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Algemene opmerkingen
Informatie voor de montage en gebruikshandleiding
Deze montage- en gebruiksaanwijzing geeft de correcte
montagewijze weer en het veilige en efficiënte gebruik
van het volgende omschreven TROX-product.
Deze montage- en gebruiksaanwijzing is bedoeld voor
installatiebedrijven, bedienend personeel, technisch
personeel, elektro- en klimaattechnici.
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 vermelde veiligheids- en bedie-
ningsvoorschriften in deze montage- en gebruiksaanwij-
zing.
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 de montage- en
bedieningsinstructie aan de installatiebeheerder ver-
strekt worden. De beheerder kan deze gebruiksaanwij-
zing in het handboek opnemen. Deze gebruiksaanwij-
zing moet voor het personeel ten alle tijden toegankelijk
bewaard worden.
Afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld voor
algemeen inzicht en kunnen afwijken van de werkelijk-
heid.

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 door
symbolen weergegeven. De veiligheidsinstructies
worden met signaalwoorden ingeleid, die de omvang
van het gevaar weergeven.
Veiligheidsinstructies in acht nemen en voorzichtig han-
delen, om ongevallen, persoonlijke en materiëleschade
te voorkomen.

 GEVAAR!
... wijst op een gevaarlijke situatie die leidt tot de
dood of zwaar lichamelijk letsel indien deze niet
wordt vermeden.

 WAARSCHUWING!
... wijst op een mogelijk een potentieel gevaarlijke
situatie aan die kan leiden tot de dood of zwaar
lichamelijk letsel indien deze niet wordt vermeden.

 VOORZICHTIG!
... wijst op een mogelijk potentieel gevaarlijke situatie
aan die kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel
indien deze niet wordt vermeden.

 AANWIJZING!
... wijst op een mogelijk potentieel gevaarlijke situatie
aan die kan leiden tot materiële schade, indien deze
niet wordt vermeden.

 MILIEU!
... wijst op een potentieel gevaar voor het milieu.

Tips en aanbevelingen

... wijst op nuttige tips en aanbevelingen almede
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 veiligheidsin-
structie:

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.

Extra toepassing:
Voor het gebruik
 in luchtafvoerinstallaties van professionele keukens

en
 als overstroomklep
moeten de nationale regelgevingen nageleefd worden.

Onoordeelkundig gebruik

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

weersinvloeden;
– in atmosferen, die gepland of ongepland ten

gevolge van een chemische reactie een schade-
lijke en/of roest veroorzakende reactie op de
brandklep uitoefenen.

1.3 Personeelskwalificatie

 WAARSCHUWING!
Gevaar bij onvoldoende kwalificatie!
Onjuiste behandeling kan tot aanzienlijke persoon-
lijke en eigendomsschade leiden.
– Daarom dienen alle handelingen aan de appara-

tuur alleen door gekwalificeerd personeel te
worden uitgevoerd.

Personeel:
 Elektriciens
 Vaklieden

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 – 1500 × 800 mm *

Huislengten L 305 en 500 mm

Luchthoeveelheidsbereik tot 14400 l/s / tot 51840 m³/h

Drukverschilbereik tot 2000 Pa

Temperatuurbereik1, 3 -20 °C – 50 °C

Signaleringstemperatuur 72 °C of 95 °C (bij luchtverwarmingen)

Aanstroomsnelheden 2 ≤ 8 m/s met smeltlood,
≤ 12 m/s met veerretourmotor

Leklucht bij gesloten klepblad EN 1751, Klasse 2

Lekkage van de behuizing EN 1751, Klasse C; (B + H) ≤ 700, Klasse B

EG-conformiteit  Bouwproductenverordening (EU) Nr. 305/2011
 EN 15650 – Ventilatie van gebouwen – Brandkleppen
 EN 13501-3 – Classificatie: Brandwerende kanalen en

brandkleppen
 EN 1366-2 – Brandwerendheidstesten van installaties:

brandkleppen
 EN 1751 Ventilatie van gebouwen - apparaten van het

luchtverdeelsysteem

Prestatieverklaring DoP / FKA2-EU / DE / 001
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.

* Klepblad met lipafdichting bij de grootten 1 en 2, klepblad met aanslagafdichting bij grootten 3, zie tabel Ä  9.

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

10 Serie omschrijving

Technische gegevens
Algemene gegevens  
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2.2 FKA2-EU met smeltlood
Afmetingen en gewichten

Afb. 2: FKA2-EU met smeltlood

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)
W: 115 mm
Y Bereikbaar houden voor bediening

x 75 mm grootte 1
87 mm grootte 2 en 3

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

 Gewicht FKA2-EU met smeltlood, zie tabel Ä  9.
 Grootte 1 tot 3, zie tabel Ä  9.

Technische gegevens
FKA2-EU met smeltlood  
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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

Gewicht [kg] voor huislengte L = 305 [mm] / L = 500 [mm]

B
[mm]

H [mm]

100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

200 4/5 4/6 5/7 7/9 8/10 8/11 9/11 10/12 10/13 – – – – – –

250 4/6 5/7 6/7 8/10 8/11 9/12 10/12 10/13 11/14 – – – – – –

300 5/6 5/7 6/8 8/10 9/12 10/13 11/13 11/14 12/15 15/19 16/20 17/21 18/22 19/23 20/24

350 5/7 6/8 7/9 9/12 10/13 11/14 11/15 12/15 13/16 17/20 18/22 19/23 20/24 21/25 22/26

400 6/8 7/9 7/10 10/12 11/14 11/15 12/16 13/17 14/18 18/22 19/23 20/25 21/26 22/27 24/28

450 6/9 7/10 8/11 10/13 11/14 12/16 13/17 14/18 15/19 20/24 21/25 22/26 23/28 24/29 25/31

500 7/9 8/10 9/12 11/14 12/15 13/17 14/18 15/19 16/20 21/26 22/27 23/28 25/30 26/31 27/33

550 7/10 8/11 9/12 12/15 13/16 14/17 15/19 16/20 17/21 22/27 24/28 25/30 26/31 28/33 29/35

600 8/11 9/12 10/13 12/16 13/17 15/18 16/20 17/21 18/22 24/28 25/30 27/32 28/33 29/35 31/36

650 8/11 9/13 10/14 13/17 14/18 15/19 16/21 22/26 24/28 25/30 27/32 28/33 30/35 31/37 33/38

700 9/12 10/13 11/15 14/18 15/19 16/20 17/22 23/28 25/30 26/32 28/33 30/35 31/37 33/39 34/40

750 9/13 10/14 12/16 14/19 16/20 17/21 18/23 24/29 26/31 28/33 30/35 31/37 33/39 35/41 36/42

800 10/13 11/15 12/16 15/19 16/21 18/22 19/24 26/31 27/33 29/35 31/37 33/39 35/41 36/43 38/44

900 – – 15/20 16/21 18/23 24/29 26/31 28/34 30/36 32/38 34/40 36/42 38/44 40/47 42/49

1000 – – 16/21 18/23 19/25 26/32 28/34 30/36 33/39 35/41 37/43 39/46 41/48 43/50 45/53

1100 – – 21/27 24/29 26/32 28/34 31/37 33/39 35/42 37/44 40/47 42/49 44/52 47/54 49/57

1200 – – 23/29 25/31 28/34 30/37 33/39 35/42 36/45 40/47 43/50 45/53 48/55 50/58 53/61

1300 – – 24/31 27/33 30/36 32/39 35/42 38/45 40/48 43/51 46/53 48/56 51/59 54/62 56/65

1400 – – 26/32 29/35 32/39 34/42 37/45 40/48 43/51 46/54 49/57 51/60 54/63 57/66 60/69

1500 – – 27/34 30/38 33/41 36/44 39/47 43/50 46/54 49/57 52/60 55/63 58/67 61/70 64/73

Grootten

1

2

Grootten

3

Technische gegevens
FKA2-EU met smeltlood 
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Flensboring

Afb. 3: Boorpatroon L = 305 mm – oneven en even aantal gaten

Afb. 4: Boorpatroon L = 500 mm – oneven en even aantal gaten

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

B resp. H 100
150

200
250

300
350

400
450

500
550

600 650
700

750
800

900
1000

1100
1200

1300
1400

1500

Aantel gaten
per B-zijde*

– 0 0 1 1 1 2 2 3 3 4 4

Aantal gaten
per H-zijde*

0 0 0 1 1 1 2 2 – – – –

* Aantal gaten per B- resp. H-zijde, echter zonder hoekgaten; B resp. H < 400 mm alleen met hoekgaten  

Technische gegevens
FKA2-EU met smeltlood  
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2.3 FKA2-EU met veerretourmotor
Afmetingen en gewichten

Afb. 5: FKA2-EU met Belimo veerretourmotor

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)
W: 115 mm
Y Bereikbaar houden voor bediening

x 115 mm grootte 1 – BFL horizontaal
107 mm grootte 2 –
BFN horizontaal tot H = 395 mm
113 mm grootte 2 vanaf H ≥ 400 mm en
grootte 3 – BFN vertikaal

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

 Gewicht FKA2-EU met smeltlood + ca. 1 kg (BFL... en BFN...), zie tabel Ä  9.
 Grootte 1 tot 3, zie tabel Ä  9.

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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Veerretourmotor BFL...
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 / openbedrijf 3,5 W / 1,1 W 2,5 W / 0,8 W

Dimensionering 6,5 VA 4 VA

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 inductief) A

Contactweerstand < 1 Ω (in nieuwe situatie)

Beschermingsklasse / Beschermingsgraad II / IP 54

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Vochtigheidsgraad ≤ 95 % r. v., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Veerretourmotor type BLF... voor grootte 1.

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

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 / openbedrijf 5 W / 2,1 W 4 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 inductief) A

Contactweerstand < 1 Ω (in nieuwe situatie)

Beschermingsklasse / Beschermingsgraad II / IP 54

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -40 – 55 °C / -30 – 55 °C ¹

Vochtigheidsgraad ≤ 95 % r. v., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Veerretourmotor type BFN... voor grootte 2 en 3.

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

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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Veerretourmotor BF...
Uitvoering 230-TN TR 24-TN-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 / openbedrijf 8,5 W / 3 W 7 W / 2 W

Dimensionering 11 VA 10 VA

Looptijd Motor / veerterugloop < 120 s / ca. 16 s

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 wisselcontacten

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

Schakelstroom 1 mA ... 6 A

Contactweerstand < 100 mΩ

Beschermingsklasse / Beschermingsgraad II / IP 54 III / IP 54

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -40 – 50 °C / -30 – 50 °C ¹

Vochtigheidsgraad ≤ 95 % r. v., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

1 m, 2 × 0,75 mm² / 1 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

BF-motor optioneel, gewicht FKA2-EU met smeltlood + ca. 2 kg

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

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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Afmetingen en gewichten

Afb. 6: FKA2-EU met Siemens veerretourmotor

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)
W: 115 mm
Y Bereikbaar houden voor bediening

x 120 mm grootte 1 – GRA horizontaal
120 mm grootte 2 –
GNA horizontaal tot H = 395 mm
117 mm grootte 2 vanaf H ≥ 400 mm en
grootte 3 – GNA vertikaal

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

 Gewicht FKA2-EU met smeltlood + ca. 1,4 kg (GRA... en GNA...), zie tabel Ä  9.
 Grootte 1 tot 3, zie tabel Ä  9.

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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Veerretourmotor GRA
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 / Beschermingsgraad II / IP 42 resp. IP 54* III / IP 42 resp. IP 54*

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -20 – 50 °C / -20 – 50 °C

Vochtigheidsgraad < 95 % r. F., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Veerretourmotor type GRA... voor grootte 1.

* bij kabeluitvoering onderzijde

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 / Beschermingsgraad II / IP 42 resp. IP 54* III / IP 42 resp. IP 54*

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -20 – 50 °C / -20 – 50 °C

Vochtigheidsgraad < 95 % r. F., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

Veerretourmotor type GNA... voor grootte 2 en 3.

* bij kabeluitvoering onderzijde

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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Veerretourmotor GGA
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 8 VA / 6 W 7 VA / 5 W

Open-stand 4 W 3 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 / Beschermingsgraad II / IP 42 resp. IP 54* III / IP 42 resp. IP 54*

Opslagtemperatuur / omgevingstemperatuur -20 – 50 °C / -20 – 50 °C

Vochtigheidsgraad < 95 % r. F., niet condenserend

Aansluitsnoer Aandrijving / eindschake-
laar

0,9 m, 6 × 0,75 mm² (halogeenvrij)

GGA-motor optioneel, gewicht FKA2-EU met smeltlood + ca. 2,5 kg

* bij kabeluitvoering onderzijde

FKA2-EU met Joventa veerretourmotor
Op aanvraag is de FKA2-EU ook met Joventa veerre-
tourmotor leverbaar:
 SFR 2.90 T
 SFR 1.90 T
 SFR 1.90 T SLC

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor  
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2.4 FKA2-EU met veerretourmotor en rookmelder
Afmetingen en gewichten

Afb. 7: FKA2-EU met Belimo veerretourmotor en rookmelder

B Breedte van de brandklep (B-zijde)
H Hoogte van de brandklep (H-zijde)
L Lengte van de brandklep (huislengte)
W: 115 mm
Y Bereikbaar houden voor bediening

x 115 mm grootte 1 – BFL horizontaal
107 mm grootte 2 –
BFN horizontaal tot H = 395 mm
113 mm grootte 2 vanaf H ≥ 400 mm en
grootte 3 – BFN vertikaal

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

 Gewicht FKA2-EU met smeltlood + ca. 2,5 kg (BFL... en BFN...), zie tabel Ä  9.
 Technische gegevens veerretourmotor zie tabel Ä  12 en Ä  13
 Grootte 1 tot 3, zie tabel Ä  9.
 De rookmelder type RM-O-3-D is in de onderste inspectieopening ingebouwd en bij de montage van de brand-

klep boven te plaatsen. Technische informatie van de rookmelder zie "Bedienings en montage instructie rook-
melder type RM-O-3-D".

Technische gegevens
FKA2-EU met veerretourmotor en rookmelder  
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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 het
klepblad. De signalering vindt plaats bij 72 °C (bij lucht-
verwarmingen 95 °C). Na een thermische signalering
mag de brandklep niet meer geopend worden.

4.1 FKA2-EU met smeltlood

Afb. 8: FKA2-EU met smeltlood

1.1 Huis (verzinkt)
1.2 Klepblad
1.5 Inspectie-opening
1.6 Handgreep
1.7 Vergrendeling
10.14 Thermische signaleringsinrichting met smeltlood

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 FKA2-EU met veerretourmotor

Afb. 9: FKA2-EU met veerretourmotor

1.1 Huis (verzinkt)
1.2 Klepblad
1.5 Inspectie-opening
10.1 Veerretourmotor
10.13 Thermo-elektrisch activeringsmechanisme met

temperatuurvoeler

Functiebeschrijving
De veerretourmotor dient voor het gemotoriseerd
openen en sluiten van de brandklep alsmede het aan-
sturen vanuit het gebouwenbeheersysteem. Gemotori-
seerde brandkleppen kunnen voor het regelmatig
afsluiten van luchtkanalen gebruikt worden. Staat er
voedingsspanning op de motor, dan is de brandklep
geopend. Het sluiten van de brandklep vindt plaats doot
een veerretourmotor, 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
FKA2-EU met veerretourmotor  
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4.3 FKA2-EU met veerretourmotor en
rookmelder

Afb. 10: FKA2-EU met veerretourmotor en rookmelder

1.1 Huis (verzinkt)
1.2 Klepblad
1.5 Inspectie-opening
10.1 Veerretourmotor
10.12 Rookmelder RM-O-3-D (bevestiging via een

adapterplaat)
10.13 Thermo-elektrisch activeringsmechanisme met

temperatuurvoeler

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. Het sluiten van de brandklep vindt
plaats doot een veerretourmotor, als één van de vol-
gende 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)

Opbouw en functie
FKA2-EU met veerretourmotor en rookmelder  
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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.

Overzicht inbouwsituaties
Draagconstructie Inbouwsituatie / Uitvoering Mini-

male
dikte
[mm]

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

S

Inbouwsi-
tuatie / Huis-
lengte [mm]

Inbouw-
wijze

305 2 500

Massieve wand  100 EI 120 S N N Ä  36

100 EI 120 S 3 W W Ä  42

gedeeltelijk met mineralewol 100 EI 90 S N N Ä  38

op een afstand van 100 EI 90 S 4 – E Ä  39

Massief plafond  100 1 EI 120 S N N Ä  44

met een betonnen sokkel 100 EI 120 S N N Ä  47

in combinatie met een houten
balkconstructie

125 EI 90 S N N Ä  48

In combinatie met een massief-
houten vloer

125 EI 90 S N N Ä  49

op een afstand van (onder, verti-
kaal hangend)

125 EI 90 S 4 – E Ä  50

Systeemwand met stalenstijlen, ook stalenonder-
constructie, met beplating aan
beide zijden

94 EI 120 S N N Ä  56

94 EI 120 S 3 – E Ä  61

94 EI 120 S 3 W W Ä  67

op een afstand van 94 EI 90 S 4 – E Ä  65

"Zware" brandscheiding met
metalen profilen en beplating aan
beide zijden

100 EI 120 S N N Ä  56

100 EI 120 S 3 – E Ä  61

100 EI 120 S 3 W W Ä  67

houten frame (inclusief houten
kruisverbanden), beplating aan
beide zijden

130 EI 120 S N N Ä  72

130 EI 120 S 3 – E Ä  75

130 EI 120 S 3 W W Ä  77

105 EI 30 S N N Ä  72

105 EI 30 S – E Ä  75

105 EI 30 S W W Ä  77
1) ter plaatse van de inbouw opgedikt

2) soms zijn huisverlengingen noodzakelijk

3) grootte afhankelijk

4) alleen met horizontale as-stand

N = Natte montage

E = Inbouwset

W = Steenwolpaneel

Inbouw
Overzicht inbouwsituaties  
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Overzicht inbouwsituaties
Draagconstructie Inbouwsituatie / Uitvoering Mini-

male
dikte
[mm]

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

S

Inbouwsi-
tuatie / Huis-
lengte [mm]

Inbouw-
wijze

305 2 500

Houten vakwerk, beplating aan
beide zijden.

140 EI 90 S N N Ä  72

140 EI 90 S – E Ä  75

140 EI 90 S W W Ä  77

Massief-/kruislaaghout 95 EI 90 S N N Ä  80

95 EI 90 S – E Ä  81

95 EI 90 S W W Ä  82

Schachtwand met metalenstaanders, ook een
stalen onderconstructie en voor-
zetpanelen, eenzijdige beplaat

90 EI 90 S N N Ä  85

90 EI 90 S – E Ä  88

1) ter plaatse van de inbouw opgedikt

2) soms zijn huisverlengingen noodzakelijk

3) grootte afhankelijk

4) alleen met horizontale as-stand

N = Natte montage

E = Inbouwset

W = Steenwolpaneel

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.

 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. Aan band-
kleppen mogen alleen torsievrij gemonteerde lucht-
kanalen van brandbare of niet brandbare materialen
aangesloten worden.

 Voor het inbouwen: een functiecontrole van de
brandklep uitvoeren en de brandklep sluiten.
Ä  96.

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

 Bij grotere wand- of vloerdikten huiseverlengingen
toepassen.

 Zover bij de de verschillende inbouwsituaties niet
anders is aangegeven, is de afstand tot dragende
bouwdelen ≥40 mm.

 Bij de montage van de FKA2-EU is de stabilteit van
de draagkonstructie (wand / plafond), ook in geval
van brand bouwkundig te waarborgen.

 Zover bij de verschillende inbouwdetails niet anders
is opgegeven, mogen er maximaal twee brand-
kleppen in één gemeenschappelijke inbouwopening
gemonteerd worden.

 Worden meerdere brandkleppen aan een gemeen-
schappelijk luchtkanaal bediend, dan moet er
gezorgd worden, dat bij het sluiten van één brand-
klep de maximale toelaatbare aanstroomsnelheid in
de nog geopende brandkleppen niet overschreden
wordt. Dit is bouwkundig op te lossen, b.v. door het
afschakelen van de ventilator of onderling vergren-
delen bij een uitvoering met een veerretourmotor.

 Voor het beheersen van het uitzetten van het kanaal
en de wandvervormingen bij brand bevelen wij aan
het aansluiten van de kanalen met elastischen aan-
sluitingen in:
- Flexibele wanden
- Schachtwanden in flexibele uitvoering
- Steenwolpaneelsysteem
De elastische aansluitingen moeten daarbij zo inge-
bouwd worden, dat trek- en schuifkrachten opge-
vangen kunnen worden. Als alternatief kunnen ook
flexibele luchtkanalen gebruikt worden.
Luchtkanalen moeten zo aangelegd worden, dat in
geval van brand deze geen aanzienlijke krachten op
de brandklep kunnen uitoefenen. Dit kan ook door
bochten schuifstukken of door knikken van het
kanaal bereikt worden. De verschillende nationale
regelgevingen daarbij moeten nageleefd worden.

 Voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
moeten de brandkleppen inwendig toegankelijk zijn.
Hiervoor bevinden zich in de brandklep van de serie
FKA2-EU twee inspectie-openingen . Afhankelijk
van de inbouwsituatie kan het noodzakelijk zijn,
extra inspectieopeningen in de aangesloten luchtka-
nalen te maken.

Potentiaalvereffening
De potentiaalvereffening kan op de flens van de brand-
klep aangebracht worden, boren in de behuizing is niet
toegestaan.
Door de potentiaalvereffening mogen in geval van brand
geen noemenswaardige krachten op de brandklep uit-
geoefend worden.

Inbouw
Algemeen montageadvies  

 Brandklep Serie FKA2-EU 23



Thermische isolatie
Bij het gebruik van thermische isolatie, speciaal bij
buiten of afvoerlucht kan als geschikt isolatiemateriaal,
volledig verlijmd, AF/Armaflex met Armaflex RS850 lijm
of Armaflex Ultima met Armaflex Ultima RS850 lijm van
de firma Armacell toegepast worden. De nationale nor-
meringen t.o.v. brandbare materialen moeten nageleefd
worden.
De isolatie is brandtechnisch toepasbaar, 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 alsmede

het typeplaatje toegankelijk zijn en
 de isolatie niet door de wand / vloer doorloopt.

Afb. 11: Thermische isolatie

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand
6.16 Armaflex AF / Armaflex Ultima, rondom, aandrijf-

en bedieningsinrichting alsmede revisieopeningen
moeten toegankelijk zijn
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde
Let op: De afgebeelde inbouwsituatie is representatief
voor alle draagkonstructies.

Gebruik van verlengdelen
Om het aansluiten op de luchtkanalen na de montage te
garanderen, moet de brandklep bij grote wand- en
vloerdikten met een verlengdeel (meegeleverd of door
derden) aan de montagezijde verlengt worden. zie hier-
voor ook de verlenginsdelen Ä  92.

as posities
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. 12: Aspositie horizontaal of verticaal

a Minimale afstand tussen twee brandkleppen Wan-
neer bij de verschillende inbouwbeschrijvingen geen
andere vermeldingen worden gemaakt, is de inbouw
in separate sparingen. De afstand tussen twee
brandkleppen is≥ 200 mm.

De brandklep met gemonteerde rookmelder moet met
een horizontele aspositie, en de rookmelder aan de
bovenzijde, geplaatst worden (afwijkingen zijn op aan-
vraag).

Afb. 13: Aspositie horizontaal

Inbouw
Algemeen montageadvies  
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afstanden

Afb. 14: Overzicht afstanden

Inbouwsituatie

Inbouwsituatie x [mm] y [mm] z [mm]
Natte montage 40 – 225 60 – 225 ≤ 225

Inbouw met steenwolplaten 40 – 600 ≥ 200 2 40 – 600

gedeeltelijke inmetseling 1 ~ 40 60 – 225 ≤ 225
1 alleen massieve wand

2 Montage in gescheiden inbouwopeningen

Inbouwsituaties

Draagconstructie Inbouwsituatie
Natte montage Droge inbouw Inbouw met steen-

wolplaten
Massieve wand A – F  E, F

Flexibele wand met metalen profielen A – F E, F E, F

Schachtwand A – F E, F  

Houtenstijlen- / houtenvakwerkwand A, B, D – F E, F E, F

Massieve- / kruislaaghouten wand E, F E, F E, F

Massief plafond A, B, D – F  E, F

Houten balkenvloer E, F   

Inbouw
Algemeen montageadvies  
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Draagconstructie Inbouwsituatie
Natte montage Droge inbouw Inbouw met steen-

wolplaten
Massiefhouten vloer E, F   

Modulairplafond (Systeem Cadolto) E, F   

Omlopende spleet »s«
 De omlopende spleet »s« is bij natte montage tot

225 mm (wand en vloer) beperkt. Hij is zo te dimen-
sioneren, dat de montage en het inmetselen (ook bij
grotere wand en vloerdikten) mogelijk is. Grotere
sparingen moeten vooraf, passend met de wand-
structuur, gedicht worden. Bij grotere sparingen in
massieve plafonds mogen de kleppen bij het ver-
vaardigen van de plafonddelen mee ingestort
worden. De minimale speet kan zover verkleind
worden, dat er nog voldoende plaats voor het inmet-
selen aanwezig is. Wij adviseren de metselvoeg niet
kleiner dan 20 mm uit te voeren (minimale inbouw-
opening aanhouden). Bewapening volgens de stati-
sche eissen uitvoeren.

Afb. 15: Omlopende spleet

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
s Omlopende spleet »s«
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde
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. Bij natte montage moet de
omlopende spleet »s« met mortel geheel opgevuld
worden. Luchtinsluitingen mogen niet voorkomen. De
mortelbeddikte mag niet minder dan 100 mm bedragen.
Bij systeemwanden de vermorteling op de wanddikte
aansluiten. Wanneer de kopseafdekkingen met vol-
doende brandweerstand toegepast worden, is een mor-
telbed diepte van 100 mm toereikend.

Montage met mortel
 Als de brandklep wordt ingemetseld, moet het huis

indien noodzakelijk b.v. met een schoor balk tegen
vervormingen beschermd worden. Openingen en de
bediening van de brandklep tegen vervuiling
beschermen, b.v. met een folie. Brandkleppen
gecentreerd in de inbouwopening schuiven en
fixeren, zodat de afstandsmaat van de flens van de
bedieningszijde tot de wand /plafond 195 mm
bedraagt.

Afb. 16: FK2-EU met een schoor

1 FKA2-EU
9.3 Schoorbalk
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde
 Vindt de montage van de brandklep plaats bij het

bouwen van de massieve wand of massieve vloer,
dan kan de omlopende spleet »s« vervallen. De
holle ruimte tussen de brandklep en de wand moet
met mortel geheel opgevuld worden, bij en montage
in een massieve vloer volgt een aanstorten met
beton. Bewapening volgens de statische eissen

Mortel
 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

Inbouw
Algemeen montageadvies  
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Minerale wol als vulmateriaal
Als bij de desbetreffende montage beschrijving niet
anders aangegeven, is een minerale wol met een soor-
telijke massa ≥ 80 kg/m³ en een smeltpunt ≥ 1000 °C te
gebruiken.

Brandwerende bekleding
Voor het brandwerend bekleden van brandkleppen en
luchtleidingen in combinatie met de montageset ES
mogen de volgende materialen toegepast worden:
 Promatect® LS35
 Promatect® L500
 Promatect® AD40

Inbouw met inbouwset in wanden
 De inbouwset moet in het werk conform de ont-

worpen toepassing gemonteerd worden.
 Voor de montage van de montageset, moet er vol-

doende vrije ruimte zijn, minimaal 120 mm omlo-
pend

 De bevestiging van de inbouwset ES vindt plaats
middels snellbouwschroeven Æ 5,5 mm en
klemmen, waarbij de snellbouwschroeven altijd in
de metalen staanders moeten grijpen. De lengte van
de snelbouwschroeven moet goed gekozen worden.
De gaten voor de bevestigingspunten op de B-zijde
zijn fabrieksmatig aangegeven.

 Wanneer een plafond of vloer direkt aan de sparing
ligt moet de inbouwset aan één zijde vakkundig
ingekort worden. De bevestigings klemmen aan de
B-zijde moeten dan extra an de H-zijde aan de
bovenzijde geplaatst worden (zie het betreffende
inbouwdetail). De gaten moeten met Æ 4 mm voor-
geboord worden.

Afb. 17: inbouwset – vrije ruimte (bij normale inbouw)

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3 Wand
5.1 Montageschroeven, toe te leveren
5.15 Beugels

Inbouw
Algemeen montageadvies  
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Afb. 18: Inbouwset - vrije ruimte (bij montage kort aan
plafond resp. vloer)

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3 Wand
4.1 Massieve plafond / vloer
5.1 Montageschroeven, toe te leveren
5.15 Beugels

Afb. 19: Bevestiging van de inbouwset aan de staan-
ders

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
5.1 Montageschroeven, toe te leveren
5.15 Beugels
7.10 Dagkant
Z1 Bevestiging – zonder resp. met enkele dagkant
Z2 Bevestiging - met een dubbele dagkant
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
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Inbouw met steenwolpaneel
 Bij de montage in een steenwolpakket is de afstand

van de flens van de bedieningszijde tot aan de wand
195 mm.

 Steenwolpakket systemen bestaan altijd uit twee
lagen mineralewol plaaten, soortelijke massa
≥ 140 kg/m³.

 De panelen van mineraalwol moeten strak in de
opening met brandwerende acryl vastgekleeft
worden. Voegen tussen de platen van mineraalwol
en de inbouwopening, voegen tussen snijvlakken
van passtukken alsook voegen tussen platen en
brandkleppen, moeten met het bij het steenwolpak-
ketsysteem behorende pasta / afdicht acrylkit in te
smeren en af te dichten.

 Minerale wolplaten, naden en verlopen aan minera-
lewollplaten alsmede beschadigingen aan voorbe-
werkte mineralewolplaten moeten met de pasta
bestreken worden, dikte ≥ 2,5 mm.

 Niet toe te passen in combinatie met een glijdende
plafondaansluiting.

 Brandkleppen kunnen aan beide zijden van de wand
geplaatst worden zie Ä  91.

 Het is mogelijk bij grotere vloerdikten extra lagen
mineralewol op de A-zijde te plaatsen.

Afb. 20: Plaatsen van de brandwerende acrylkit

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coating
8.21 Brandwerende acrylkit
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Steenwolpaneel-systeem
Voor de montage met steenwol panelen zijn alleen de
volgende systemen toepasbaar (het steenwolpakket is
levering derden). Alle tot het systeem behorende en
door de fabrikant vrijgegeven mineralewolplaten mogen
gebruikt worden.
Promat®
 Brandwerende coating Promastopp®-CC
Hilti
 Brandwerende coating CFS-CT en CP 673
 Brandwerende acrylkit CFS-S ACR
HENSEL
 Brandwerende coating HENSOMASTIK 5 KS Farbe
 Brandwerende kit HENSOMASTIK 5 KS Spachtel
SVT
 Brandwerende coating

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Farbe
 Brandwerende acrylkit

PYRO-SAFE FLAMMOTECT-A Spachtel
OBO Bettermann
 Brandwerende coating PYROCOAT® ASX Farbe
 Brandwerende acrylkit PYROCOAT® ASX Spachtel
Würth
 Brandwerende coating

Würth Ablationsbeschichtung I
AGI
 Brandwerende coating

PYRO-SAFE Flammotect Combi S90
 Brandwerende acrylkit AGI Flammotect COMBI S90

Isolatieplaten systeem B max.
[mm]

H max.
[mm]

Promat® ≤ 3750 ≤ 1840

Hilti ≤ 3000 ≤ 2115

Hensel

≤ 1900 ≤ 1400

SVT

OBO Bettermann

Würth

AGI

Inbouw
Algemeen montageadvies  
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Afb. 21: Steenwolpaneel – montage in een massieve-,
systeem-, houtenstaanderwand

E Inbouwbereik

Afmetingen en afstanden bij
steenwolplaten-systeem voor wandmontage

Kleppencombinaties
tot EI 90 S

s1 min.
[mm]

s1 max.
[mm]

FKA2-EU 40 600

Voorwaarden voor wand- en plafondsystemen
FKA2-EU brandkleppen mogen conform de regels van
de wand of vloer fabrikanten ingebouwd worden, als de
voorschriften van de diverse inbouwsituaties en de
hierna volgende voorwaarden aangehouden worden.
Inbouwopeningen moeten conform de details van deze
montagehandleiding uitgevoerd worden.

Massieve wanden
 Massieve wanden (of "zware" brandwanden), bv.

van beton, cellenbeton, metselwerk of massieve
gipsplaten volgens EN 12859 (zonder holle
ruimten), soortelijke massa ≥ 350 kg/m³.

 Wanddikte W ≥ 100 mm.
 Inbouwopeningen moeten afhankelijk van gebruike-

lijke en statische gegevens en de afmetingen van de
brandklep uitgevoerd worden.

Afb. 22: Afstand FKA2-EU tot andere TROX brand-
kleppen bij natte montage

Afstand van verschillende TROX brandkleppen tot
elkaar bij natte montage in massieve wanden (een
sparing)

Volg
nr.

Kleppencombinaties
tot EI 90 S

s2 [mm]

1 FKA2-EU – FK-EU 65 – 225

2 FKA2-EU – FKS-EU 80 – 150

3 FKA2-EU – FKR-EU 70 – 120 (80 – 120 bij
flensuitvoering)

4 FKA2-EU – FKRS-EU 50 – 225

Inbouw
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Massief plafond
 Massieve plafonds zonder holle ruimten van beton

of cellenbeton, (soortelijke massa ≥ 450 kg/m³).
 Plafonddikte D ≥ 100 mm, plaatselijk opgedikt tot

D ≥ 125 mm. De extra betonrand is tot een hoogte
van 150 mm zonder bewapening toegestaan. Bij
grotere hoogten moet een betonnensokkel met
bewapening vervaardigd worden.

 In combinatie met brandwerende houtenbalken pla-
fond (ook verlijmde balken), massiefhouten plafonds
en lichte systeemplafonds (alleen moduulplafond-
systeem Cadolto).

Flexibele wanden met metalen profiel
 Lichtemontage-, brand-, veiligheidsscheiding - of

stralingsbeschermendewanden met metalen stijlen
of een stalen onderconstructie (vierkantprofiel) met
europeese classificiering volgens EN 13501-2 of
een vergelijkbare nationale classificering.

 Bbeplating van gips of cementgebonden plaatmate-
riaal, gipsvezelplaten of brandwerende platen aan
beide zijden van calsiumcilicaat.

 Wanddikte W ≥ 94 mm, (≥ 75 mm bij F30), Brand- of
veiligheidswanden W ≥ 100 mm.

 Afstand van de metalenstijlen ≤ 625 mm; Afstand
van de metalenstijlen bij "zware brandwanden"
≤ 312,5 mm.

 Uitvoeringen als brand- of veiligheidsscheidings-
wand kunnen staalplaat en gereduceerde steekaf-
stand vertonen.

 Inbouwopening met liggers en staanders maken.
 Wanneer toegepast moeten de kopseafdekkingen

met profielen vastgeschroefd worden.
 Extra lagen bekleding of dubbele staanders, zover

dit middels het toepassingsgebied van de wand is
afgedekt, zijn toegestaan

 Combinaties van metalen profielen in de montage
moeten conform de details in deze instructie uitge-
voerd worden.

Flexibele wanden met houten staanders / houten
vakwerken
 Flexibele wanden met houten profielen of houten-

vakwerk met Europese classificatie volgens
EN 13501-2 of vergelijkbare nationale classificatie.

 Beplating van gips of cementgebonden plaatmate-
riaal, of gipsvezelplaten aan beide zijden

 Wanddikte W ≥ 130 mm (W≥ 105 bij F30); houten-
vakwerk wanddikte W ≥ 140 mm.

 De montage van de houtenvakwerkwand volgens de
opgaven van de fabrikant.

 Extra lagen bekleding of dubbele staanders, zover
dit middels het toepassingsgebied van de wand is
afgedekt, zijn toegestaan

 Vervanging in het houtenframe met liggers en dag-
kant vervaardigen.

 Dagkanten en opdikkingen moeten van de het
beplatingsmateriaal gemaakt en met de profielen
verbonden zijn.

massief houtenwand
 Brandwerende massiefhoutenwand of kruislaaghou-

tenwand met europeese of nationale eis.
 Wanddikte W ≥ 95 mm (met opdikking van het mon-

tage gebied naar W ≥ 100 mm).
 Wanneer noodzakelijk zijn extra lagen gips- of

cementgebonden plaatmateriaal of gipsvezelplaten
toegestaan.

Schachtwand met metalen profiel
 Schachtwanden of voorzetwanden met metalen pro-

fielen of een stalen onderconstructie (kokerprofiel)
en Europese classificatie volgens EN 13501-2 of
een vergelijkbare nationale classificatie.

 Eenzijdige beplating van gips of cementgebonden
plaatmateriaal, gipsvezelplaten of brandwerende
platen van calsiumcilicaat.

 Wanddikte W ≥ 90 mm (beplating / opdekking vol-
gens inbouwdetail).

 Afstand van de metalen profielen ≤ 625 mm.
 De opgaven van de fabrikant voor wandhoogte,

wandbreedte en wanddikten moeten aangehouden
worden.

 Inbouwopening met liggers en staanders maken.
 Wanneer toegepast moeten de kopseafdekkingen

met profielen vastgeschroefd worden.
 Bij de montage moet de toegankelijkheid aan de

achterzijde gewaarborgd is.
 De montage vindt plaats met de motor aan de bui-

tenzijde van de schacht.

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

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

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

Inbouw
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5.3.1 Leveringsomvang en montage inbouwset ES

Afb. 23: Leveringsomvang inbouwset ES voor droge montage

2.9 inbouwset ES
2.9.1 B-deel (2 ×)
2.9.2 H-deel (2 ×)
5.1 Montageschroeven 5 × 50 mm (4 – 8 stuks,

afhankelijk van de klepgrootte)

5.15 Beugels (4 – 8 stuks, afhankelijk van de klep-
grootte)

5.19 Verbindingsgesp (8 stuks)
6.12 Opschuimende band (4 stuks)
6.21 Kerafix 2000 afdichtband

Afb. 24: Montage inbouwset ES voor droge montage

2.9 inbouwset ES
2.9.1 B-deel (2 ×)
2.9.2 H-deel (2 ×)

5.19 Verbindingsgesp (8 stuks)
6.12 Opschuimende band (4 stuks)

Inbouw
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Afb. 25: Montage inbouwset ES voor droge montage

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
2.9.1 B-deel (2 ×)
2.9.2 H-deel (2 ×)
5.1 Montageschroef 5 × 50 mm
5.15 Beugels

5.19 Verbinder
6.12 Opschuimende band
6.21 Kerafix 2000 afdichtband
11.5 Document
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

1. Elk een B-deel (2.9.1) en een H-deel (2.9.2) samenvoegen en met 2 verbinders (5.19) fixeren, daarna het
opschuimband (6.12) er op kleven, Afb. 23.

2. Brandklep (1) met de flens van de inbouwzijde A op een onderlegger (11.5) van karton of hout zetten.
3. De twee vooraf samengestelde delen van de inbouwset om de brandklep leggen, en evenzo samen voegen en

met de verbinders (5.19) fixeren, daarna het opschuimband (6.12) er op kleven.
4. Brandklep (1) met de flens op de bedieningszijde B draaien en rondom het Kerafix 2000 afdichtingsband (6.21)

opplakken.
5. Beugels (5.15) ter bevestiging aan de wand met de inbouwset middels montageschroeven (5.1) vast-

schroeven. Aantal en positie van de beugels is afhankelijk van de grootte en wordt door de fabrieksmatige
boorgaten aangegeven.

6. De omschrijving van de verdere montagestappen staat in de montageomschrijving.

Inbouwset op een afstand van wanden
 Bij de montage op een afstand van de wand of het plafond, moet de opschuimende band (6.12) aan de

inbouwset ES in het werk verwijderd worden.
 Het afdichtband (6.21) behoefd niet opgeplakt te worden.

Inbouw
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5.4 Massieve wanden

Afb. 26: Massieve wanden – plaatsing / afstanden

1 FKA2-EU
2.1 Mortel

2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coating
3.1 Massieve wand

Aanvullende vereisten: massieve wanden
 Massievewand, zie Ä  30
 Afstanden en inbouwposities, zie Ä  25

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm] afstand [mm]
B1 H1 s1 s2

Natte montage B + max. 450 H + max. 450 ≤ 225 60 – 225

Droge montage met
steenwolpaneel 1

H + max. 1200 H + max. 1200 ≤ 600 -

1) Maximaal toelaatbare grootte van het steenwolschot in de gaten houden!

Inbouw
Massieve wanden  
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5.4.1 Natte montage

Afb. 27: Natte montage in een massieve wand

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand
4.1 Massieve plafond / vloer

* montage boven een vloer is identiek aan 
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Afb. 28: Natte montage in een massievewand, "flens tegen flens", naast elkaar getekend (geldt ook voor plaatsing
onder elkaar)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand

tot EI 120 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Massieve wanden  > Natte montage

 Brandklep Serie FKA2-EU36



Afb. 29: Natte montage in een massieve wand, combinatie van, FKA2-EU en FKRS-EU

1a FKA2-EU tot B × H = 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in massieve wanden
 Massievewand, zie Ä  30
 Huislengte L = 305 of 500 mm

Inbouw
Massieve wanden  > Natte montage
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5.4.2 Natte montage met gedeeltelijke aanmorteling

Afb. 30: Natte montage in een massieve wand met gedeeltelijke aanmorteling

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.1 Massieve wand
4.1 Massief plafond

6.4 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in massieve wanden met een gedeeltelijke aanmorteling
 Massievewand, zie Ä  30
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee FKA2-EU in een inbouwopening 60 – 225 mm
1. De moeilijk toegankelijke inbouwspleet tussen FKA2-EU en wand / plafond moet tussen de muurflenzen met

minerale wol volledig opgevuld worden.
2. De overgebleven spleet (2-resp. 3-zijdig) moeten met mortel volledig opgevuld worden.

Inbouw
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5.4.3 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 31: Droge montage met inbouwset ES op een afstand van en massieve wand (wandaanbouw)

1 FKA2-EU
2.9 Inbouwset ES *
2.19 Naadvulmiddel (Promat® Spachtelmasse,

Promat® Fertigungsspachtel, mineralewol
≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ of mortel)

3.1 Massieve wand, wanddoorvoering overeenkom-
stig Promat®-Handboek, constructie 478, actuele
stand

6.1 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, alleen vanaf
B × H > 800 × 400 mm

5.20 Schroeven, Fischer FFS 7,5 × 82 mm of gelijk-
waardig

8.2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8.2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8.3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatieve

materialen Ä  27
9.4 Brandwerende beklede staalplaat-luchtkanaal

inclusief ophanging conform Promat®-Handboek,
construcktie 478, actuele stand (vanaf
B × H > 800 × 400 mm t/m 6.1)

9.5 Afhanging (in het werk), bestaande uit:
a Draadstang M12
b Hilti profiel MQ 41 × 3 mm of gelijkwaardig
c Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× 600 mm de tweede

afhangingen op een afstand van 150 mm onder de
brandklep noodzakelijk
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Let op: * Opschuimende band (6.12) en afdichting (6.21) verwijderen resp. niet opplakken, zie Ä  33. Verdere
inbouwdetails en door de klant toe te leveren onderdelen op aanvraag.

Inbouw
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Afb. 32: Droge montage met inbouwset ES op een afstand van en massieve wand (wanddoorvoering)

1 FKA2-EU
2.9 Inbouwset ES *
3.1 Massieve wand, wanddoorvoering overeenkom-

stig Promat®-Handboek, constructie 478, actuele
stand

5.21 Schroef / dubel
6.1 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, alleen vanaf

B × H > 800 × 400 mm
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
8.2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8.2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8.3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatieve

materialen Ä  27
9.4 Brandwerende beklede staalplaat-luchtkanaal

inclusief ophanging conform Promat®-Handboek,
construcktie 478, actuele stand (vanaf
B × H > 800 × 400 mm t/m 6.1)

9.5 Afhanging (door de klant) van de FKA2-EU,
bestaande uit:

a Draadstang M12
b Hilti profiel MQ 41 × 3 mm of gelijkwaardig
c Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× 600 mm de tweede

afhangingen op een afstand van 150 mm onder de
brandklep noodzakelijk
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
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Let op: * Opschuimende band (6.12) en afdichting (6.21) verwijderen resp. niet opplakken, zie Ä  33. Verdere
inbouwdetails en door de klant toe te leveren onderdelen op aanvraag.

Afb. 33: Droge montage met inbouwset ES op een afstand van en massieve wand (inbouwvariant)

1 FKA2-EU
2.9 Inbouwset ES *
3 Systeemwand / massieve wand (voor zover aan-

wezig), wanddoorvoering en wandaansluiting
overeenkomstig Promat®-Handboek, constructie
478, actuele stand

3.1 Massieve wand, wanddoorvoering en wandaan-
sluiting overeenkomstig Promat®-Handboek, con-
structie 478, actuele stand

9.4 Brandwerende beklede staalplaat-luchtkanaal
inclusief ophanging conform Promat®-Handboek,
construcktie 478, actuele stand (vanaf
B × H > 800 × 400 mm t/m 6.1)

9.5 Afhanging (door de klant) van de FKA2-EU,
bestaande uit:

a Draadstang M12

b Hilti profiel MQ 41 × 3 mm of gelijkwaardig
c Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× 600 mm de tweede

afhangingen op een afstand van 150 mm onder de
brandklep noodzakelijk
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Let op: * Opschuimende band (6.12) en afdichting (6.21) verwijderen resp. niet opplakken, zie Ä  33. Verdere
inbouwdetails en door de klant toe te leveren onderdelen op aanvraag.

Aanvullende eissen: Droge montage met inbouwset ES op afstand van massieve wanden
 Massievewand, zie Ä  30
 Aspositie horizontaal
 Stalen luchtkanalen zonder openingen met brandwerende beplating (vormstukken conform de opgave van

Promat® bekleden)
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandkleppen tot aan aangrenzende bouwkolommen ≥ 155 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 310 mm 
 Voor de montage van de inbouwset aan de brandklep moet er voldoende vrije ruimte zijn.
Let op: Brandklep en luchtkanaal moeten afgehangen worden . Ä  90

Inbouw
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5.4.4 Droge montage met steenwolpaneel

Afb. 34: Droge montage met steenwolpaneel in een massieve wand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coating
3.1 Massieve wand

tot EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm

tot EI 90 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: droge montage met steenwolplaten in massieve wanden
 Massievewand, zie Ä  30
 Steenwolplaten afstanden / afmetingen, zie Ä  29 f
 Ophanging, zie Ä  91
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (inbouw van elke brandklep in een aparte sparing)

Inbouw
Massieve wanden  > Droge montage met steenwolpaneel
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5.5 Massief plafond

Afb. 35: Massieve plafonds - plaatsing / afstanden

1 FKA2-EU
2.1 Mortel

4.1 Massief plafond
* Inbouwopening natte inbouw

Aanvullende eissen: massieve plaffonds
 Massief plafond, zie Ä  31
 Afstanden en inbouwposities, zie Ä  25

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm] afstand [mm]
B1 H1 s1 s2

Natte montage B + max. 450 H + max. 450 ≤ 225 60 – 225

Inbouw
Massief plafond 
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5.5.1 Natte montage in massief plafond

Afb. 36: Natte montage in een massief plafond, staand of hangend

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
4.1 Massief plafond

 – tot EI 120 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in massief plafond
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Afb. 37: Natte montage in een massief plafond met een strijkvloer en loopdemping, staand en hangend

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
2.2 Beton met bewapening
4.1 Massief plafond
6.22 Strijklaag

6.23 Loopdemping
 – tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in massief plafond
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Afb. 38: Natte montage in massieve plafonds, "flens tegen flens"staande afgebeeld (geldt ook voor hangende uitvoe-
ring)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
4.1 Massief plafond

tot EI 120 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in een massievevloer
 Massief plafond, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 of 500 mm

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in massief plafond
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5.5.2 Natte montage in een betonnen sokkel

Afb. 39: Natte montage in een massieve vloer met een betonnen sokkel staande

1 FKA2-EU
2.3 Betonnen sokkel
4.1 Massief plafond
5.22 Betonstalenmat, Æ ≥ 8 mm, maasweidte

150 mm, of gelijkwaardig, aantal van de bevesti-
gingspunten zie tabelle Ä  47

9.2 Luchtkanaal / verlengingsdeel
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Minimale aantal van de bevestigingspunten aan de ruwbouwvloer

H [mm] B [mm]
≥ 200 ≥ 500 ≥ 800 ≥ 1100 ≥ 1400

≥ 100 4 6 8 10 12

≥ 400 6 8 10 12 14

≥ 700 8 10 12 14 16

Aanvullense eissen: Natte montage in een massieve vloer met een betonnen sokkel
 Massief plafond, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 60 mm
1. Brandklep op de aanwezige brandklep of luchtkanaal vastschroeven.

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. Openingen in de brandklepbehuizing d.m.v. een stalen plaat luchtdicht afsluiten.

2. Betonnensokkel overeenkomstig Afb. 39 of gelijkwaardig uitvoeren.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in een betonnen sokkel
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5.5.3 Natte montage in combinatie met een houten balkconstructie

Afb. 40: Natte montage in massieve vloeren in combinatie met houtbalken- / verlijmde plafonds, staande (afbeelding
als voorbeeld te gebruiken voor andere plafonconstructies met houten balken)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
2.2 Beton met bewapening
7.11 Dagkant, uitgevoerd als 7.19
7.15 Houten plank / vloerplaat (alternatieve vloerop-

bouw mogelijk)
7.16 Houtenbalken / dwarsbalken (houtenbalkenaf-

standen zijn bij de montage-sparingsmaat te
reduceren)

7.17 Uitwisseling, houtenbalken / dwarsbalken
7.18 Plafondbekisting
7.19 Brandwerende bekleding (afhankelijk van het

type plafond)
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in massieve plafonds in combinatie met houtenbalken- / verlijmde pla-
fonds
 Houtenbalken plafond met een brandweerstand, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 60 mm. Bij de inbouw van twee brandkleppen in een gemeenschappelijke

inbouwopening is de betonnen massa tot maximaal 225 mm tussen de brandkleppen begrenst.
1. Montage opening zo maken, dat rondom minimaal 50 mm betonoverstek voorhanden is. Vervangingen van de

houtenbalken moeten vakkundig verbonden worden.
2. Gedeeltelijk de betonvloer maken, omlopend om de brandklep ≥ 100 mm met een dikte ≥ 125 mm.
3. De statica en de brandwerendheid van de plafondconstructie inclusief de aanhechting aan het beton moet in

het werk beoordeeld worden.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in combinatie met een houten balkconstructie
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5.5.4 Natte montage in combinatie met een massieve houtenvloer

Afb. 41: Natte montage in een massieve vloer, in combinatie met een volledig houten vloer, staande (afbeelding als
voorbeeld, andere massiefhouten vloerenconstructies volgens de plaatselijke eisen toegestaan)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
2.2 Beton met bewapening
4.5 Massiefhouten vloer
7.19 Brandwerende bekleding

9.2 Luchtkanaal / verlengingsdeel
 – tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in een massieve vloer in combinatie met een massiefhouten vloer
 Massiefhouten vloer, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 60 mm. Bij de inbouw van twee brandkleppen in een gemeenschappelijke

inbouwopening is de betonnen massa tot maximaal 225 mm tussen de brandkleppen begrenst.
1. Montage opening zo maken, dat rondom minimaal 50 mm betonoverstek voorhanden is.
2. Gedeeltelijk de betonvloer maken, omlopend om de brandklep ≥ 100 mm met een dikte ≥ 125 mm.
3. De statica en de brandwerendheid van de plafondconstructie inclusief de aanhechting aan het beton moet in

het werk beoordeeld worden.

Inbouw
Massief plafond  > Natte montage in combinatie met een massieve houtenvloer
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5.5.5 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 42: Droge montage op een afstand van een massief plafond

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
2.9 Inbouwset ES *
3.1/3.2 Systeem- of massieve wand (voor zover aan-

wezig), wanddoorvoering en plafondaanslui-
ting overeenkomstig Promat®-Handboek, con-
structie 478, actuele stand

4.1 Massief plafond
5.1 Montageschroeven
5.20 Schroeven Fischer® FFS 7,5 × 82 mm of

gelijkwaardig
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

9.4 Brandwerende beklede staalplaat-luchtkanaal
inclusief ophanging conform Promat®-Handboek,
construcktie 478, actuele stand

9.5 Afhanging (in het werk), bestaande uit:
a Draadstang M12
b Hilti profiel MQ 41 × 3 mm of gelijkwaardig
c Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× x 600 mm twee afhan-

gingen op een afstand van 150 mm noodzakelijk
tot EI 90 S

A Inbouwzijde

Inbouw
Massief plafond  > Droge montage met inbouwset ES
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8.2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8.2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8.3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatieve

materialen Ä  27

B Bedieningszijde

Let op: * Opschuimende band (6.12) en afdichting (6.21) verwijderen resp. niet opplakken, zie Ä  33. Verdere
inbouwdetails en door de klant toe te leveren onderdelen op aanvraag.

Aanvullende eissen: droge montage met inbouwset ES op een afstand van een massiefplafond
 Massief plafond, zie Ä  31
 Aspositie horizontaal
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 310 mm 
 Huislengte L = 500 mm
 Luchtkanaal van staalplaat met brandwerende bekleding van plaatmateriaal . Ä  27

1. Inbouwset aan de brandklep monteren, zie Afb. 23 en Afb. 25
2. Brandklep met inbouwset aan het luchtkanaal bevestigen, detail X Ä  90, en brandwerende bekleding van het

luchtkanaal conform de montage instructie van de fabrikant (Promat®-handboek) aanbrengen.
3. Afhangmateriaal overeenkomstig de fabriekantgegevens (Promat®-handboek) aanbrengen Ä  90.
4. Uitvoering van de plafondaansluiting detail Z Afb. 42.
5. Afwerking van de omlopende spleet tussen kanaal en plafond met mortel.

Inbouw
Massief plafond  > Droge montage met inbouwset ES
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5.6 Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen

Afb. 43: Flexibele wand met metalen profiel en tweezijdige beplating

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  
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Afb. 44: "Zware" brandscheiding met metalen profiel en beplating aan beide zijden

A "Systeemwand / "zware brand"- / veiligheids-
scheidingswand

B Systeemwand / "zware"brandscheiding / veilig-
heidswand, in de nabijheid van de vloer

C Systeemwand / "zware"brandscheiding / veilig-
heidswand, in de nabijheid van het plafond

4.1 Massieve plafond / vloer
5.1 Montageschroeven
5.6 Schroef of popnagel
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.1 UW-Profiel
7.1a UW-profiel ingeknipt en omgebogen of afgeknipt

7.2 CW-Profiel
7.3 UA-Profiel
7.10 Dagkant, (overeenkomstig het inbouwdetail)
7.13 Beplating
7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gege-

vens (zover aanwezig)
B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 Sparing in de metalen profielen

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

ring
# plaatsing variabel

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  
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Afb. 45: Metalen profielsysteem "zware brandwand", met enkele en dubbele uitvoering

5.1 Montageschroeven
5.2 Zeskantschroef M6
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
* Inbouwopening overeenkomstig de inbouwdetails

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  
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Aanvullende eissen: systeem- en "zware brand" wanden met metalenprofielen
 Systeem resp. "zware" brandwand, zie Ä  31

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage 1 B + max. 450 H + max. 450 B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge montage met
inbouwset ES 1, 2

B + 140 H + 140

Droge montage met
steenwolpaneel 3

B + 80 – 1200 H + 80 – 1200 B1 + (2 × / 4 × dag-
kant)

H1 + (2 × / 4 × dag-
kant)

1) Dagkant naar keuze (eenlaags)

2) Tolerantie van de inbouwopening ± 2 mm

3) Dagkant overeenkomstig het inbouwdetail noodzakelijk

Montage naderhand

Afb. 46: Later in te bouwen in een lichte met een sparing ≤ 475 mm tussen twee staanders, afgebeeld met natte
montage (geldt ook voor droge montage)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel of een

stalen onderconstructie, aan beide zijden beplaat
5.1 Snelbouwschroef, op een steek van ≤ 100 mm

7.1 UW-Profiel, vormstukken bouwkundig, overlap-
pend

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  
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5.6.1 Natte montage

Afb. 47: Natte montage in systeem-,brand- resp. veiligheidsscheidingswand

1 FKA2-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 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant

7.13 Beplating
7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gege-

vens
# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 

 – tot EI 120 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Natte montage
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Afb. 48: Natte montage in systeemwand

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant
7.13 Beplating
7.14 Opdekken van wandmateriaal

# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 

 – EI 30 S
tot EI 60 S
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Natte montage
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Afb. 49: Natte montage in een systeemwand, "flens tegen flens", getekend naast elkaar (geldt ook voor plaatsing
onder elkaar)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant

7.13 Beplating
# naar keuze volgens inbouwdetail Afb. 47 en 

Afb. 48
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Natte montage
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Afb. 50: Natte montage in systeemwand, gecombineerd, FKA2-EU en FKRS-EU

1a FKA2-EU tot B × H = 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2.1 Mortel
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel of

een stalen onderconstructie, aan beide zijden
beplaat

6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant

7.13 Beplating
# naar keuze volgens inbouwdetail Afb. 47 en 

Afb. 48
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Natte montage
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Afb. 51: Natte montage in een systeemwand onder een glijdende plafondaansluiting

1 FKA2-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 wandopbouw
6.13 Minerale stroken, A1, alternatief mortelmateriaal

gelijk aan de wandconstructie

7.1 UW-Profiel
7.10 Dagkant
7.21 Plafonduitvulstroken (bv. 4 × ≥ 10 mm)
# naar keuze volgens inbouwdetail Afb. 47 en 

Afb. 48
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in systeem- en "zware"brandwanden
 Systeem resp. "zware" brandwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 en 500 mm
 EI 120 S: Afstand tussen twee even grootte FKA2-EU 60 – 225 mm in één inbouwopening.

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Natte montage
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5.6.2 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 52: Droge montage met een inbouwset ES in een systeemwand

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel of

een stalen onderconstructie, aan beide zijden
beplaat

4.1 Massieve plafond / vloer
5.15 Beugels
6.2a Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, alternatief

gipsmortel (voor het egaliseren van vloer- en pla-
fond oneffenheden)

6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant

7.13 Beplating
7.14 Opdekken met wandmateriaal (bij wanddikten

> 100 mm noodzakelijk)
* montage boven een vloer is identiek aan 
# naar keuze
Z Bevestiging zie Afb. 19

– tot EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
tot EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met inbouwset ES
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Afb. 53: Droge montage met een inbouwset ES in een systeemwand

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel of

een stalen onderconstructie, aan beide zijden
beplaat

5.15 Beugels
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant
7.13 Beplating
7.14 Opdekken met wandmateriaal (bij wanddikten

> 100 mm noodzakelijk)

* montage boven een vloer is identiek aan 
# naar keuze
Z Bevestiging zie Afb. 19

 – EI 30 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

tot EI 60 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
tot EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
tot EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met inbouwset ES
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Afb. 54: Droge montage met inbouwset ES in "zware" brand resp. veiligheidsscheidingswand

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.6 Brand- resp. veiligheidsscheidingswand met

metalen profielen, aan beide zijden beplaat
5.15 Beugels
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant
7.13 Beplating

7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gegevens
Z Bevestiging zie Afb. 19

tot EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
tot EI 90 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met inbouwset ES
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Afb. 55: Droge inbouw in systeemwand onder een glijdende plafondaansluiting

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
5.1 Montageschroeven
5.15 Beugels
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ (bei

W > 100 mm noodzakelijk)
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.13 Minerale stroken, A1, alternatief mortelmateriaal

gelijk aan de wandconstructie

7.1 UW-Profiel
7.10 Dagkant
7.14 Opdekken met wandmateriaal (bij W < 100 mm

noodzakelijk)
7.21 Plafonduitvulstroken (bv. 4 × ≥ 10 mm)
Z Bevestiging zie Afb. 19

tot EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
tot EI 90 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Droge montage met inbouwset ES in systeem wanden
 Systeem resp. "zware" brandwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandklep tot aangrenzende bouwdelen ca. 80 / 120 mm (Afhankelijk van de plaats van de beu-

gels)
 Afstand van de brandklep met afgekorte inbouwset volgens de constructie 65 mm tot dragende bouwdelen zie 

Afb. 52 detail 
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (inbouw van elke brandklep in een aparte sparing)
 Voor het aansluiten van het luchtkanaal moet de toegankelijkheid aan de achterzijde gewaarborgd zijn
1. Inbouwset aan de brandklep monteren, zie Ä  33.
2. Brandklep met beugels en snelbouwschroeven aan het frame bevestigen, zie Afb. 52 en Ä  33.

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met inbouwset ES
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5.6.3 Droge montage met een inbouwset ES op een afstand van een systeemwand

Afb. 56: Droge montage met een inbouwset ES op een afstand van een systeemwand

1 FKA2-EU
2.9 Inbouwset ES *
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel of

een stalen onderconstructie, aan beide zijden
beplaat

5.1 Montageschroeven
6.1 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, nur ab

B × H > 800 × 400 mm
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
8.2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8.2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8.3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm
9.4 Brandwerende beklede staalplaat-luchtkanaal

inclusief ophanging conform Promat®-Handboek,
construcktie 478, actuele stand

9.5 Afhanging (door de klant) van de FKA2-EU,
bestaande uit:

a Draadstang M12
b Hilti profiel MQ 41 × 3 mm of gelijkwaardig
c Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× 600 mm de tweede

afhangingen op een afstand van 150 mm onder de
brandklep noodzakelijk
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Let op: * Opschuimende band (6.12) en afdichting (6.21) verwijderen resp. niet opplakken, zie Ä  33. Verdere
inbouwdetails en door de klant toe te leveren onderdelen op aanvraag.

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met een inbouwset ES 
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 Systeemwand, zie Ä  31
 Aspositie horizontaal
 Stalen luchtkanalen zonder openingen met brandwerende beplating (vormstukken conform de opgave van

Promat® bekleden)
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandkleppen tot aan aangrenzende bouwkolommen ≥ 100 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 350 mm 
 Voor de montage van de inbouwset aan de brandklep moet er voldoende vrije ruimte zijn.

Let op: Brandklep en luchtkanaal moeten afgehangen worden . Ä  90

Brandklep Serie FKA2-EU66

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met een inbouwset ES

Aanvullende eissen: Droge montage met inbouwset ES op een afstand van systeemwanden



5.6.4 Droge montage met steenwolpaneel

Afb. 57: Droge inbouw met een steenwolpakket in een systeemwand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant, dubbellaags bij W > 100 mm

7.13 Beplating
tot EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
tot EI 90 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met steenwolpaneel

Brandklep Serie FKA2-EU 67



Afb. 58: Droge inbouw met een steenwolpakket in een systeemwand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel, aan

beide zijden beplaat
4.1 Massief plafond
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
6.11 Scheidingsstrook conform de wandconstructie
7.10 Dagkant, dubbellaags bij W > 100 mm
7.13 Beplating

7.14 Opdekken van wandmateriaal
* montage boven een vloer is identiek aan

– EI 30 S
tot EI 60 S
EI 30 S tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met steenwolpaneel
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Afb. 59: Droge montage met steenwolpakket in "zware" brand resp. veiligheidsscheidingswand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.6 Brand-, veiligheidsscheidingswand met metalen

profielen, aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.10 Dagkant, dubbellaags bij W > 100 mm
7.13 Beplating

7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gegevens
tot EI 120 S: B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
tot EI 90 S: B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Droge montage met een steenwolpakket in systeembouw- en brandwanden met
metalen staanders
 Systeem resp. "zware" brandwand, zie Ä  31
 Steenwolplaten afstanden / afmetingen, zie Ä  29 f
 Ophanging, zie Ä  91
 Huislengte L = 305 en 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (inbouw van elke brandklep in een aparte sparing)

Inbouw
Systeemwanden en "zware" brandscheiding met metalen profielen  > Droge montage met steenwolpaneel
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5.7 Flexibele wanden met houten staanders

Afb. 60: 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
7.17 Aanbrengen houtenstaander / ligger

min. 60 × 80 mm
B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 sparing in het vakwerk

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  
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Afb. 61: 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
* 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

Aanvullende eissen: systeemwanden met houten stijlen
 Houtenstijlen- / houtenvakwerkwand, zie Ä  31

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage B + max. 450 H + max. 450 B1 + (4 × dagkant) H1 + (4 × dagkant)

Droge montage met
inbouwset ES 1

B + 140 H + 140

Droge montage met
steenwolpaneel

B + 80 – 1200 H + 80 – 1200

1) Tolerantie van de inbouwopening ± 2 mm

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  
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5.7.1 Natte montage

Afb. 62: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm
7.10 Dagkant, brandwerend
7.11 Kopsekant, dubbel, met getrapte aansluiting
7.12 Dagkant houtvezelplaat, min. 600 kg/³
7.13a Beplating, brandwerend

7.13b Dagkant, houtvezelplaat min. 600 kg/³
7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Aanbrengen houtenstaander / ligger
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 120 S
EI 30 S
EI 30 S tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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Afb. 63: Natte montage in een lichte scheidingswand met houten profielen

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.5 Houtenvakwerk wand, aan beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
6.8 Wandvulling (vak volledig opgevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³ of metselwerk of cel-
lenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton of
leem)

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

geplaatst
7.13 Beplating

7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Aanbrengen, houten vakwerk
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 90 S
EI 30 S
EI 30 S tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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Afb. 64: Natte montage in een systeemwand met houten stijlen, "flens tegen flens", naast elkaar afgebeeld (geldt
ook voor de plaatsing onder elkaar alsmede voor een houtenvakwerk)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenstaander / ligger, min. 60 × 80 mm
7.11 Dagkant, brandwerend, dubbel-laags in verband

geplaatst

7.13 Beplating
7.17 Aanbrengen houtenstaander / ligger,

min. 60 × 80 mm
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in systeemwanden met houtenstijlen
 Houtenstijlen- / houtenvakwerkwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 en 500 mm

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Natte montage
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5.7.2 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 65: Droge inbouw met inbouwset ES in systeemwand met houten staanders

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
5.15 Beugels
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.7 Houtenstaander / ligger, 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 Beplating, houtvezelplaten, min. 600 kg/m³
7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
* montage boven een vloer is identiek aan 
Z Bevestiging zie Afb. 19

tot EI 120 S:
B × H > 800 × 400 – 1500 × 800 mm
tot EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
tot EI 120 S (horizontale as-stand)

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Droge montage met inbouwset ES
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Afb. 66: Droge montage met inbouwset ES in een houtenvakwerkwand

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.5 Houtenvakwerk wand, aan beide zijden beplaat
5.15 Beugels
6.8 Wandvulling (vak volledig opgevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³ of metselwerk of cel-
lenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton of
leem)

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

geplaatst
7.13 Beplating

7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Aanbrengen, houten vakwerk
Z Bevestiging zie Afb. 19

tot EI 90 S
EI 30 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Droge montage met inbouwset ES in en systeemwand met houten stijlen
 Houtenstijlen- / houtenvakwerkwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandklep tot aangrenzende bouwdelen ca. 80 / 120 mm (Afhankelijk van de plaats van de beu-

gels)
 Afstand van de brandklep met korte inbouwset afhankelijk van de constructie 65 mm tot dragende bouwdelen
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (montage van iedere brandklep in een eigen sparing)
1. Inbouwset aan de brandklep monteren, zie Ä  33.
2. Brandklep met klemmen, beugels en snelbouwschroeven aan het houtenstijlen / houtenvakwerk bevestigen,

zie Afb. 65 en Ä  33.

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Droge montage met inbouwset ES
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5.7.3 Droge montage met steenwolpaneel

Afb. 67: Droge montage met een steenwolpakket in een systeemwand met houten stijlen

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank

bouwwijze), aan beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
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 Beplating, houtvezelplaten, min. 600 kg/m³
7.14 Opdekken van wandmateriaal
7.17 Uitwisselen houtenbalken min. 60 × 80 mm
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 120 S:
B × H = 200 × 100 – 800 × 400 mm
tot EI 90 S:
B × H = 200 × 100 – 1500 × 800 mm
EI 30 S
EI 30 S tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Flexibele wanden met houten staanders  > Droge montage met steenwolpaneel
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Afb. 68: Droge montage met een steenwolpakket in een houtenvakwerkwand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.5 Houtenvakwerk wand, aan beide zijden beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
6.8 Wandvulling (vak volledig opgevuld met minera-

lewol ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³ of metselwerk of cel-
lenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton of
leem)

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

geplaatst

7.13 Beplating
7.17 Aanbrengen, houten vakwerk
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 90 S
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Droge montage met een steenwolpakket in een systeemwand met houtenstijlen
 Houtenstijlen- / houtenvakwerkwand, zie Ä  31
 Steenwolplaten afstanden / afmetingen, zie Ä  29 f
 Huislengte L = 305 en 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (inbouw van elke brandklep in een aparte sparing)

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

Afb. 69: Massiefhouten wand

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)

Aanvullende vereisten: Massiefhoutenwand
 Massieve-/ resp. gelamineerde houten wand, zie Ä  31

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage B + max. 450 H + max. 450 B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge montage met
inbouwset ES 1

B + 140 H + 140

Droge montage met
steenwolpaneel

B + 80 – 1200 H + 80 – 1200

1) Tolerantie van de inbouwopening ± 2 mm

Inbouw
Massiefhouten wanden  
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5.8.1 Natte montage

Afb. 70: Natte inbouw in massievehouten- resp. gelamineerde houtenwand

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massief plafond
5.13 Schroeven of düvel verbinding
7.10 Dagkant

7.14 Opdekken met wandmateriaal (bij W < 100 mm
noodzakelijk)

# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in massiefhouten wanden
 Massieve-/ resp. gelamineerde houten wand, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 en 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (montage van iedere brandklep in een eigen sparing)

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Natte montage
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5.8.2 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 71: Droge inbouw met inbouwset ES in een massieve resp. kruislaaghoutenwand

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massief plafond
5.15 Beugels
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, alternatief

gipsmortel (voor het egaliseren van vloer- en pla-
fond oneffenheden)

7.10 Dagkant

# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 
Z Bevestiging zie Afb. 19

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende vereisten: Droge montage met een inbouwset ES in een massiefhoutenwand
 Massieve-/ resp. gelamineerde houten wand, zie Ä  31
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandklep tot aangrenzende bouwdelen ca. 80 / 120 mm (Afhankelijk van de plaats van de beu-

gels)
 Afstand van de brandklep met afgekorte inbouwset volgens de constructie 65 mm tot dragende bouwdelen zie 

Afb. 71 detail 
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (montage van iedere brandklep in een eigen sparing)
1. Inbouwset aan de brandklep monteren, zie Ä  33.
2. Brandklep met beugels en snelbouwschroeven aan de massiefhoutenwand bevestigen, zie Afb. 71 en Ä  33.

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Droge montage met inbouwset ES
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5.8.3 Droge montage met steenwolpaneel

Afb. 72: Droge montage met een steenwolpakket in een massief- resp. kruislaaghoutenwand

1 FKA2-EU
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coa-

ting
3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand
4.1 Massieve plafond / vloer
7.10 Dagkant
7.14 Opdekken van wandmateriaal

# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende vereisten: Droge montage met een steenwolpakket in massiefhouten wanden
 Massieve-/ resp. gelamineerde houten wand, zie Ä  31
 Steenwolplaten afstanden / afmetingen, zie Ä  29 f
 Huislengte L = 305 of 500 mm
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (montage van iedere brandklep in een eigen sparing)

Inbouw
Massiefhouten wanden  > Droge montage met steenwolpaneel
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5.9 Schachtwand met metalen profiel

Afb. 73: Schachtwanden met metalen profiel en eenzijdige beplatingen

A Schachtwand
B Schachtwand, montage nabij de vloer
C Schachtwand, montage nabij het plafond
4.1 Massieve plafond / vloer
5.1 Montageschroeven
5.6 Schroef of popnagel
7.1 UW-Profiel
7.1a UW-profiel ingeknipt en omgebogen of afgeknipt

7.2 CW-Profiel
7.10 Kopseafdekking, naar keuze, overeenkom-

stig het inbouwdetail
7.13 Beplating
7.14 Opdekken van wandmateriaal
B1 × H1 Inbouwopening
B2 × H2 Sparing in de metalen profielen

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

ring

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  
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Aanvullende eissen: Schachtwanden met metalen staanders
 Schachtwand, zie Ä  31

Inbouwsituatie Inbouwopening [mm]
B1 H1 B2 H2

Natte montage B + max. 450 H + max. 450 B1 + (2 × dagkant) H1 + (2 × dagkant)

Droge montage met
inbouwset ES 1, 2

B + 140 H + 140

1) Dagkant naar keuze (eenlaags)

2) Tolerantie van de inbouwopening ± 2 mm

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  
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5.9.1 Natte montage

Afb. 74: Natte montage in schachtwand met metalen stijlen

1 FKA2-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
6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.1 UW-Profiel
7.5 Staalonderconstruktie (vierkantprofiel)
7.10 Dagkant

7.13 Beplating, dubbellaags
7.13.1 Beplating, eenlaags, afgewerkt
7.14 Opdekken van wandmateriaal
# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 

 – tot EI 90 S
EI 30 S
tot EI 90 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  > Natte montage
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Afb. 75: Natte montage in een schachtwand, "flens tegen flens", naast elkaar getekend (geldt ook voor plaatsing
onder elkaar)

1 FKA2-EU
2.1 Mortel
3.2 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig

beplaat
7.10 Dagkant
7.13 Beplating

7.14 Opdekken van wandmateriaal
# naar keuze volgens inbouwdetail en

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  > Natte montage
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Afb. 76: Natte montage in een schachtwand, combinatie, FKA2-EU en FKRS-EU

1a FKA2-EU tot B × H = 800 × 400 mm
1b FKRS-EU
2.1 Mortel
3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig

beplaat
7.13 Beplating, dubbellaags

7.14 Opdekken van wandmateriaal
# naar keuze

tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Natte montage in schachtwanden met metalenstaanders
 Schachtwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 305 of 500 mm

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  > Natte montage
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5.9.2 Droge montage met inbouwset ES

Afb. 77: Droge montage met inbouwset ES in een schachtwand met metalenstaanders

1 FKA2-EU
2.9 inbouwset ES
3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig

beplaat
4.1 Massieve plafond / vloer
5.1 Montageschroeven, toe te leveren
5.15 Beugels
6.2 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³, alternatief

gipsmortel (voor het egaliseren van vloer- en pla-
fondoneffenheden)

6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw
7.1 UW-Profiel
7.5 Staalonderconstruktie (vierkantprofiel)

7.10 Dagkant
7.13 Beplating, brandwerend
7.13.1 Beplating, eenlaags, afgewerkt
7.14 Opdekken van wandmateriaal
# naar keuze
* montage boven een vloer is identiek aan 
Z Bevestiging zie Afb. 19

 – tot EI 90 S
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Aanvullende eissen: Droge montage met inbouwset ES in schachtwanden met metalen staanders
 Schachtwand, zie Ä  31
 Huislengte L = 500 mm
 Afstand van de brandklep tot aangrenzende bouwdelen ca. 80 / 120 mm (Afhankelijk van de plaats van de beu-

gels)
 Afstand van de brandklep met afgekorte inbouwset volgens de constructie 65 mm tot dragende bouwdelen zie 

Afb. 77 detail 
 Afstand tussen twee brandkleppen ≥ 200 mm (montage van iedere brandklep in een eigen sparing)
1. Inbouwset aan de brandklep monteren, zie Ä  33.
2. Brandklep met beugels en snelbouwschroeven aan het frame bevestigen, zie Afb. 77 en Ä  33.

Inbouw
Schachtwand met metalen profiel  > Droge montage met inbouwset ES
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5.10 Brandklep bevestigen
5.10.1 Algemeen
Bij de montage op een afstand van wanden of vloeren
alsmede de montage met een steenwolpakket moeten
de brandkleppen met draadstangen van staal (M10 –
M12) afgehangen worden. Ze moeten conform de
gevraagde brandweerstandsduur aan de massieve
vloer bevestigd worden. Overeenkomstig de plafonduit-
voering, moeten pluggen met brandveiligheidscertificaat
toegepast worden. Alternatief kunnen ophangingen
zonder pluggen als doorgestoken uitgevoerd worden.
Hierbij vindt de bevestiging van de draadstangen aan
de bovenzijde van de vloer met stalen moeren en ringen
plaats. Draadstangen tot 1,50 m lengte mogen onbe-
kleed blijven, grotere lengten moeten omkleed worden
(b.v. volgens Promat® Arbeitsblatt 478). Ophangingen
mogen alleen met het gewicht van de brandklep belast
worden, luchtkanalen moeten separaat afgehangen
worden. Gewicht [kg] FKA2-EU brandkleppen zie Ä  9.
Andere dan in de montage en bedieningshandleiding
omschreven bevestigingen, mogen ook de door een
geacrediteerd testinstituut vrijgegeven bevestigingen
toegepast worden. Dit geldt in het bijzonder voor de
naden in de wand of in de hoeken boven profielen en
consoles.

Afb. 78: Plafondbevestiging

1 Bevestiging met brandveilige schroeven
2 Doorsteek montage

Inbouw
Brandklep bevestigen  > Algemeen
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5.10.2 Ophanging bij de montage op een afstand van een massieve wand en vloer

Afb. 79: Droge montage met inbouwset ES in een massieve wand

1 FKA2-EU tot B × H = 800 × 400 mm
2.9 Inbouwset ES (opschuimer in het werk verwij-

deren)
2.19 Naadvulmiddel (Promat® Spachtelmasse,

Promat® Fertigungsspachtel, mineralewol
≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³ of mortel)

3.1 Massieve wand
6.1 Mineralewol, ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³, alleen vanaf

B × H > 800 × 400 mm
8.2 PROMATECT®-H, d = 10 mm
8.2a PROMATECT®-H, d = 20 mm
8.3 PROMATECT®-LS, d = 35 mm, alternatieve

materialen Ä  27
9.4 L90 Kanaal met een stalenplaat-luchtkanaal

inclusief afhanging conform het Promat®-hand-
boek, constructie 478, actuele stand

9.5 Afhanging, bestaande uit:
a Draadstang M12
b Hilti profiel MQ 41-3 of gelijkwaardig
c Hilti gatenplaat MQZ L13, of gelijkwaardig
d Zeskantmoer M12 met schijf
# bij klepafmetingen > 1000× 600 mm twee afhan-

gingen op een afstand van 150 mm onder de
brandklep noodzakelijk

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Inbouw
Brandklep bevestigen  > Ophanging bij de montage op een afstand van een massieve wand en v...
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5.10.3 Bevestiging in combinatie met steenwolplaten systeem
Luchtkanaal horizontaal

Afb. 80: Droge inbouw met een steenwolpakket in een wand, getekend een massieve wand (ook geldig voor een
systeemwand)

1 FKA2-EU tot B × H = 800 × 400 mm
2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende coating
3.1 Massieve wand
4.1 Massief plafond
5.4 Draadstang M12 met ring en moer

5.18 Hoeklijn volgens EN 10056-1,
L ≥ 40 mm × 40 mm × 5 mm, verzinkt of gelakt
staal, of gelijkwaardig

9.1 Elastische aansluiting (aanbeveling)
tot EI 120 S

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Attentie: Elke brandklep moet aan de bedienings- en inbouwzijde afzonderlijk opgehangen worden De afhanging
vindt plaats aan de boven of onderzijde aan de aansluitflens.

Inbouw
Brandklep bevestigen  > Bevestiging in combinatie met steenwolplaten systeem

 Brandklep Serie FKA2-EU 91



6 Toebehoren
Verlengingsdeel
Afhankelijk van de inbouwsituatie is het gebruik van ronde aansluitingen, afsluitroosters, elastische aansluitingen,
ronden bochten enz. bij bepaalde hoogtematen zijn verlengdelen noodzakelijk. De noodzakelijke lengten van deze
verlengingsdelen zijn in de tabel weergegeven.

Plaatsen van verlengdelen [mm]
L H Bedieningszijde Inbouwzijde

305 100 – 400 – 195

405 – 800 195 2 ´ 195

500 100 – 400 – –

405 – 800 195 195

Klepbladoversteek [mm]
H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
x -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

y
L = 305 -8* 17* 42* 67* 92* 117* 142* 167** 192** 217** 242** 267** 292** 317** 342**

L = 500 -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

* Een verlengingsdeel noodzakelijk

** Twee verlengdelen noodzakelijk

Afb. 81: Klepbladoversteek

A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

 Advies

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

Toebehoren
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Elastische aansluitingen
Elastische aansluitingen zijn voor het verhindere van
trek en duwkrachten.

Afb. 82: Brandkleppen met elastische aansluitingen

1 FKA2-EU
9.1 Elastische aansluiting
9.2 Luchtkanaal
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Ronde aansluitingen
Voor het aansluiten van ronde luchtkanalen

Afb. 83: Brandklep met ronde aansluitingen

1 FKA2-EU (vierkant)
9.1 Elastische aansluiting
9.2 Verlengingsdeel
9.11 Ronde aansluitingen
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Afsluitrooster
Afdekrooster voor het afdichten van een brandklep
zonder kanaalaansluitingen.

Afb. 84: Brandklep met een afdekrooster

1 FKA2-EU
9.1 Elastische aansluiting
9.2 Verlengingsdeel / luchtkanaal
9.10 Beschermrooster, staal verzinkt, steekmaat

10 mm
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Toebehoren
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Profielaansluitraam

Afb. 85: Brandklep met Brandklep met profielaansluit-
flens

1 FKA2-EU
9.1 Elastische aansluiting
9.2 Verlengingsdeel / luchtkanaal
9.14 Profielaansluitraam
A Inbouwzijde
B Bedieningszijde

Toebehoren
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7 Elektrische aansluiting
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 (brandkleppen met
smeltlood)

Afb. 86: Aansluitvoorbeeld eindschakelaar

1 Controle lamp of relais, (door derden)
A Aansluitwijze openstand-schakelaar
B Aansluitwijze dichtstand-schakelaar
 Eindschakelaar aansluiten aan de hand van naast-

staand bedradingsvoorbeeld.Afb. 86
 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.

Aanslui-
tings- wijze

Eindscha-
kelaar

Klepblad Stroom-
kring

A niet
bediend

DICHT- of
OPEN-stand
niet bereikt

gesloten

B bediend DICHT- of
OPEN-stand
bereikt

gesloten

7.2 Veerretourmotor

Afb. 87: 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. Hiervoor voor de vermogensgegevens
op het typeplaatje van de motor bekijken.

 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 aansluitkabels zijn voorzien van een stek-
kers. Deze aansluiting aan het TROX AS-i bussysteem
is daarmee snel gemaakt. Voor het aansluiten aan een
klemmenstrook, moet de aansluitkabel ingekort worden.

7.3 Veerteruggangmotor en rookmelder
RM-O-3-D

Let op: Aansluitvoorbeelden alsmede verdere details
zie bedrijfs en montage instructie rookmelder RM-O-3-D

Elektrische aansluiting
Veerteruggangmotor en rookmelder RM-O-3-D  
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8 Functiecontrole
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 te
openen.

 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.

8.1 Brandklep met smeltlood
8.1.1 Smeltlood - grootte 1
Klepstandaanwijzer
De stand van het klepblad (1.2) wordt door de stand van
de handgreep (1.6) weergegeven.

Afb. 88: Klepstandaanwijzer

1. Klepblad (1.2) gesloten.
2. Klepblad (1.2) geopend.

Brandklep sluiten

Afb. 89: Brandklep sluiten

Voorwaarden
 Brandklep is geopend.
1. Handkop van de thermische signalerings-inrich-

ting (10.14) zo in de richting van de pijl naar voren
trekken, zodat de

2. handknop (1.6) vrijgegeven wordt.
3. De handgreep (1.6) draait automatisch in de pijl-

richting.
4. Het klepblad (1.2) is gesloten en
5. de handgreep (1.6) geeft aan, dat het klepblad

(1.2) gesloten is.

Functiecontrole
Brandklep met smeltlood  > Smeltlood - grootte 1
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Brandklep openen

Afb. 90: Brandklep openen

Voorwaarden
 Brandklep is gesloten.
1. De handgreep (1.6) zover in de pijlrichting (tegen

de klok in) draaien, tot de
2. handgreep (1.6) achter de handknop van de ther-

mische signalerings-inrichting (10.14) vergren-
deld.

3. Het klepblad (1.2) is geopend en
4. de handgreep (1.6) geeft aan, dat het klepblad

(1.2) geopend is.

8.1.2 Smeltlood - grootte 2 en 3
Klepstandaanwijzer
De stand van het klepblad (1.2) wordt door de rode pijl
op het deksel van de handgreep (1.6) weergegeven.

Afb. 91: Klepstandaanwijzer

1. Klepblad (1.2) gesloten.
2. Klepblad (1.2) geopend.

Functiecontrole
Brandklep met smeltlood  > Smeltlood - grootte 2 en 3

 Brandklep Serie FKA2-EU 97



Brandklep sluiten

Afb. 92: Brandklep sluiten

Voorwaarden
 Brandklep is geopend.
1. De handgreep (1.6) in de aangegeven pijlrichting

trekken zo dat de
2. handgreep (1.6) niet meer in de opening van de

smeltloodhouder-kantelhendel (10.16) steekt.
3. De handgreep (1.6) draait automatisch in de pijl-

richting (met de klok mee)

4. en haakt in de DICHTE-stand in der vergrendeling
(1.7).

5. Het klepblad (1.2) is gesloten en
6. De rode pijl op het deksel van de handgreep (1.6)

geeft aan, dat het klepblad (1.2) gesloten is.

Functiecontrole
Brandklep met smeltlood  > Smeltlood - grootte 2 en 3
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Brandklep openen

Afb. 93: Brandklep openen

Voorwaarden
 Brandklep is gesloten.
1. De handgreep (1.6) zo in de pijlrichting trekken, zo

dat de
2. vergrendeling van de handgreep (1.6) niet meer in

de beugel (1.7) haakt.
3. De handgreep (1.6) niet meer trekken en in de pijl-

richting draaien (tegen de klok in).

4. De handgreep (1.6) haakt in de OPEN-stand in de
opening van de smeltloodhouder kantelhendel
(10.16).

5. Het klepblad (1.2) is geopend en
6. de rode pijl op het deksel van de handgreep (1.6)

geeft weer, dat het klepblad (1.2) geopend is.

8.2 Brandklep met veerretourmotor
8.2.1 Veerretourmotor - BFL... / BFN...
Statusaanduiding

Afb. 94: Thermo-elektrisch activeringsmechanisme BAT

1 Knop voor functiecontrole
2 Controle led
De controlle-led (2) van de thermo-electrische signale-
ringseenheid brandt, wanneer:
 de voedingsspanning aangesloten is en
 de temperatuurzekeringen in orde zijn en
 de knop niet bediend wordt.

Functiecontrole
Brandklep met veerretourmotor  > Veerretourmotor - BFL... / BFN...
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Klepstandaanwijzer
De stand van het klepblad wordt door de stand van de
wijzer op de motor aangeduid.

Afb. 95: Klepstandaanwijzer

1 Klepblad gesloten
2 Klepblad geopend

Brandklep met veerretourmotor openen/sluiten

Afb. 96: Funktie controle (FKA2-EU met BFN-motor in
OPEN-stand afgebeeld)

 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.

Brandklep met de handslinger openen

Afb. 97: 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 veerfunctie

steken.
2. Handslinger in de pijlrichting (2) tot kort voor de

aanslag draaien en in die positie vasthouden.
3. Vergrendelingshandel (3) op "slot  gesloten"

zetten

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

4. Handslinger verwijderen.

Functiecontrole
Brandklep met veerretourmotor  > Veerretourmotor - BFL... / BFN...
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Brandklep sluiten

Afb. 98: 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 (3) op "slot  geopend"
zetten

ð De motor ontgrendeld, het klepblad sluit.

8.2.2 Veerretourmotor - BF...
Statusaanduiding

Afb. 99: Thermo-elektrisch activeringsmechanisme BAT

1 Knop voor functiecontrole
2 Controle led
De controlle-led (2) van de thermo-electrische signale-
ringseenheid brandt, wanneer:
 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. 100: Klepstandaanwijzer

1 Klepblad gesloten
2 Klepblad geopend

Functiecontrole
Brandklep met veerretourmotor  > Veerretourmotor - BF...
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Brandklep met veerretourmotor openen/sluiten

Afb. 101: Funktie controlle (FKA2-EU in OPEN-stand
afgebeeld)

 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.

Brandklep met de handslinger openen

Afb. 102: Functiecontrolle )zonder aangesloten voe-
dingsspanning'

 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 veerfunctie

steken (de slinger zit aan de aansluitkabel
geklemd).

2. Handslinger in de pijlrichting (2) tot kort voor de
aanslag draaien.

3. Vervolgens de handslinger snel ca. 90° in de rich-
ting  draaien.

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

4. Handslinger verwijderen.

Functiecontrole
Brandklep met veerretourmotor  > Veerretourmotor - BF...
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Brandklep met de handslinger sluiten

Afb. 103: Functiecontrolle )zonder aangesloten voe-
dingsspanning'

 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. Handslinger (1) in de opening voor de veerfunctie

steken (de slinger zit aan de aansluitkabel
geklemd).

2. Handslinger ca. 90° in de richting  draaien, tot
een klik te horen is.

ð De motor ontgrendeld, het klepblad sluit.

3. Handslinger verwijderen.

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 over deze
producten zie www.trox.nl.
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.

Functiecontrole
Functiecontrole met geautomatiseerde stuureenheid  
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9 Ingebruikname
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   op pagina 108 aangegeven
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 105.

Ingebruikname
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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 103.

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 brandklep kan met een droge of
een vochtige doek plaatsvinden. Bij sterkere vervui-
lingen kunnen huishoudelijke schoonmaakmiddelen
gebruikt worden. Het gebruik van schurende schoon-
maakmiddelen of mechanische reinigingsmethoden, b.v.
borstelreiniging is niet toegestaan. Voor het desinfec-
teren mogen gebruikelijke desinfectiemiddelen resp.
procedé toegepast worden.

Hygiëne
Aan de hygiëne eisen volgens VDI 6022-1, VDI 3803-1,
DIN 1946-4, DIN EN 13779 alsmede de Ö-Norm H 6020
en H 6021 en SWKI wordt voldaan. De materialen van
de brandklep worden op het weerstandsvermogen
tegen paddestoelen en bacteriën door het testen van de
micro verwisselbaarheid volgens DIN EN ISO 846. Het
materiaal geeft geen voeding aan microopganismen
(paddestoelen en bacteriën), infectie gevaar voor
mensen wordt daardoor geminimaliseerd. De brandklep
zijn desinfectie middel bestendig1 en daardoor voor zie-
kenhuizen en vergelijkbare inrichtingen geschikt. Het
desinfecteren en reinigen zijn geen groot werkzaam-
heden. De bewijslast van de korrosiebestendigheid
wordt conform de EN 15650 bepaald.
1 De desinfectiemiddel bestendigheid wordt met de des-
infectiemiddel-groepen alcohol en gedeelde verbin-
dingen getest. Dit desinfectiemiddel uit de lijst van het
Robert-Koch-Instituut en wordt conform de voorschriften
van de desinfectiemiddellijst van de desinfectiemiddel-
commissie in combinatie met de vereiste hygiëne (VAH)
gebruikt.

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   op pagina 108.
Het testen van elke afzonderlijke brandklep moet gedo-
cumenteerd en vastgelegd worden. Bij afwijkingen van
de gevraagde situatie moeten adekwate maatregelen
getroffen worden.

Onderhoud
Algemeen  
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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 reserveonderdelen toegepast worden.
Na een onderhoudbeurt moet een functiecontrole Ä  96
worden uitgevoerd.

10.2 Smeltlood verwisselen
10.2.1 Smeltlood - grootte 1

Afb. 104: Smeltloodhouder uitbouwen

1. Brandklep sluiten.
2. De handgreep (1.6) geeft aan, dat het klepblad

(1.2) gesloten is.

3. De schroeven (10.17) van de smeltloodhouder
(10.15) losdraaien.

4. De smeltloodhouder (10.15) uit de brandklep
trekken.

Afb. 105: Smeltlood verwisselen

1. De smeltloodhouder (10.15) zoals afgebeeld beet-
pakken en zo in de pijlrichting samendrukken,
zodat de veer (10.20) gespannen wordt.

2. Het oude smeltlood (10.18) verwijderen, en een
nieuw smeltlood (10.18) plaatsen.

Afb. 106: Smeltloodhouder inbouwen

1. Smeltloodhouder (10.15) in de brandklep schuiven
en

2. met schroeven (10.17) bevestigen.

ð Functiecontrole uitvoeren.

Onderhoud
Smeltlood verwisselen  > Smeltlood - grootte 1
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10.2.2 Smeltlood - grootte 2 en 3

Afb. 107: Smeltloodhouder uitbouwen

1. Brandklep sluiten.
2. De rode pijl op het deksel van de handgreep (1.6)

geeft aan, dat het klepblad (1.2) gesloten is.
3. De schroef (10.17) aan de smeltloodhouder

(10.15) losdraaien en de afdekking (10.19) in de
pijlrichting wegtrekken.

4. De schroeven (10.17) van de smeltloodhouder
(10.15) losdraaien en de smeltloodhouder uit de
brandklep trekken.

Afb. 108: Smeltlood verwisselen

1. De veer (10.20) van de smeltloodhouder (10.15)
zoals aangegeven in de pijlrichting samen-
drukken, b.v. met een waterpomptang.

2. Het oude smeltlood (10.18) verwijderen, en een
nieuw smeltlood (10.18) plaatsen.

Afb. 109: Smeltloodhouder inbouwen

1. De smeltloodhouder (10.15) in de brandklep
schuiven en met de schroeven (10.17) beves-
tigen.

2. De afdekking (10.19) over de smeltloodhouder
(10.15) plaatsen en met de schroef (10.17) beves-
tigen.

ð Functiecontrole uitvoeren.

Onderhoud
Smeltlood verwisselen  > Smeltlood - grootte 2 en 3
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10.3 Inspectie en onderhoudsmaatregelen
Intervallen Handelingen Personeel
A Bereikbaarheid van de brandklep

 Uit- en inwendige toegankelijkheid
– Toegankelijkheid herstellen

Vaklieden

Inbouw brandklep
 Inbouw volgens de gebruiksaanwijzing

– Brandklep correct monteren

Vaklieden

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

– Transport- en montagebeveiliging verwijderen

Vaklieden

Aansluiting luchtkanalen / beschermingsrooster / flexibele aansluiting Ä  92

 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  96

 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  99

 Correcte functionering van de motor
 Klepblad sluiten
 Klepblad openen

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

Vaklieden

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

Onderhoud
Inspectie en onderhoudsmaatregelen  
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Intervallen Handelingen Personeel
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 brandkleppen moet minimaal ieder halfjaar gecontroleerd worden. Wanneer bij twee
halfjaarlijkse 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
Testmoment
 Beschrijving van de oorspronkelijke situatie

– Maatregelen voor het herstellen van de oorspronkelijke situatie

Onderhoud
Inspectie en onderhoudsmaatregelen  
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11 Buiten gebruik stellen,
uitbouwen, afvoeren

Definitieve uitgebruikname
 Ventilatie installatie 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, afvoeren
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12 Legenda
In deze instructie worden bij verschillende inbouwsitua-
ties meerdere mogelijkheden aangegeven, b.v.  dit
(6.2) of (6.16).

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

1 Brandklep
1.1 Behuizing

1.2 Klepblad (met resp. zonder lipafdichting)

1.3 Aanslag OPEN-stand

1.4 Aanslag DICHT-stand

1.5 Inspectie-opening

1.6 Handgreep / klepstand aanduiding

1.7 Vergrendeling

1.8 Lipafdichting

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

2 Inbouwmateriaal brandklep
2.1 Mortel / gipsmortel

2.2 Beton (met bewapening) / beton zonder
bewapening

2.3 Betonnen sokkel met bewapening

2.4 Steenwol platenpakket met brandwerende
coating

2.5 Inbouwset WA

2.6 Inbouwset WE

2.7 Inbouwset WV

2.8 Inbouwset E1, E2

2.9 inbouwset ES

2.10 Inbouwset GM

2.11 Inbouwset TQ

2.12 Inbouwset GL

2.13 Inbouwset GL100

2.14 Schoor

2.15 Stalenprofiel, verzinkt

2.16 Inbouwraam

2.17 Brandwerende steen Hilti CFS-BL

2.18 Inbouwsteen ER met afdekplaat

2.19 Voegenvuller (Promat® stucmassa, Promat®
kant en klare stucpasta; Mineralewol > 80
kg / m³, > 1000 °C of mortel)

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

3 Wand
3.1 Massieve wand

3.2 Lichte scheidingswand met metalen profiel,
aan beide zijden beplaat

3.3 Lichte scheidingswand met stalen ondercon-
structie, aan beide zijden beplaat

3.4 Houtensysteemwand (inclusief houtenplank
bouwwijze), aan beide zijden beplaat

3.5 Houtenvakwerk wand, aan beide zijden
beplaat

3.6 "Zeer zware" brandscheiding met metalen
profielen, aan beide zijde beplaat

3.7 Schachtwand met metalenstijlen, eenzijdig
beplaat

3.8 Schachtwand met stalen onderkonstructie,
aan één zijde beplaat

3.9 Schachtwand zonder metalenstijlen, een-
zijdig beplaat

3.10 Wand zonder toereikende brandwerendheid

3.11 Massiefhoutenwand / kruislaaghoutenwand

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

4 Plafonds
4.1 Massieve plafond / vloer

4.2 Houten balkenvloer

4.3 Modulairplafond, Systeem Cadolto

4.4 Gedeeltelijke betonvloer met bewapening

4.5 Massiefhouten vloer

4.6 Afgehangen plafond

4.7 Breedplaatvloer met bewapening

4.8 Holle baksteenvloer

4.9 Ribbenvloeren

4.10 Broodjesvloer

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

5 Bevestigingsmateriaal
5.1 Montageschroeven

5.2 Bouten, ringen, moeren (zie het betreffende
inbouwdetail)

5.3 Spaanplaatschroeven

Legenda
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Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

5 Bevestigingsmateriaal
5.4 Draadstang, verzinkt staal (zie het betref-

fende inbouwdetail)

5.5 Slotbout L ≤ 50 mm ring en moer

5.6 Schroef of niet, staal verzinkt (zie het betref-
fende inbouwdetail)

5.7 brandveilige pluggen

5.8 Metalen plug M8 – M12

5.9 Hoeklijn

5.10 Muuranker

5.11 Montageplaat

5.12 Afdekplaat

5.13 Schroeven of düvel verbinding

5.14 Aansluitprofiel

5.15 Beugels

5.16 Wandaansluitframe

5.17 Schroefanker

5.18 Hoeklijn volgens EN 10056-1,
40 × 40 × 5 mm verzinkt, gelakt o.a.

5.19 Verbinder

5.20 Brandbeschermdeplug Fischer®
FFS 7,5 × 82 mm

5.21 Schroef / dubel

5.22 Betonijzerenmat, Æ ≥ 6 mm, steekmaat
150 mm of gelijkwaardig

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

6 Vulling en coatingsmateriaal
6.1 Mineralewol ≥ 1000 °C, ≥ 40 kg/m³

6.2 Mineralewol ≥ 1000 °C, ≥ 80 kg/m³

6.3 Mineralewol ≥ 1000 °C, ≥ 100 kg/m³

6.4 Mineralewol ≥ 1000 °C, ≥ 140 kg/m³

6.5 Mineraalwol, conform de wandopbouw / vloe-
ropbouw, mineralewol vulling naar behoefte

6.6 Steenwol platenpakket met brandwerende
coating

6.7 Steenwolpaneel

6.8 Wandvulling (vak volledig gevuld met minera-
lewol ≥ 1000 °C, ≥ 50 kg/m³ of metselwerk of
cellenbeton, kalkzandsteen, gewapend beton
of leem)

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

6 Vulling en coatingsmateriaal
6.9 Brandwerende massa overeenkomstig het

gekozen steenwolsysteem

6.10 Brandwerende coating, rondom min, dikte
2,5 mm

6.11 Scheidingsstrook conform de wandcon-
structie

6.12 Opschuimende band

6.13 Mineraalvezelstroken A1, indien noodzakelijk

6.14 Armaflex

6.15 Minerale wol (conform de uitvoering glij-
dende plafondaansluiting)

6.16 Armaflex AF / Armaflex Ultima

6.17 Steenwolpanelen fabrikaat Hensel

6.18 Metselspecie / voegenmortel

6.19 Mineralewol > 1000 °C, > 80 kg/m³, plaatma-
teriaal omlopend, bedienings- en signale-
ringsinrichting uitsparen, inspectie- resp.
onderhoudsopeningen moeten toegankelijk
blijven

6.20 Flexibel

6.21 Kerafix 2000 afdichtband

6.22 Strijklaag

6.23 Loopdemping

6.24 Elastomerschuim (synthetisch rubber) van de
bouwstofklasse B-S3, D0

6.25 Glaswol > 1000 °C, > 80 kg/m³

6.26 Stucwerk

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

7 Draagconstructie
7.1 UW-Profiel

7.1a UW-profiel ingeknipt en omgebogen

7.2 Metalen systeemprofiel (CW-profiel)

7.3 UA-Profiel

7.4 U50-Profiel

7.5 Stalen profielen

7.6 Metalen profiel omlopend

7.7 Houtenprofiel, min. 60 × 80 mm

7.9 houten vakwerk

7.10 Dagkant, (ook naar keuze)

Legenda
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Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

7 Draagconstructie
7.11 Kopsekant, dubbel, met getrapte aansluiting

7.12 Dagkant, MDF-plaat

7.13 Beplating / wandbekleding van materiaal x,
een, twee-, drielaags

7.13a Beplating, brandwerend

7.13b Beplating, houtvezelplaten, min. 600 kg/m³

7.14 Opdikking uit materiaal x, een-, twee-, drie-
laags

7.15 Houtdikte / vloerplaat / houtenvezelplaat
min . 600 kg/m³

7.16 Houtenbalken / verlijmdebalken (houtenbal-
kenafstanden zijn tot de inbouwmaat te redu-
ceren)

7.17 Uitwisselen van de houten / verlijmdebalken,
metalenstijlen of stalen onderconstructie / -
dragers (zie het betreffende inbouwdetail)

7.18 Plafondbekisting

7.19 Brandwerende bekleding

7.20 Montageset GL

7.21 Plafonduitvulstroken

7.22 Plafondaansluitprofiel

7.23 Staalplaat inlage conform de fabrikant gege-
vens

7.24 Plafondconstructie

7.25 Bewapende betonbalk

7.26 Holle steen

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

8 Materiaal voor overige toepassingen
8.1 PROMATECT®-H-stroken b ≥ 100 mm,

d = 10 mm

8.2 PROMATECT®-H-stroken b ≥ 200 mm,
d = 10 mm

8.3 PROMATECT®-LS-brandbeschermings-
platen d = 35 mm

8.4 Hilti profiel MQ 41 × 3, of gelijkwaardig

8.5 Hilti gatenprofiel MQZ L13, of gelijkwaardig

8.6 Hilti-gatenband LB26, of gelijkwaardig

8.7 Systeemrail Würth Varifix 36 × 36 × 2,5, of
Müpro MPC 38/40 of gelijkwaardig

8.8 Systeem-klembeugel Varifix of Müpro MPC
of gelijkwaardig

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

8 Materiaal voor overige toepassingen
8.9 Systeem-profiel Varifix ANSHWNKL-

PRFL36-90GRAD of Müpro Montageprofiel
90° verzinkt of gelijkwaardig

8.10 Groot tandwiel

8.11 Servomotor met lip

8.12 Lip op de motorconsole

8.13 Kleine tandwiel van de motor

8.14 Aansluitsnoer

8.15 stelschroeven

8.16 Motorconsole

8.17 Afdekking

8.18 Verdeeldoos

8.19 Opvulling uit 8.3

8.20 Promaseal®-Mastic-brandwerende pasta

8.21 Acrylafdichtingskit CFS ACR CW (Brandwe-
rende pasta)

8.22 Calciumsilicaat platen

8.23 Afdichting cellenrubber

8.24 Montageplaat aan beide zijden, staalplaat
≥ 1 mm dik

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

9 Toebehoren
9.1 Elastische aansluiting

9.2 Luchtkanaal / verlengingsdeel

9.3 Schoorbalk

9.4 L90 Kanaal met staalplaat-luchtkanaal inclu-
sief de afhanging overeenkomstig het
Promat®-Handboek, constructie 478, actuele
stand

9.5 Ophanging

9.6 Reparatielamel

9.7 Lamel

9.8 Gepopte-as

9.9 Drukplaat

9.10 Afsluitrooster

9.11 Ronde aansluittuiten

9.12 Klemring

Legenda
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Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

9 Toebehoren
9.13 Versterking

9.14 Profielaansluitraam

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

10 Signaleringsinrichting
10.1 Veerretourmotor

10.2 Veerretourmotor Belimo BLF

10.3 Veerretourmotor Belimo BF

10.4 Veerretourmotor Belimo BFN

10.5 Veerretourmotor Belimo BFL

10.6 Veerretourmotor Schischeck ExMax (geel)

10.7 Veerretourmotor Schischeck RedMax
(magenta)

10.8 Veerretourmotor Siemens GGA

10.9 Veerretourmotor Siemens GRA

10.10 Veerretourmotor Siemens GNA

10.11 Veerretourmotor Joventa SFR

10.12 Rookmelder RM-O-3-D (bevestiging via een
adapterplaat)

10.13 Thermo-elektrisch activeringsmechanisme
met temperatuurvoeler

10.14 Thermische signaleringsinrichting met smelt-
lood 72°C / 95 °C

10.15 Smeltloodhouder

10.16 Smeltloodhouder-tuimelhendel

10.17 Schroef

10.18 Smeltlood

10.19 Afdekking

10.20 Veer

Volgnr.
Pos. Nr.

Betekenis

11 Extra's
11.1 Kabelsleuf

11.2 Kabelboom

11.3 Kanaaldoorvoering

11.4 Onderlegvulling, onbrandbaar, levering
derden

11.5 Gegevens, (op het werk)

Legenda
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