




Anvendelse

Anvendelse

TROX-brandspjæld fra serien FKR-EU med CE-godkendelse og ydeevnedeklaration DoP til afspærring af kanaler mellem to brandafsnit med automatiseret
lukning i tilfælde af brand
Hindring af brandspredning og spredning af røg gennem kanaler i tilstødende brandområder

Særlige egenskaber

Ydeevnedeklaration DoP i henhold til EU krav
Klassificering iht. EN 13501-3, op til EI 120 (v , h , i ↔ o) S
Overholder den europæiske produktstandard EN 15650
Testet iht. EN 1366-2
Hygiejniske krav testet iht. VDI 6022 blad 1 (07/2011), VDI 3803 (10/2002), DIN 1946 del 4 (12/2008) og EN 13779 (09/2007)
Korrosionsbeskyttelse testet iht. EN 15650 sammenholdt med EN 60068-2-52
Lækagevolumen ved lukket spjæld i henhold til EN 1751, klasse 4
Lækageluftmængde fra svøb i henhold til EN 1751, klasse C
Lave trykdifferenser og lavt lydeffekt-niveau
Valgfri luftretning
Kan integreres i overvågningssystemer

Beskrivelse

Varianter

Med smelteled

FKR-EU 

TIL STORE DIAMETRE - MED ELLER UDEN FLANGE

Store runde brandspjæld til afspærring af kanaler mellem to brandområder i ni
forskellige størrelser

Nominelle størrelser 315 – 800 mm
Vådindbygning i massive vægge, lofter og lette skillevægge
Tørindbygning i lette skillevægge
Lav trykdifferens og lydeffekt
Valgfri flangeudførelse
Valgfrit som ex-beskyttet udførelse (ATEX)
Valgfrit i rustfrit stål eller med belægning til højere krav til
korrosionsbeskyttelse
Kan integreres i overvågningssystemer

Valgfrit udstyr og tilbehør

Elektrisk motor 24 V/230 V
Udløsetemperatur 72/95 °C
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Med smelteled til ex-områder
Med spring-return-motor
Med spring-return-motor til ex-områder

Komponenter og egenskaber

Udløsetemperatur 72 °C eller 95 °C (for varmluftanlæg)
indbygningsstilling på 0° – 360° tilladt
Betjening med én hånd

Påbygningsdele

Endestopkontakt til indikation af spjældbladets position
Endestopkontakt til indikation af spjældbladets position til ex-beskyttede områder
Spring-return-motor med 24 V AC/DC eller 230 V AC forsyningsspænding
Spring-return-motor med 24 – 230 V forsyningsspænding til ex-beskyttede områder
Netværksmodul til integration i AS-i- eller LON-netværk

Tilbehør

Elastiske studse
Beskyttelsesrist
Forlængerstykker
Indbygningsblok TQ

Supplerende produkter

Røgmelder
Røgmelder med luftstrømsovervågning RM-O-VS-D

Konstruktionsegenskaber

Formstabilt rundt svøb til nippelmontering i runde kanaler. Rørstudse på begge sider med læbetætning, passende til almindelige kanaler iht. EN 1506 el.
EN 13180 eller valgfrit med tilslutningsflanger på begge sider. Flange, passende iht. EN 12220
Udløseanordningen er tilgængelig og kan testes udefra
Egnet til montering af kanaler, beskyttelsesriste eller elastiske studse
Fjernbetjent med spring-return-motor

Materialer og overflader

Svøb:

Galvaniseret stål
Galvaniseret stål med pulverlakering RAL 7001
Rustfrit stål 1.4301

Spjældblad:

Special-isoleringsmateriale
Special-isoleringsmateriale med belægning

Flere komponenter:

Spjældaksel i galvaniseret stål eller rustfrit stål
Glideleje af kunststof
Tætninger af elastomer

Skærpede krav til korrosionsbestandighed opfyldes af varianterne med svøb i rustfrit stål el. pulverlakerede svøb. Resistenslister på forespørgsel.
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