen van de serie FKS-EU
twee inspectieopeningen Ä Hoofdstuk 4  „Opbouw en
functie“ op pagina 13. Afhankelijk van de inbouwsituatie
kan het noodzakelijk zijn, extra inspectieopeningen in
de aangesloten luchtkanalen te maken.

Luchtkanaal aansluiten
Inspectie-opening  
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7 Stroom aansluiten
Algemene veiligheidsinstructie

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

7.1 Einsdchakelaar aansluiten (brand-
kleppen met smeltlood)

Personeel:
 Elektriciens

Afb. 65: Aansluitvoorbeeld eindschakelaar

1 Controle lamp of relais, (door derden)
 Eindschakelaar aansluiten aan de hand van naast-

staand bedradingsvoorbeeld.Afb. 65
 Met inachtname van de vermogens is het aansluiten

van controlelampen of een relais mogelijk.
 Aansluitdozen moeten tegen een aangrenzend

bouwdeel (wand of plafond) bevestigd worden. Het
bevestigen aan de brandklep is niet toegestaan.

Aansluit-
wijze

Eindscha-
kelaar

Klepblad Stroom-
kring

Ⓐ verbreek-
contact

niet bediend DICHT of
OPEN-
stand niet
bereikt

gesloten

Ⓑ Sluitcon-
tact

bediend OPEN- of
DICHT-
stand
bereikt

gesloten

7.2 Veerretourmotor aansluiten
Personeel:
 Elektricien

Afb. 66: Aansluitvoorbeeld motor

1 Schakelaar voor het openen en sluiten (door
derden)

2 Optionele signaleringsinrichting, bv. een TROX
rookmelder type RM-O-3-D of RM-O-VS-D

3 Controle lamp DICHT, door derden
4 Controle lamp OPEN, door derden
 De brandklep kan met een veerretourmotor met een

voedingsspanning van 230 V AC of 24 V AC/DC uit-
gevoerd zijn. Kijk hiervoor voor de vermogensgege-
vens op het typeplaatje.

 De veerretourmotoren aansluiten aan de hand van
het bedradingsvoorbeeld. Met inachtname van de
vermogens is een parallele aansluiting van meer-
dere motoren mogelijk.

 Aansluitdozen moeten tegen een aangrenzend
bouwdeel (wand of plafond) bevestigd worden. Het
bevestigen aan de brandklep is niet toegestaan.

Motoren met 24 V AC/DC
Motoren alleen aan veiligheidstransformatoren aan-
sluiten. De aansluitsnoeren zijn voorzien van een
stekker. Deze aansluiting aan het TROX AS-i bussys-
teem is daarmee snel gemaakt. Voor het aansluiten aan
een klemmenstrook, moet de aansluitkabel ingekort
worden.

7.3 Potentiaalvereffening
Wanneer potentiaalvereffening genoodzaakt is, moeten
de elastische verbindingen elektrisch geleidend naar het
luchtkanaal overbrugd worden. Bij brand mag er geen
mechanische signalering door een potentiaalverschil
optreden.
 Brandkleppen met flenzen: De potentiaalvereffening

vindt plaats via de flens van de brandklep, boor-
gaten in het klephuis zijn niet noodzakelijk.

 Brandkleppen zonder flenzen (rond): De potentiaal-
vereffening vindt plaats middels b.v. speciale buis-
verbindingen. In het gebied van de aansluitingen
mag geboord worden.

Stroom aansluiten
Potentiaalvereffening  
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8 Functie testen
Algemeen
Bij het gebruik van brandkleppen zullen deze bij een
gewone temperatuur open staan. Voor een functiecon-
trolle is het noodzakelijk de brandklep te sluiten en weer
te openen.

8.1 Brandklep met smeltlood
Brandklep sluiten

Afb. 67: Brandklep sluiten

 VOORZICHTIG!
Kans op verwondingen bij het insteken van de hand
in de klep. Bij de bediening van het activeringsme-
chanisme niet in de brandklep grijpen.

Voorwaarden
 Brandklep is geopend
1. Activeringsmechanisme ① zoals afgebeeld met

de wijs- en middelvinger vastnemen.
2. Activeringsmechanisme met beide vingers naar

voor trekken.

ð Het klepblad sluit automatisch en de lip ② op
de handgreep zorgt in DICHT-stand voor een
vergrendeling van het klepblad.

Brandklep openen

Afb. 68: Brandklep openen

 VOORZICHTIG!
Afbreken van de handgreep bij onoordeelkundig
gebruik
Zonder indrukken van de vergrendellip ② bestaat
het gevaar, dat de handgreep ③ beschadigt wordt!

Voorwaarden
 Brandklep is gesloten
1. Met de rechterhand zoals afgebeeld, de hand-

greep ③ vastnemen en de vergrendellip ② met
de duim indrukken.

2. Daarna de handgreep tegen de klok in tot aan de
aanslag draaien.

ð Handgreep vergrendel in de OPEN-stand,
klepblad is geopend.

Klepstandaanwijzer
De stand van het klepblad wordt door de stand van de
handgreep weergegeven.

Afb. 69: Klepstandaanwijzer

1 Klepblad gesloten
2 Klepblad geopend

Functie testen
Brandklep met smeltlood  
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8.2 Brandklep met veerretourmotor
Statusaanduiding

Afb. 70: Thermo-elektrisch activeringsmechanisme BAT

1 Knop voor functiecontrole
2 Controle led
Het controlelampje ② van de thermo-elektrische signa-
lering brandt, als:
 de voedingsspanning aangesloten is en
 de temperatuurzekeringen in orde zijn en
 de knop niet bediend wordt.

Klepstandaanwijzer
De stand van het klepblad wordt door de stand van de
wijzer op de motor aangeduid.

Afb. 71: Klepstandaanwijzer

1 Klepblad gesloten
2 Klepblad geopend

Brandklep met veerretourmotor openen/sluiten

Afb. 72: Functiecontrole

 VOORZICHTIG!
Kans op verwondingen bij het insteken van de hand
in de klep. Bij de bediening van het activeringsme-
chanisme niet in de brandklep grijpen.

Voorwaarden
 Voedingsspanning is aangesloten
1. Knop ① bedienen en vasthouden.

ð Voedingsspanning wordt onderbroken, het
klepblad sluit.

2. Het bereiken van de DICHT-stand en looptijd con-
troleren.

3. Knop ① loslaten.

ð Het onderbreken van de voedingsspanning
wordt verholpen, het klepblad loopt open.

4. Het bereiken van de OPEN-stand en de looptijd
controleren.

Functie testen
Brandklep met veerretourmotor  
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Brandklep met de handslinger openen

Afb. 73: Functiecontrolle )zonder aangesloten voedings-
spanning'

 GEVAAR!
Gevaar door een functiestoring van de brandklep.
Wordt de brandklep met de handslinger geopend, is
er bij brand geen thermische signalering mogelijk.
De brandklep kan niet sluiten.
Voor het herstellen van de functie moet de voedings-
spanning aangesloten zijn.

Voorwaarden
 Brandklep is gesloten
1. Handslinger ① in de opening voor de veerver-

grendeling steken.
2. Handslinger in de pijlrichting ② tot kort voor de

aanslag draaien en in die positie vasthouden.
3. Vergrendelingshandel ③ op "slot "zetten

ð De motor vergrendelt, het klepblad blijft in de
OPEN-stand staan.

4. Handslinger verwijderen.

Brandklep sluiten

Afb. 74: Functiecontrolle )zonder aangesloten voedings-
spanning'

 VOORZICHTIG!
Kans op verwondingen bij het insteken van de hand
in de klep. Bij de bediening van het activeringsme-
chanisme niet in de brandklep grijpen.

Voorwaarden
 Brandklep is geopend

Vegrendelingshandel ① op "slot geopend
"zetten

ð De motor ontgrendeld, het klepblad sluit.

Functie testen
Brandklep met veerretourmotor  
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8.3 Functiecontrole met geautomati-
seerde stuureenheid

Functiecontrole met geautomatiseerde stuureen-
heid
Bij brandkleppen met een veerretourmotor kan het
testen van de functionering als alternatief door een
geautomatiseerde stuureenheid plaatsvinden. De stuur-
eenheid moet de volgende functies weergeven:
 Regelmatig openen en sluiten van de brandklep

(vaststellen van de cyclus door de eigenaar of de
gebruiker)

 Bewaking van de looptijden van de motoren
 Storingsmelding bij het overschrijden van de loop-

tijden en het sluiten van de betrokken brandkleppen
 Documentatie van de testgegevens
Hiervoor kan b.v. het TROXNETCOM-Systeem TNC-
EASYCONTROL of AS-Interface ingezet worden, die
alle benoemde eissen vervullen. Informatie van deze
producten staan in de TROX catalogus.
TROXNETCOM-Systemen automatiseren de funktie-
controlle, vervangen echter niet de noodzakelijke maat-
regelen zoals inspectie en schoonmaken, die in een
cyclus of afhankelijk van de situatie uitgevoerd moeten
worden. Middels de documentatie van de testgegevens
zijn de tendensen b.v. van de looptijden van de motoren
zich bepalen. Daaruit afgeleid kunnen vervangende
maatregels, zoals schoonmaken bij sterke vervuiling
(b.v. stofbelasting van afvoerinstallaties) de functialiteit
van de installatie beinvloeden.

Functie testen
Functiecontrole met geautomatiseerde stuureenheid  
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9 Inbedrijfsname
Voor de inbedrijfname
Voor de eerste inbedrijfsname moet de brandklep door
een inspectie voor het vaststellen en beoordelen van de
huidige stand van zaken getest worden. Hiervoor
moeten de in de tabel Ä Tabel op pagina 69 aange-
geven inspecties worden uitgevoerd.

Werking
Bij het gebruik zullen de brandkleppen open staan om
de luchtverplaatsing in de luchtkanalen te waarborgen.
Stijgt, in het geval van brand, de temperatuur in het
kanaal resp. in de omgeving (≥ 72°/≥ 95°), dan zal de
thermische signalering in werking treden, waardoor het
klepblad sluit.

 Brandkleppen in DICHTE stand

Brandkleppen die gedurende de in werking zijnde
installatie in de DICHTE stand zijn gelopen, moeten
voor het openen, middels een inspectie op op de
bestaande situatie beproefd worden Ä „Inspectie“ 
op pagina 67.

Inbedrijfsname
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10 Onderhoud
10.1 Algemeen
Algemene veiligheidsinstructie

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

 VOORZICHTIG!
Gevaar door het onopzettelijk bedienen van de
brandklep. Het ongewild bedienen van de brandklep
kan tot verwondingen leiden.
Verhinderd door het nemen van maatregelen dat de
klep onbedoeld bediend kan worden.

Een regelmatige verzorging en onderhoud garandeert
de goede werking, en de levensduur van de brand-
kleppen.
Het onderhoud van de brandkleppen valt onder de eige-
naar resp. de gebruiker van de installatie. De gebruiker
is met zijn onderhoudsmanagement verantwoordelijk
voor het onderhoudsschema het definieren van de
onderhoudsdoelen en de veiligheidseisen van de instal-
latie.

Functiecontrole
Op indicatie van de eigenaar of de gebruiker van de
ventilatieinstallatie moet het testen en het functioneren
van de brandklep minimaal elk halfjaar plaatsvinden.
Wanneer twee halfjaarlijkse controles geen functiepro-
blemen hebben vertoond, behoeft de brandklep nog
maar jaarlijks getest te worden.
De functiecontrole moet onder met de inachtname van
de regels voor onderhoud van de volgende normen
worden uitgevoerd:
 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423
Bij brandkleppen met veerretourmotoren, kan de test
van het functioneren ook door een automatische stuur-
eenheid plaatsvinden Ä „Functiecontrole met geauto-
matiseerde stuureenheid“  op pagina 65.

Onderhoud
De brandklep en de veerretourmotor zijn inzake het
gebruik onderhoudsvrij, echter moeten brandkleppen,
samen met de luchtkanalen, regelmatig schoongemaakt
worden.

Reiniging
Het reinigen van de brandkleppen kan met een droge of
vochtige doek plaatsvinden. Bij grotere verontreini-
gingen kunnen ook huishoudelijke schoonmaakmid-
delen gebruikt worden. Het gebruik van schurende reini-
gingsmiddelen of mechanische reinigingsmethoden, b.v.
reinigen met borstels is niet toegestaan.

Inspectie
Voor de eerste ingebruikname moeten de brandkleppen
eerst geïnspecteerd worden. Daarna moet een regelma-
tige controle van het functioneren plaatsvinden. Ook
moeten de specifieke voorschriften voor elk land aange-
houden worden. Voor het inspecteren moeten de aan-
gegeven testen uitgevoerd worden
Ä Tabel op pagina 69. Het testen van elke afzonder-
lijke brandklep moet gedocumenteerd en vastgelegd
worden. Bij afwijkingen van de gevraagde situatie
moeten adekwate maatregelen getroffen worden.

Onderhoud
Om veiligheidsredenen mogen de onderhoudswerk-
zaamheden, wanneer die de brandveiligheid beïn-
vloeden, alleen door vakkundig personeel of de fabri-
kant uitgevoerd worden. Voor het onderhoud mogen
enkel originele revisie onderdelen toegepast worden.
Na onderhoud aan de klep, moet een functiecontrole
Ä  62 uitgevoerd worden.

10.2 Smeerpunten
Smeerpunten enkel smeren indien de brandklep niet
lichtlopend te openen of te sluiten is. Voor het smeren
enkel hars en zuurvrije oliën en vetten gebruiken.

Afb. 75: FKS-EU smeerpunten

1 Lager van de aandrijfstang
2 Lagers van de klepblad-assen (aan beide zijden)

Onderhoud
Smeerpunten  
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10.3 Smeltlood verwisselen
Smeltlood verwisselen

Afb. 76: Smeltloodhouder demonteren

1. Brandklep sluiten
2. Schroeven ① aan de smeltloodhouder ② los-

draaien.
3. Smeltloodhouder ② uit de brandklep halen.

Daarbij de lip ③ van de handgreep lichtjes in de
handgreep drukken.

Afb. 77: Smeltloodhouder uitnemen

4. Smeltloodhouder zoals weergegeven vasthouden.
Middelvinger en wijsvinger in de pijlrichting
trekken.

5. Oud smeltlood verwijderen.
6. Nieuw smeltlood plaatsen.
7. Smeltloodhouder in de brandklep schuiven en met

schroeven ① bevestigen.

8. Functiecontrole uitvoeren.

Onderhoud
Smeltlood verwisselen  
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10.4 In gebruikname handelingen

Intervallen Handelingen Personeel
A Bereikbaarheid van de brandklep

 Uit- en inwendige toegankelijkheid
– Toegankelijkheid herstellen

Vaklieden

Inbouw brandklep
 Inbouw volgens de gebruiksaanwijzing Ä  16

– Brandklep correct monteren

Vaklieden

Transport- en montagebeveiliging (indien aanwezig)
 Transport- en montagebeveiliging verwijderd

– Transport- en montagebeveiliging verwijderen

Vaklieden

Aansluiting luchtkanalen / beschermingsrooster / flexibele aansluiting Ä  58

 Aansluiten volgens gebruiksaanwijzing
– Korrekte aansluiting herstellen

Vaklieden

Voedingsspanning veerretourmotor
 Voedingsspanning volgens vermogensgegevens, zie veerretourmotor

– Voedingsspanning herstellen

Elektriciens

A / B Brandkleppen op beschadigingen controleren
 Brandklep, klepblad en afdichting moeten onbeschadigd zijn

– Klepblad uitwisselen
– Brandklep herstellen of vervangen

Vaklieden

Functie signaleringsmechanisme
 Functionering volgens de regels
 Smeltlood onbeschadigd/vrij van corrosie

– Smeltlood uitwisselen
– Signaleringsinrichting uitwisselen

Vaklieden

Functiecontrole van de brandklep (met een smeltlood) Ä  62

 Brandklep met de hand openen
 Handgreep is in de OPEN-stand te vergrendelen
 Klepblad sluit na een handmatige signalering zelfstandig

– Fouten opsporen en verhelpen
– Brandklep herstellen of vervangen
– Signaleringsinrichting uitwisselen

Vaklieden

Functiecontrole van de brandklep (met een veerretourmotor) Ä  63

 Correcte functionering van de motor
 Klepblad sluiten
 Klepblad openen

– Fouten opsporen en verhelpen
– Veerretourmotor vervangen
– Brandklep herstellen of vervangen

Vaklieden

Onderhoud
In gebruikname handelingen  
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Intervallen Handelingen Personeel
Functiecontrole van de externe rookmelder
 Functionering volgens de regels
 Brandklep sluit na het bedienen van de testknop of bij het detecteren van

rook
 Brandklep opent, na een reset

– Fouten opsporen en verhelpen
– Rookmelder resetten of vervangen

Vaklieden

C Schoonmaken van de brandklep
 Geen inwendige of uitwendige vervuilingen aan de brandklep
 Geen roestvorming aan de brandklep

– Verontreinigingen met een vochtige doek verwijderen
– Corrosie verwijderen of het bouwdeel vervangen

Vaklieden

Functie eindschakelaar
 Functionering volgens de regels

– Eindschakelaar uitwisselen

Vaklieden

Functionering van de externe signalering (klepstandsignalering)
 Functionering volgens de regels

– Fouten opsporen en verhelpen

Vaklieden

Intervallen

A = Ingebruikname
B = Periodiek
Het functioneren van de kleppen moet minimaal ieder halfjaar gecontroleerd worden. Wanneer bij twee half-
jaarlijkse controles geen functioneringsgebreken zijn geconstateerd, mogen de controles een interval van
een jaar krijgen. Bij brandkleppen met een veerretourmotor kan het testen van de functionering ook op
afstand (door een geautomatiseerde stuureenheid) plaatsvinden. De intervallen van de controles kunnen
dan, onder de verantwoording van de gebruiker, vastgelegd worden.
C = wanneer noodzakelijk, afhankelijk van de vervuilingsgraad
Testmoment
 Beschrijving van de oorspronkelijke situatie

– Maatregelen voor het herstellen van de oorspronkelijke situatie

Onderhoud
In gebruikname handelingen  
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11 Buiten gebruik stellen,
uitbouwen en afvoeren

Definitieve buitengebruikname
 Luchtinstallatie uitschakelen.
 Voedingsspanning uitschakelen.

Uitbouwen

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

1. Aansluitkabel losnemen.
2. Luchtkanalen verwijderen.
3. Brandklep sluiten
4. Brandklep uitbouwen.

Afvoeren
Voor het afvoeren moet de brandklep uit elkaar
genomen worden.

 MILIEU!
Elektronische onderdelen conform de nationale
afvalverwijderingsrichtlijnen afvoeren.

Buiten gebruik stellen, uitbouwen en afvoer...
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