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Generelle anvisninger
Oplysninger om montage- og brugsanvisningen
Med denne montage- og brugsanvisning er det muligt at
installere og anvende det TROX-produkt, som beskrives
i det følgende, på en sikker og effektiv måde.

Montage- og brugsanvisningen henvender sig til monta-
gefimaer, brugere, bygningsteknikere, teknisk personale
eller underviste personer samt fagpersonale inden for
ventilationsbranchen.

Før påbegyndelsen af alle opgaver, skal personalet
læse denne montage- og brugsanvisning omhyggeligt
igennem og have forstået den. Det er en grundlæg-
gende forudsætning for sikkert arbejde, at alle angivne
sikkerheds- og håndteringsanvisninger i denne mon-
tage- og brugsanvisning overholdes.

Derudover gælder de lokale forskrifter om arbejdssik-
kerhed og generelle sikkerhedsbestemmelser til enhe-
dens anvendelsesområde.

Ved overdragelse af anlægget skal montage- og brugs-
anvisningen overdrages til anlæggets driftsansvarlige.
Anlæggets driftsansvarlige skal lægge brugsanvis-
ningen ved anlægsdokumentationen. Vejledningen skal
opbevares, så den altid er tilgængelig for personalet.

Illustrationerne i denne montage- og brugsanvisning
skal bidrage til den grundlæggende forståelse og kan
afvige fra enhedens virkelige udseende.

Ophavsret
Denne dokumentation – inklusive alle illustrationer – er
ophavsretligt beskyttet og udelukkende bestemt til
anvendelse med enheden.

Enhver anvendelse uden for ophavslovens grænser er
ikke tilladt uden vores udtrykte tilladelse og forpligter til
erstatning.

Dette gælder især for:

 Offentliggørelse
 Kopiering
 Oversættelse
 Optagelse på mikrofilm
 Lagring og redigering i elektroniske systemer.

Ved reklamation
For en hurtig og effektiv fejlmelding bedes du have føl-
gende oplysninger klar:

 Leveringsdatoen for TROX komponenterne og
systemerne

 TROX ordre- og positionsnummer
 Produktbetegnelse
 En kort beskrivelse af fejlen

Service ved fejl

Online www.trox.dk

Telefon +45 4914 6633

Ansvarsbegrænsning
Alle informationer og instruktioner i denne vejledning er
blevet udarbejdet under hensyntagen til de gældende
standarder og forskrifter, det aktuelle tekniske niveau og
vores mange års viden og erfaring.

Producenten overtager intet ansvar for skader forår-
saget som følge af:

 Tilsidesættelse af denne vejledning
 Anvendelse som ikke er i overensstemmelse med

bestemmelserne
 Indsats af personale, som ikke er uddannet
 Egenmægtige ombygninger
 Tekniske forandringer
 Anvendelse af ikke-tilladte reservedele

Det faktiske leveringsomfang kan ved specialudførelser,
anvendelse af supplerende bestillingsmuligheder eller
på grunde af nyere tekniske ændringer afvige fra de her
beskrevne forklaringer og beskrivelser.

Forpligtelserne, som er fastholdt i kontrakten, de gene-
relle forretningsbetingelser samt producentens leve-
ringsbetingelser og den på tidspunktet for kontraktens
indgåelse gyldige lovgivning er gældende.

Tekniske ændringer, som tjener til forbedring af brugse-
genskaber og videreudvikling, forbeholdt.

Ansvar for mangler
Bestemmelserne angående ansvar for mangler er
beskrevet i afsnittet "VI- reklamation" i de generelle
leverings- og betalingsbetingelser for TROX GmbH.

De generelle leverings- og betalingsbetingelser for
TROX Danmark kan findes på internettet under
www.trox.dk.

Generelle anvisninger

 Brandspjæld Serien FKS-EU 3



Sikkerhedsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger er i denne vejledning kende-
tegnet med symboler. Sikkerhedsanvisninger indledes
med signalord, som er et udtryk for graden af fare.

 FARE!

Denne kombination af symbol og signalord henviser
til en umiddelbar farlig situation, som forårsager død
eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.

 ADVARSEL!

Denne kombination af symbol og signalord henviser
til en mulig farlig situation, som kan forårsage død
eller alvorlige kvæstelser, hvis de ikke undgås.

 FORSIGTIG!

Denne kombination af symbol og signalord henviser
til en mulig farlig situation, som kan forårsage
mindre eller lettere kvæstelser, hvis de ikke undgås.

 BEMÆRK!

Denne kombination af symbol og signalord henviser
til en mulig farlig situation, som kan forårsage
skader på materiel, hvis de ikke undgås.

 MILJØ!

Denne kombination af symbol og signalord henviser
til mulige farer for miljøet.

Tips og anbefalinger

Dette symbol fremhæver nyttige tips og anbefalinger
samt oplysninger til en effektiv og fejlfri drift.

Sikkerhedsanvisninger i håndteringsanvisninger
Sikkerhedsanvisninger kan relatere til bestemte, enkelte
håndteringsanvisninger. Sådanne sikkerhedsanvis-
ninger integreres i håndteringsanvisningerne, så de ikke
afbryder læsningen under udførelsen af handlingen. De
ovennævnte signalord anvendes.

Eksempel:

1. Løsn skruen.

2.
 FORSIGTIG!

Risiko for klemning ved låget!

Luk låget forsigtigt.

3. Skru skruen fast.

Særlige sikkerhedsanvisninger
For at gøre opmærksom på særlige farer, anvendes føl-
gende symboler i sikkerhedsanvisningerne:

Advarselstegn Fareart

Advarsel om et farligt
sted.

Generelle anvisninger
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1 Sikkerhed
1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger
Skarpe kanter, spidse hjørner og tyndvæggede
metaldele

 FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser på skarpe kanter, spidse
hjørner og tyndvæggede metaldele!
Skarpe kanter, spidse hjørner og tyndvæggede
metaldele kan forårsage hudafskrabninger og snit i
huden.

– Vær forsigtig ved alle arbejdsopgaver.
– Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedssko og

sikkerhedshjem.

Elektrisk spænding

 FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende
dele. Elektrisk udstyr står under farlig elektrisk
spænding.

– Kun elektrikere må arbejde på de elektriske
komponenter.

– Inden der udføres arbejde på el-installationen,
skal forsyningsspændingen frakobles.

1.2 Anvendelse i overensstemmelse
med bestemmelserne

 Brandspjældet bruges som automatisk lukkeanord-
ning til at forhindre brand- og røgoverførsel gennem
kanalsystemet.

 Brandspjældet kan anvendes i luftindblæsnings- og
-udsugningssystemer.

 Drift af brandspjældet er kun tilladt under hensyn-
tagen til montageforskrifterne og de tekniske data i
denne brugs- og montagevejledning.

 Modifikationer af brandspjældet og anvendelse af
reservedele, der ikke er godkendt af TROX, er ikke
tilladt.

Forkert anvendelse

 ADVARSEL!

Fare ved forkert anvendelse!
Forkert anvendelse af brandspjældet kan medføre
farlige situationer.

Brandspjældet må ikke anvendes:

– i ex-områder;
– som røgspjæld;
– udendørs uden tilstrækkelig beskyttelse mod

vejrpåvirkninger;
– i atmosfærer, som tilsigtet eller utilsigtet forår-

sager beskadigelser og/eller korrosion på brand-
spjældet på grund af kemiske reaktioner.

1.3 Kvalificeret personale

 ADVARSEL!

Fare for kvæstelser på grund af utilstrækkelige
kvalifikationer!
Ufaglig håndtering kan medføre alvorlige person- og
materielle skader.

– Alle opgaver må kun udføres af hertil kvalificeret
personale.

I brugsanvisningen anvendes følgende kvalifikationer
for forskellige opgaveområder.

Elektriker
Elektrikere er på grund af deres faglige uddannelse,
evner og erfaringer samt kendskab til relevante stan-
darder og bestemmelser i stand til at udføre arbejde på
elektriske anlæg, samt selvstændigt at genkende og
undgå mulige farer.

Kvalificeret personale
Kvalificeret personale er på grund af deres faglige
uddannelse, evner og erfaringer samt kendskab til rele-
vante bestemmelser i stand til at udføre det arbejde,
som de er blevet pålagt samt selvstændigt at genkende
og undgå mulige farer.

Sikkerhed
Kvalificeret personale
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2 Tekniske data
2.1 Generelle data
Nominelle størrelser B × H 100 × 200 mm – 200 × 800 mm

Svøblængde L 300 mm

Volumenstrøm op til 1600 l/s

op til 5760 m³/h

Differencetrykområde op til 1500 Pa

Driftstemperatur 1 mindst 0 – 50 °C 

Udløsetemperatur 72 °C  eller 95 °C  (for varmluftsopvarmninger)

Tilstrømningshastighed 2 ≤ 8 m/s med smelteled,

≤ 10 m/s med spring-return-motor

Lækagevolumen med lukket spjældblad EN 1751, klasse 2

Lækageluftmængde EN 1751, klasse C

EF-overensstemmelse  Byggevaredirektiv (EU) nr. 305/2011
 EN 15650–Ventilation af bygninger – brandspjæld
 EN 1366-2 – Prøvning af brandmodstandsevne for

installationer. Del 2: Brandspjæld
 EN 13501-3 – Klassifikation - del 3: Brandmodstansdyg-

tige kanaler og brandspjæld
 EN 1751 Ventilation i bygninger - Dele til luftfordelings-

systemer

Ydeevnedeklaration DoP / FKS-EU / DE / 002
1) Temperaturangivelser kan være indskrænket på grund af tilbygningsdele

2) Angivelserne gælder for ensartet til- og fra strømninger i brandspjældet

Typeskilt

A
#

#
#

#
#

#
#

#
#

#
#

Jahr/year-## DoP / XXX-XX / DE / 0##

Brandschutzklappe/fire damper

XXX-XX
EI TT (ve-ho, i  o) S - (300 Pa)

TROX GmbH 
Heinrich-Trox-Platz 

47504 Neukirchen-Vluyn 
GERMANY

www.trox-docs.com12

 EN 15650: 2010 0749 / 1322

①

⑦ ⑨⑧ ⑩⑥⑤

③ ④②

Fig. 1: Brandspjældets typeskilt (eksempel)

① CE-mærkning
② Producentadresse
③ Nummer på europæisk standard og år for offentlig-

gørelse
④ Bemyndiget organ
⑤ De to sidste cifre i det år, hvor mærkningen er tildelt
⑥ Fremstillingsår

⑦ Nummer på ydeevnedeklaration
⑧ Internetadresse til download af ydeevnedeklaration

www.trox.dk
⑨ Angivelser vedrørende egenskaber, brandmod-

standsklassen kan variere afhængigt af anvendelsen
⑩ Typebetegnelse

Tekniske data
Generelle data
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2.2 FKS-EU med smelteled
Mål og vægt

L = 300

185 B

H
3

0

3030

3
0

~70

~175

①

Fig. 2: FKS-EU med smelteled

① Område friholdes til betjening

H [mm] Vægt [kg]

B [mm]

200 300 400 500 600 700 800

100 3,3 4,1 4,9 5,7 6,5 7,4 8,2

125 3,6 4,5 5,3 6,2 7 7,8 8,6

150 3,7 4,7 5,6 6,6 7,5 8,4 9,2

160 3,8 4,8 5,7 6,7 7,7 8,6 9,4

200 4,1 5,3 6,5 7,5 8,4 9,4 10,3

Endestopkontakt

Forbindelseskabel længde / tværsnit 1 m / 3 × 0,34 mm²

Isoleringsklasse IP 66

Kontaktudførelse 1 omskifter, galv. forgyldt

Maksimal kontaktstrøm 0,5 A

Maksimal kontaktspænding 30 V DC, 250 V AC

Overgangsmodstand ca. 30 mΩ

Tekniske data
FKS-EU med smelteled
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2.3 FKS-EU med spring-return motor
Mål og vægt

L = 300

185 B

H
3

0

~ 270

3
0

3030

~100

~175

①

Fig. 3: FKS-EU med spring-return motor

① Område friholdes til betjening

H [mm] Vægt [kg]

B [mm]

200 300 400 500 600 700 800

100 5,3 6,1 6,9 7,7 8,5 9,4 10,2

125 5,6 6,5 7,3 8,2 9 9,8 10,6

150 5,7 6,7 7,6 8,6 9,5 10,4 11,2

160 5,8 6,8 7,7 8,7 9,7 10,6 11,4

200 6,1 7,3 8,5 9,5 10,4 11,4 12,3

Tekniske data
FKS-EU med spring-return motor
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Spring-return-motor BLF...

Udførelse 230-T TR 24-T-ST TR

Forsyningsspænding 230 V AC ±14 % 50/60 Hz 24 V AC ±20 % 50/60 Hz
eller 24 V DC –10 % /

+20 %

Tilslutningsydelse Fjeder under optræk 6 W 5 W

Låst position 3 W 2,5 W

Dimensionering 7 VA

Løbetid Motor / spring-return 40 – 75 s / 20 s

Endestopkontakt Kontakttype 2 omskifter

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

Kontaktstrøm 1 mA – 3 A

Overgangsmodstand < 100 mΩ

Kapslingsklasse II III

Isoleringsklasse IP 54

Opbevaringstemperatur -40 – 50 °C

Omgivelsestemperatur -30 – 50 °C ¹

Omgivelsesfugtighed ≤ 95 % rel. luftfugtighed, ikke kondenserende

Forbindelseskabel Motor 1 m / 2 × 0,75 mm²

Endestopkontakt 1 m / 6 × 0,75 mm²

¹ Opnåelse af sikkerhedsstillingen er sikret op til maks. 75 °C.

Tekniske data
FKS-EU med spring-return motor
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3 Transport og opbevaring
Kontrol af leveringen
Kontroller leveringen for transportskader og mangler
straks efter levering. I tilfælde af transportskader eller
ufuldstændig levering skal speditøren og leverandøren
straks informeres.

 Brandspjæld
– evt. påbygningsdele/tilbehør

 en brugsanvisning pr. levering

 Farvenuancer på spjældbladet

Ved brandspjæld med imprægneret spjældblad er
spjældbladet belagt med en grønlig imprægnering.
Nuancer på spjældbladet har tekniske årsager og er
ikke en kvalitetsmangel.

Transport på byggepladsen
Brandspjældet skal så vidt muligt transporteres til ind-
bygningsstedet i forsendelsesemballagen.

Opbevaring
Overhold følgende punkter ved mellemlagring af brand-
spjæld:

 Fjern folien fra transportforpakningen.
 Beskyt brandspjældet mod støv og tilsmudsning.
 Beskyt mod fugt og direkte solindstråling.
 Udsæt ikke brandspjældet (også indpakket) for

direkte vejrpåvirkning.
 Brandspjældet må ikke opbevares ved under -40 °C

og over 50 °C.

Emballage
Pakningsmaterialet skal bortskaffes korrekt efter udpak-
ningen.

Transport og opbevaring
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4 Opbygning og funktion
Brandspjæld anvendes som sikkerhedstekniske kompo-
nenter i ventilationsanlæg. Brandspjældet forhindrer
som lukkeanordning en brand- og røgoverførsel
gennem luftkanalsystemet. I drift er brandspjældet
åbnet for at sikre luftcirkulation i ventilationsanlægget.

Hvis temperaturen stiger i brandtilfælde, lukker spjæld-
bladet. Udløsningen sker ved 72 °C (ved varmluft-
sanlæg 95 °C). Efter en termisk udløsning må brand-
spjældet ikke åbnes igen.

For at sikre en korrekt funktion kan en funktionskontrol
gennemføres på brandspjældet. Ä  42

4.1 FKS med smelteled
①

⑥

④

⑤

③②

②⑦

Fig. 4: FKS-EU med smelteled

① Svøb
② Inspektionsåbning
③ Smelteled
④ Spjældblad med tætningsring
⑤ Anslag
⑥ Greb med blokering og spjældbladets stillingsindi-

kator
⑦ Termisk udløseanordning

Funktionsbeskrivelse
Ved brandspjæld med termisk udløsningsanordning
sker udløsningen gennem smelteleddet. Hvis tempera-
turen i brandspjældets indre stiger til over 72 °C eller
95 °C, udløses smelteleddet straks. Brandspjældet
lukkes straks ved hjælp af en fjedermekanisme.

Brandspjældet kan som tilvalg eller efterfølgende
udstyres med en eller to endestopkontakter. Endestop-
kontakterne muliggør indikation af spjældbladets posi-
tion i et centraliseret bygnings-administrationssystem
eller brandrapporteringsteknik. Det er nødvendigt med
en endestopkontakt til hver af spjældstillingerne
LUKKET og ÅBEN.

4.2 FKS med spring-return-motor
①

⑥

④

⑤

③

②⑦

②

Fig. 5: FKS-EU med spring-return motor

① Svøb
② Inspektionsåbning
③ Temperaturføler
④ Spjældblad med tætningsring
⑤ Anslag
⑥ Termoelektrisk udløseanordning
⑦ Spring-return-motor

Funktionsbeskrivelse
Spring-return-motoren anvendes til motoriseret åbning
og lukning af brandspjældet samt til aktivering via det
centraliserede bygnings-administrationssystem. Hvis
der er forsyningsspænding til motoren, er spjældet
åbnet. I brandtilfælde lukkes brandspjældet med den
termoelektriske udløseanordning, når en af følgende
hændelser opstår:

 Temperatur i brandspjæld > 72 °C eller > 95 °C
 Temperatur uden på udløseanordningen > 72 °C
 Afbrydelse af forsyningsspændingen (hvilestrøms-

princip)

I spring-return-motoren er der integrerede endestopkon-
takter, der kan anvendes til visning af spjældstillingen.

Opbygning og funktion
FKS med spring-return-motor
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5 Indbygning
5.1 Oversigt over indbygningssituationer

 Bemærk

Brandspjældets og væggens/loftets brandklasse må afvige fra hinanden. Den endegyldige brandklasse for det
samlede system bestemmes dog af den lavere brandklasse.

Bærende konstruktion Indbygningssted/udfø-
relse

Mindst
e tyk-
kelse
[mm]

Brandklasse EI TT
(ve–ho, i ↔ o) S

Ind-
byg-
nings-
type

Indbyg-
ningsan-
visnings-
side

Massive vægge
Densitet≥ 500 kg/m³

Massive vægge 100 EI 120 S N Ä  15

EI 90 S E Ä  17

Massive loftsplader
Densitet≥ 600 kg/m³

Massive loftsplader 150 EI 120 S N Ä  19

EI 90 S E Ä  20

i massive loftsplader med
betonsokkel

150 EI 120 S N Ä  21

Lette skillevægge Lette skillevægge med
metalreglar og pladebe-
klædning på begge sider

100 EI 90 S N Ä  25

E Ä  28

Brandvægge Brandvægge med metal-
reglar og pladebeklæd-
ning på begge sider

115 EI 90 S N Ä  33

E Ä  35

Skaktvægge Lette skillevægge med
metalreglar og pladebe-
klædning på en side

90 EI 90 S N Ä  36

E Ä  38

N = vådindbygning

E= Indbygningsblok

5.2 Sikkerhedsanvisninger til indbyg-
ning

Skarpe kanter, spidse hjørner og tyndvæggede
metaldele

 FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser på skarpe kanter, spidse
hjørner og tyndvæggede metaldele!
Skarpe kanter, spidse hjørner og tyndvæggede
metaldele kan forårsage hudafskrabninger og snit i
huden.

– Vær forsigtig ved alle arbejdsopgaver.
– Bær beskyttelseshandsker og sikkerhedssko og

sikkerhedshjem.

5.3 Generelle indbygningshenvisninger

 BEMÆRK!

Beskadigelse af brandspjældet
– Undgå tilsmudsning eller beskadigelse af brand-

spjældet ved indbygning.
– Beskyt flangeåbninger og udløseanordning mod

mørtel og vanddråber ved at tildække dem
(f.eks. med folie).

– Transport- og monteringsbeskyttelsen (hvis en
sådan forefindes) må først fjernes efter monte-
ringen.

Indbygning
Generelle indbygningshenvisninger

 Brandspjæld Serien FKS-EU 13



Vær generelt opmærksom på:

 Betjeningsgreb, elmotor og inspektionsåbning skal
være tilgængelige for eftersyns- og vedligeholdel-
sesarbejder.

 Udefra kommende påvirkninger af svøbet kan føre
til funktionsforstyrrelser af brandspjæld. Montering
af brandspjæld skal derfor altid udføres spændings-
frit.

 Ved vådindbygning skal den omkrandsende spalte
"s" dimensioneres således, at det også er muligt at
mørtle ved tykkere vægge.

 Gennemfør en funktionskontrol af brandspjældet og
luk det, før det indbygges.Ä  42

Indbygningsåbning i massive vægge
①

Fig. 6: Indbygningsåbning massiv væg

Indbygningsåbningen i massive vægge skal afhængigt
af de lokale forhold og brandspjældets mål udstyres
med en overligger ①. Indbygningsåbningen er oplyst i
den relevante indbygningsbeskrivelse.

Vådindbygning
②①

Fig. 7: Brandspjæld med støtte

Mørtles brandspjældet inde, skal brandspjældsvøbets
① beskyttes mod deformering, f. eks. ved at støtte
det②.

Akselposition
Brandspjældet kan indbygges i vandret eller lodret
akselposition. Placeringen af udløseanordningen er
valgfri, den skal dog være tilgængelig til vedligehol-
delse.

a

a

a

Fig. 8: Akselposition vandret eller lodret

a Mindste afstand mellem to brandspjæld. Afstanden
afhænger af den enkelte indbygningssituation,
denne er angivet ved den relevante indbygningsbe-
skrivelse.

Tilladt mørtel til vådindbygning
Ved vådindbygning skal hulrummene mellem spjældets
svøb og væg eller loft fyldes helt med mørtel. Undgå
luftbobler. Mørtellaget skal være fyldt op til væggens
tykkelse, mørtellagets dybde må ikke være mindre end
100 mm.

Følgende mørteltyper er tilladte:

 DIN 1053: Gruppe II, IIa, III, IIIa eller brandbeskyttel-
sesmørtel i gruppe II, IIl

 EN 998-2: klasse M 2,5 til M 10 eller brandbeskyttel-
sesmørtel i klasse M 2,5 til M 10

 Alternativt kan der bruges tilsvarende mørtel, der
opfylder de ovennævnte standarder, gipsmørtel eller
beton

5.3.1 Efter indbygningen
 rengøres brandspjældet.
 Fjern transport- og indbygningssikring, hvis en

sådan forefindes. Denne må ved vådindbygning
først fjernes, efter mørtelen er hærdet.

 Gennemfør funktionskontrol af brandspjældet.
 Tilslut kanalen.
 Etabler elektrisk tilslutning.

Indbygning
Generelle indbygningshenvisninger > Efter indbygningen

 Brandspjæld Serien FKS-EU14



5.4 Massive vægge
5.4.1 Vådindbygning

185

W ≥ 100

s≥
 4

0

≥ 100

185

W ≥ 100

s 
≥

 4
0

≥ 100③

②

①

⑤
④

②

①

Fig. 9: Indbygning i massiv væg

① Forlængerdel
② Mørtel
③ Vinkel
④ Huller til monteringsskruer

⑤ Blænde til indbygningshjælp
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Indbygning efter konstruktion af væggen
Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning«  på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 120 S
 Massive vægge eller brandvægge (der karakteriseres som sådanne), f.eks. i beton, letbeton eller murværk, mas-

sive gips-indbygningsvægge i henhold til DIN EN 12859 (uden hulrum), densitet ≥ 500 kg/m³ og W ≥ 100 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter ≥ 40 mm, med indbygningshjælp på H-siden ≥ 50 mm,

B-side ≥ 75 mm (konstruktionsbetinget)
 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 80 mm

1. Lav en indbygningsåbning med H + 80 mm og B + 80 mm.

2. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen på betje-
ningssiden og væggen er 185 mm (vinklen skal flugte med væggen).

Ved anvendelse af den valgfri indbygningshjælp ⑤: skal brandspjældet skubbes ind i indbygningsåbningen, til
blænden på indbygningshjælpen berører væggen. Fastgør blænden med skruer.

3. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet forlænges med en forlængerdel på indbygningssiden.

4. Luk den omkransende spalte »s« med mørtel. Mørteldybden skal mindst være 100 mm.

Indbygning
Massive vægge > Vådindbygning
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 Indbygning i forbindelse med opbygning af væg

Hvis brandspjældet indbygges direkte ved opbygningen af væggen kan den omkrandsende spalte s« reduceres.
Hulrum mellem brandspjæld og væg eller loft fyldes helt med mørtel. Undgå luftbobler. Mørtellaget skal være
fyldt op til væggens tykkelse.

5.4.2 Vådindbygning med elastisk lofttil-
slutning

W ≥ 100

185

s 
≥

 4
0

¹

⑤⑥

④

①
②

③

Fig. 10: Indbygning i ikke-bærende massiv væg med
elastisk loftstilslutning

① Betonloft
② Elastisk loftsforbindelse
③ Fald
④ Ikke-bærende massiv væg
⑤ Mørtel
⑥ Vinkel
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside
1) Ved faldet kan spalten »s« reduceres ned til 20 mm

Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning« 

på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 120 S
 Massive vægge eller brandvægge (der karakteri-

seres som sådanne), f.eks. i beton, letbeton eller
murværk, massive gips-indbygningsvægge i hen-
hold til DIN EN 12859 (uden hulrum), densitet
≥ 500 kg/m³ og W ≥ 100 mm

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 40 mm (afhængigt af valge fald og elastisk
lofttilslutning)

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 80 mm

1. Lav en indbygningsåbning med fald, indbygnings-
åbningens størrelse: H + 80 mm og B + 80 mm

2. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og
fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen
på betjeningssiden og væggen er 185 mm (vin-
klen skal flugte med væggen).

Ved anvendelse af den valgfri indbygningshjælp:
brandspjældet skubbes ind i indbygningsåb-
ningen, til blænden på indbygningshjælpen
berører væggen. Fastgør blænden med skruer.

3. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet
forlænges med en forlængerdel på indbygnings-
siden.

4. Luk den omkransende spalte »s« med mørtel.
Mørteldybden skal mindst være 100 mm.

5. Etabler elastisk lofttilslutning.

 Indbygning i forbindelse med opbygning af
væg
Hvis brandspjældet indbygges direkte ved opbyg-
ningen af væggen kan den omkrandsende spalte s«
reduceres. Hulrum mellem brandspjæld og væg
eller loft fyldes helt med mørtel. Undgå luftbobler.
Mørtellaget skal være fyldt op til væggens tykkelse.

Indbygning
Massive vægge > Vådindbygning med elastisk lofttilsl...
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5.4.3 Tørindbygning

W ≥ 100 
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Fig. 11: Indbygning med indbygningsblok

① Forlængerdel
② Indbygningsblok
③ Blænde

④ Skruefastgørelse
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Massive vægge eller brandvægge (der karakteriseres som sådanne), f.eks. i beton, letbeton eller murværk, mas-

sive gips-indbygningsvægge i henhold til EN 12859 (uden hulrum), densitet ≥ 500 kg/m³ og W ≥ 100 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter H-side≥ 50 mm, B-side ≥ 75 mm (konstruktionsbetinget)
 Afstand mellem to brandspjæld, horisontal ≥ 150 mm, vertikal ≥ 100 mm

1. Lav en indbygningsåbning med H + 70 mm og B + 70 mm.

2. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i indbygningsåbningen indtil blænden.

3. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet forlænges med en forlængerdel på indbygningssiden.

4. Fastgør blænden med mindst fire skruer M8. Skrueforbindelser i massive vægge og lofter skal udføres med
metaldyvler, som har brandteknisk godkendelsesdokumentation, og som passer til det pågældende materiale.
Alternativt kan montagen udføres som gennemstikningsmontage uden dyvler. Her fastgøres gevindstængerne
med møtrikker og skiver.

Indbygning
Massive vægge > Tørindbygning
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5.4.4 Tørindbygning med elastisk dæktilslutning

B + 70

H
 +
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W ≥ 100 W ≥ 100
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⑤

⑥
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Fig. 12: Indbygning med indbygningsblok

① Betonloft
② Elastisk loftsforbindelse
③ Fald
④ Massiv væg

⑤ Blænde til indbygningsblok
⑥ Huller til monteringsskruer
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Massive vægge eller brandvægge (der karakteriseres som sådanne), f.eks. i beton, letbeton eller murværk, mas-

sive gips-indbygningsvægge i henhold til EN 12859 (uden hulrum), densitet ≥ 500 kg/m³ og W ≥ 100 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter H-side≥ 50 mm, B-side ≥ 75 mm (konstruktionsbetinget)
 Afstand mellem to brandspjæld horizontal ≥ 150 mm

1. Lav en indbygningsåbning med fald, indbygningsåbningens størrelse: H + 70 mm og B + 70 mm

2. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i indbygningsåbningen indtil blænden.

3. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet forlænges med en forlængerdel på indbygningssiden.

4. Fastgør blænden med mindst fire skruer M8. Skrueforbindelser i massive vægge og lofter skal udføres med
metaldyvler, som har brandteknisk godkendelsesdokumentation, og som passer til det pågældende materiale.
Alternativt kan montagen udføres som gennemstikningsmontage uden dyvler. Her fastgøres gevindstængerne
med møtrikker og skiver.

Indbygning
Massive vægge > Tørindbygning med elastisk dæktilslu...
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5.5 Massive loftsplader
5.5.1 Vådindbygning
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Fig. 13: Vådindbygning i massive loftsplader, stående eller hængende

① Forlængerdel
② Mørtel
③ Vinkel
④ Huller til monteringsskruer

⑤ Blænde
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Indbygning efter konstruktion af loftet
Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning«  på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 120 S
 Massive loftsplader uden hulrum af beton eller letbeton, densitet ≥ 600 kg/m³ og D ≥ 150 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter ≥ 40 mm, med indbygningshjælp på H-siden ≥ 50 mm,

B-side ≥ 75 mm (konstruktionsbetinget)
 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 80 mm

1. Lav en indbygningsåbning med H + 80 mm og B + 80 mm.

2. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen på betje-
ningssiden og væggen er 185 mm (vinklen skal flugte med væggen).

Ved anvendelse af den valgfri indbygningshjælp ⑤: skal brandspjældet skubbes ind i indbygningsåbningen, til
blænden på indbygningshjælpen berører loftet. Fastgør blænden med skruer.

3. Forlæng brandspjældet med et forlængerstykke på indbygningssiden.

4. Luk den omkransende spalte »s« med mørtel. Mørteldybden skal mindst være 100 mm.

Indbygning
Massive loftsplader > Vådindbygning

 Brandspjæld Serien FKS-EU 19



 Indbygning ved konstruktion af massivt loft

Hvis brandspjældet installeres direkte i betonen, når loftet konstrueres, kan den omkransende spalte »s« ude-
lades.

Vær i denne sammenhæng opmærksom på:

– Beskyt huset på brandspjældet mod deformering, f.eks. ved at støtte det.
– Tildæk åbning og betjeningselementer/motor, f.eks. ved at klæbe til med folie.

5.5.2 Tørindbygning
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Fig. 14: Tørindbygning i massive loftsplader, stående og hængende

① Forlængerdel
② Indbygningsblok
③ Blænde

④ Skruefastgørelse
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Massive loftsplader uden hulrum af beton eller letbeton, densitet ≥ 600 kg/m³ og D ≥ 150 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter H-side≥ 50 mm, B-side ≥ 75 mm (konstruktionsbetinget)
 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm

1. Lav en indbygningsåbning med H + 70 mm og B + 70 mm.

2. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i indbygningsåbningen indtil blænden.

3. Forlæng brandspjældet med et forlængerstykke på indbygningssiden.

4. Fastgør blænden med mindst fire skruer M8. Skrueforbindelser i massive vægge og lofter skal udføres med
metaldyvler, som har brandteknisk godkendelsesdokumentation, og som passer til det pågældende materiale.
Alternativt kan montagen udføres som gennemstikningsmontage uden dyvler. Her fastgøres gevindstængerne
med møtrikker og skiver.

Indbygning
Massive loftsplader > Tørindbygning
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5.5.3 Vådindbygning i betonsokkel
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Fig. 15: Vådindbygning i massiv loftsplade i betonsokkel

① FKS-EU
② Betonsokkel med armering
③ Kanal
④ Loftforbindelse, detaljer Fig. 16

⑤ Massivt loft
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 120 S
 Massive loftsplader uden hulrum af beton eller letbeton, densitet ≥ 600 kg/m³ og D ≥ 150 mm
 Afstand mellem brandspjæld og bærende komponenter ≥ 40 mm
 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 80 mm

1. Skru brandspjældet sammen med eksisterende brandspjæld eller kanal, eller sæt det på kanalsystemets
flange.

Ved montage af et brandspjæld, der kræver renovering skal alle dele i svøbet på det eksisterende brand-
spjæld, som f.eks. spjældblad og anslag samt betjeningselementer, fjernes. Luk brandspjældets hus lufttæt
med metalplade.

2. Fremstil betonsokkel ② i overensstemmelse med armeringsplan, se Fig. 16 og Fig. 17.

Ved sokkelhøjder på ≤ 50 mm kan armering udelades.

Indbygning
Massive loftsplader > Vådindbygning i betonsokkel
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Fig. 16: Armeringssplan betonsokkel, højde 51 - 500 mm

Indbygning
Massive loftsplader > Vådindbygning i betonsokkel
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Fig. 17: Armeringssplan betonsokkel, højde 501 - 750 mm

Indbygning
Massive loftsplader > Vådindbygning i betonsokkel
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5.6 Lette skillevægge med metalreglar og pladebeklædning på begge sider
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Fig. 18: Let skillevæg med metalreglar og pladebeklædning på begge sider

① UW-profil
② CW-profil
③ Skrue eller stålnitte
④ Pladebeklædning i to lag, på begge sider af

metalreglarne
⑤ Mineraluld (svarende til vægopbygning)
⑥ Hurtigskrue

⑦ Åbning, i overensstemmelse med indbygnings-
detaljer

⑧ Buk banen indad eller skær den af
H1 × B1 Indbygningsåbning
H2 × B2 Åbning i metreglar (Hvis der ikke indbygges en

lysning: H2 = H1, B2 = B1)
* lukkede side i retning af indbygningsåbningen

Forudsætninger
 Lette skillevægge med metalreglar og pladebeklædning på begge sider med europæisk certificering i henhold til

EN 13501-2 eller lignende dansk certificering.
 Tosidet beklædning af gips eller cementplader eller gibsfiberplader, vægtykkelse W ≥ 100 mm
 Afstand mellem metalreglar ≤ 625 mm
 Der kan anvendes yderligere lag, beklædning eller dobbelte reglarudførelser.
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbefaling)

Vægopbyning og indbygningsåbning
 Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten.
 Indbygningsåbning i metalreglar gennemføres med tværstiver og stræk, se Fig. 18.

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p...
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Indbygningstype Indbygningsåbning [mm]

B1 H1 B2 H2

Vådindbygning 1 B + 80...120 mm H + 80...120 mm B1 + (2 × trim-
plade (gips))

H1 + (2 × trimplade
(gips))

Tørindbygning med
tørindbygningsblok 1, 2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Trimplade (gips) valgfrit

2) Tolerance for indbygningsåbning +2 mm

5.6.1 Vådindbygning
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③
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Fig. 19: Vådindbygning

① UW-metalprofil (omkredsende)
② Mørtel
③ Vinkel
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

For flere oplysninger om indbygning i vægge med for-
skellige vægtykkelser, se Fig. 20

Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning« 

på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Lette skillevægge med metalreglar og pladebeklæd-

ning på begge sider, W ≥ 100 mm, yderligere speci-
fikationer Ä   på side 24.

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-

faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbningÄ   på side 24

3. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og
fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen
på betjeningssiden og væggen er 185 mm (vin-
klen skal flugte med væggen).

Ved anvendelse af den valgfri indbygningshjælp:
brandspjældet skubbes ind i indbygningsåb-
ningen, til blænden på indbygningshjælpen
berører væggen. Fastgør blænden med skruer.

4. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet
forlænges med en forlængerdel på indbygnings-
siden.

5. Den omkransende spalte »s« skal lukkes fuld-
stændigt med mørtel i væggens tykkelse. Isættes
trimplader (gips) med tilstrækkelig fjedermod-
standsvarighed, er det nok, hvis mørteldybden er
100 mm.

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Vådindbygning
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Fig. 20: Vådindbygning i F90 lette skillevægge med W≥ 155 mm

① Dobbelt vægstativ W = 155 mm (mærket
W = 155 mm)

② Enkelt vægstativ W ≤ 200 mm (mærket
W = 200 mm)

③ Dobbelt vægstativ W ≤ 250 mm (mærket
W = 200 mm)

④ Omkransende metalprofil

⑤ Hurtigskrue
⑥ Mineraluld (svarende til vægkonstruktion)
⑦ Trimplade (gips)
⑧ Mørtel
⑨ Adskillelsesstrimler
* valgfrit

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Vådindbygning
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Fig. 21: Vådindbygning i F30 lette skillevægge med W≥ 155 mm

① Dobbelt vægstativ W = 155 mm (mærket
W = 155 mm)

② Enkelt vægstativ W ≤ 200 mm (mærket
W = 200 mm)

③ Dobbelt vægstativ W ≤ 250 mm (mærket
W = 200 mm)

④ Omkransende metalprofil

⑤ Hurtigskrue
⑥ Mineraluld (svarende til vægkonstruktion)
⑦ Trimplade (gips)
⑧ Mørtel
⑨ Adskillelsesstrimler
* valgfrit

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Vådindbygning
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5.6.2 Tørindbygning

185

W ≥ 100

④

③

②

①

Fig. 22: Tørindbygning med indbygningsblok E

① UW-metalprofil (omkredsende)
② Indbygningsblok
③ Blænde
④ Huller til monteringsskruer
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

For flere oplysninger om indbygning i vægge med for-
skellige vægtykkelser, se Fig. 23

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Lette skillevægge med metalreglar og pladebeklæd-

ning på begge sider, W ≥ 100 mm, yderligere speci-
fikationer Ä   på side 24.

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-

faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbning Ä   på side 24

3. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i
indbygningsåbningen indtil blænden.

4. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet
forlænges med en forlængerdel på indbygnings-
siden.

5. Fastgør blænden med mindst fire skruer (hurtig-
skruer ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) på den omkredsende
metalprofil.

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Tørindbygning
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Fig. 23: Tørindbygning i F90 lette skillevægge med W > 125 mm

① Dobbelt vægstativ W = 155 mm (mærket
W = 155 mm)

② Enkelt vægstativ W > 125 mm (mærket
W = 175 mm)

③ Dobbelt vægstativ W ≥ 150 mm (mærket
W = 200 mm)

④ Omkransende metalprofil

⑤ Hurtigskrue
⑥ Mineraluld (svarende til vægkonstruktion)
⑦ Trimplade (gips)
⑧ Indbygningsblok
⑨ Adskillelsesstrimler
⑩ Fyld (mineraluld A1 ≥ 50 kg/m³ eller gipsmørtel)

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Tørindbygning
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Fig. 24: Tørindbygning i F30 lette skillevægge med W > 125 mm

① Dobbelt vægstativ W = 155 mm (mærket
W = 155 mm)

② Enkelt vægstativ W > 125 mm (mærket
W = 200 mm)

③ Dobbelt vægstativ W ≥ 150 mm (mærket
W = 200 mm)

④ Omkransende metalprofil

⑤ Hurtigskrue
⑥ Mineraluld (svarende til vægkonstruktion)
⑦ Trimplade (gips)
⑧ Indbygningsblok
⑨ Adskillelsesstrimler
⑩ Fyld (mineraluld A1 ≥ 50 kg/m³ eller gipsmørtel)

Indbygning
Lette skillevægge med metalreglar og p... > Tørindbygning
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5.7 Brandvægge
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Fig. 25: Brandvæg

① Pladebeklædning, med to lag, på begge side af
metalreglaren

② Stålpladeindlæg
③ Mineraluld (svarende til vægopbygning)
④ UA-profil
⑤ Hurtigskrue

⑥ Trimplade (gips)
⑦ UW-profil
H1 × B1 Indbygningsåbning
H2 × B2 Åbning metalreglar (uden lysning: H2 = H1, B2

= B1)Ä »Metalreglar«  på side 32

Forudsætninger

 Brandvægge med metalreglar og pladebeklædning på begge sider med europæisk certificering i henhold til
EN 13501-2 eller lignende dansk certificering som brandvæg

 Tosidet beklædning af gips eller cementplader eller gibsfiberplader, vægtykkelse W ≥ 115 mm
 Der kan anvendes yderligere stålplader, beklædningslag eller dobbelte reglarudførelser
 Afstand mellem metalreglar ≤ 312,5 mm
 Væghøjde ≤ 5.000 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbefaling)

Indbygningstype Indbygningsåbning [mm]

B1 H1 B2 H2

Vådindbygning 1 B + 80...120 mm H + 80...120 mm B1 + (2 × trimplade
(gips))

H1 + (2 × trimplade
(gips))

Tørindbygning med
tørindbygningsblok 1,

2

B + 70 mm H + 70 mm

1) Trimplade (gips) valgfrit

2) Tolerance for indbygningsåbning +2 mm

Indbygning
Brandvægge
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Metalreglar

①

③

③

①

⑥
⑤

④

⑧
①

③

③

⑪

⑪
①

③

②

④/⑦

①

⑧
⑥

⑤

⑥

⑤

Fig. 26: Metalreglar, enkel udførelse

① UW-profil
② CW-profil
③ UA-profil
④ Hurtigskrue TB
⑤ Låseskrue l ≤ 50 mm med skive og møtrik
⑥ Tilslutningsvinkel
⑦ Stålnitte Ø 4 mm

⑧ 2 × skrue Ø 6 mm med metal-/drejestiftdyvel
⑨ Hurtigskrue Ø 3,9 × 35 mm
⑩ UA tilslutningsvinkel af komponenter iht. producen-

tens oplysninger
⑪ Indbygningsåbning, alt efter indbygningstype
Ä   på side 31

Indbygning
Brandvægge
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Fig. 27: Metalreglar, dobbelt udførelse

① UW-profil
② CW-profil
③ UA-profil
④ Hurtigskrue TB
⑤ Låseskrue L ≤ 50 mm med skive og møtrik
⑥ Tilslutningsvinkel
⑦ Stålnitte Ø 4 mm

⑧ 2 × skrue Ø 6 mm med metal-/drejestiftdyvel
⑨ Hurtigskrue Ø 3,9 × 35 mm
⑩ UA tilslutningsvinkel af komponenter iht. producen-

tens oplysninger
⑪ Indbygningsåbning, alt efter indbygningstype
Ä   på side 31

Indbygning
Brandvægge > Vådindbygning
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5.7.1 Vådindbygning

W ≥ 115

X
Z

185

④

⑤

③

②

①

Fig. 28: Vådindbygning

① Metalprofil (omkredsende)
② Forlængerdel
③ Åbning (valgfrit)
④ Mørtel
⑤ Vinkel
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning« 

på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Brandvægge med metalreglar og pladebeklædning

på begge sider, W ≥ 115 mm, yderligere specifikati-
oner Ä   på side 31.

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
150 mm afstand mellem to brandspjæld, der ind-
bygges ved siden af eller over hinanden i en indbyg-
ningsåbning. Til indbygning ved siden af hinanden
er det kun tilladt at bruge brandspjæld med
B ≤ 350 mm.

 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-
faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbning Ä   på side 31

3. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og
fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen
på betjeningssiden og væggen er 185 mm (vin-
klen skal flugte med væggen).

4. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet
forlænges med en forlængerdel på indbygnings-
siden.

5. Den omkransende spalte »s« skal lukkes fuld-
stændigt med mørtel i væggens tykkelse.

Indbygning
Brandvægge > Vådindbygning
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5.7.2 Tørindbygning

W ≥ 115

X
Z

185

⑤

③

④

②

①

⑥

Fig. 29: Tørindbygning med indbygningsblok

① Metalprofil (omkredsende)
② Forlængerdel
③ Indbygningsblok
④ Blænde
⑤ Huller til monteringsskruer
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Brandvægge med metalreglar og pladebeklædning

på begge sider, W ≥ 115 mm, yderligere specifikati-
oner Ä   på side 31.

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-

faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbning Ä   på side 31

3. Forlæng brandspjældet med et forlængerstykke
på indbygningssiden.

4. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i
indbygningsåbningen indtil blænden.

5. Fastgør blænden med mindst fire skruer (hurtig-
skruer ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) på den omkredsende
metalprofil.

Indbygning
Brandvægge > Tørindbygning
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5.8 Skaktvægge med metalstativ
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Fig. 30: Skaktvæg med metalreglar og pladebeklædning på en side

① Pladebeklædning i to lag, på den ene side af metal-
reglaren

② Dobbeltplade

③ Hurtigskrue
④ Metalprofil

Forudsætninger

 Skaktvægge med metalreglar og gipspladebeklædning på en side med europæisk klassificering i henhold til
EN 13501-2 eller lignende dansk klassificering

 Ensidet beklædning af gips eller cementplader eller gibsfiberplader, vægtykkelse W ≥ 90 mm med yderligere
dobbeltplade i brandspjældets område med mindst 20 mm tykkelse

 Afstand mellem metalreglar ≤ 625 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbefaling)

Vægopbyning og indbygningsåbning
 Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse med anvisningerne fra producenten.
 Etablér en indbygningsåbning med omkredsende metalprofil.

Indbygningstype Indbygningsåbning [mm]

B1 H1

Vådindbygning B + 80...120 mm H + 80...120 mm

Tørindbygning med tørindbygnings-
blok 1

B + 70 mm H + 70 mm

1) Tolerance for indbygningsåbning +2 mm

Indbygning
Skaktvægge med metalstativ > Vådindbygning
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5.8.1 Vådindbygning
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Fig. 31: Vådindbygning

① Vinkel
② Metalprofil (omkredsende)
③ Mørtel
④ Dobbeltplade
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Materialer:
 MørtelÄ »Tilladt mørtel til vådindbygning« 

på side 14

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Skaktvægge med metalreglar og pladebeklædning

på en side, W ≥ 90 mm, yderligere specifikationer
Ä   på side 36

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-

faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbningÄ   på side 36

3. Skub brandspjældet ind i indbygningsåbningen og
fastgør det. Sørg for, at afstanden mellem studsen
på betjeningssiden og væggen er 185 mm (vin-
klen skal flugte med væggen).

4. Luk den omkransende spalte »s« med mørtel.
Mørteldybden skal mindst være 100 mm.

Indbygning
Skaktvægge med metalstativ > Vådindbygning
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5.8.2 Tørindbygning
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Fig. 32: Tørindbygning med indbygningsblok

① Indbygningsblok
② UW-metalprofil (omkredsende)
③ Dobbeltplade
④ Blænde
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Personale:
 Kvalificeret personale

Forudsætninger
 Brandklasse EI 90 S
 Skaktvægge med metalreglar og pladebeklædning

på en side, W ≥ 90 mm, yderligere specifikationer
Ä   på side 36

 Afstand mellem brandspjæld og bærende kompo-
nenter ≥ 75 mm

 Afstand mellem to brandspjæld ≥ 200 mm
 Tilslutning af kanalen med elastiske studser (anbe-

faling)

1. Opfør den lette skillevæg i overensstemmelse
med anvisningerne fra producenten.

2. Etabler en indbygningsåbning Ä   på side 36

3. Skub brandspjældet med indbygningsblok ind i
indbygningsåbningen indtil blænden.

4. Ved vægtykkelser > 100 mm skal brandspjældet
forlænges med en forlængerdel på indbygnings-
siden.

5. Fastgør blænden med mindst fire skruer (hurtig-
skruer ∅ ≥ 4,2 ✕ 70 mm) på den omkredsende
metalprofil.

Indbygning
Skaktvægge med metalstativ > Tørindbygning
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6 Tilslut kanal
6.1 Begrænsning af kanaludvidelsen
6.2 Tilbehør til brandspjæld

Fig. 33: Begrænsning af kræfter

Kanaler skal udføres således, at der ved brand ikke
påføres brandspjældet væsentlige kræfter.

De kanaludvidelser, der kan opstå i brandtilfælde, kan
optages vha. vinkler og drejninger eller gennem krum-
ning, Fig. 33.

 Bemærk

For flere oplysninger om henvises til retningslinjerne
for brandtekniske krav til ventilationsanlæg (LüAR)
(Tyskland).

På grund af kanaludvidelser og vægdeformationer i
brandtilfælde anbefaler vi "stive" kanalsystemer med
elastiske studse ved følgende anvendelser:

 i lette skillevægge
 i skaktvægge med lette konstruktioner

Elastiske studse

①

②

②

③

③

Fig. 34: Brandspjæld med elastiske studse

① Forlængerdel (anbefales ved W >100)
② Elastisk studs (anbefaling)
③ Kanal
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

De elastiske studse skal indbygges således, at træk- og
trykkræfter optages. Alternativt kan der anvendes flek-
sible kanaler. Ved anvendelse af elastiske studse skal
der sørges for potentialeudligningÄ Kapitel 7.1 »Poten-
tialeudligning« på side 41.

Beskyttelsesgitter
Hvis ingen kanal er tilsluttet på den ene side, skal der
monteres et beskyttelsesgitter på denne side (galvani-
seret stål, maskevidde ≤ 20 mm).

Afhængigt af spjældbladets overskydende længde er en
forlængerdel nødvendigt på indbygningssiden.

Tilslut kanal
Tilbehør til brandspjæld
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③

②

④

①

Fig. 35: Brandspjæld med beskyttelsesgitter på betje-
ningssiden

① Beskyttelsesgitter
② Forlængerdel
③ Elastisk studs (anbefaling)
④ Kanal
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

③

①

④

②

Fig. 36: Brandspjæld med beskyttelsesgitter på indbyg-
ningssiden

① Beskyttelsesgitter
② Forlængerdel
③ Elastisk studs (anbefaling)
④ Kanal
Ⓐ Indbygningsside
Ⓑ Betjeningsside

Afhængigt af spjældbladets overskydende længde er en
forlængerdel nødvendigt på indbygningssiden.

 Bemærk

Spjældbladet må ikke forhindres i at lukke på grund
af påbygningsdele. Mellem det åbne spjældblad og
tilbehør, f.eks. beskyttelsesgitter, skal der være en
afstand på mindst 50 mm.

6.3 Transport- og indbygningssikring
Brandspjæld uden indbygningsblok indeholder fra en
bredde på 400 mm en transport- og indbygningssikring.

Transport- og indbygningssikringen må først fjernes
efter indbygningen, og efter mørtelen er hærdet.

Transport- og indbygningssikringen fjernes ved at
trække den ud af brandspjældet fra betjenings-
sidenFig. 37.

①

④

② ③

Fig. 37: Fjernelse af transport- og indbygningssikring

① Brandspjæld
② Transport- og indbygningssikring
③ Spjældblad
④ Mørtel

6.4 Inspektionsåbning
Til istandholdelse skal brandspjældene være tilgænge-
lige indvendigt. Hertil findes to inspektionsdæksler på
brandspjældene fra serie FKS-EU Ä Kapitel 4 »Opbyg-
ning og funktion« på side 12. Alt efter indbygningssitua-
tion kan det være nødvendigt at lave ekstra inspektions-
åbninger i de tilsluttede luftkanaler.

Tilslut kanal
Inspektionsåbning
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7 Tilslut strøm
Generelle sikkerhedsanvisninger

 FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende
dele. Elektrisk udstyr står under farlig elektrisk
spænding.

– Kun elektrikere må arbejde på de elektriske
komponenter.

– Inden der udføres arbejde på el-installationen,
skal forsyningsspændingen frakobles.

7.1 Potentialeudligning
Kræves en potentialeudligning, skal der forbikobles ela-
stiske studse elektrisk ledende til kanalen. I brandtil-
fælde må der ikke være mekanisk belastning på brand-
spjældet fra potentialeudligningen.

7.2 Tilslut spring-return-motor
Personale:
 Elektriker

230 V AC
24 V

2 

L

N(–) L(+)

1 

N

S1 S2 S3 S4 S5 S6

<5° <80°

N(–) L(+)

110 – 230 V AC
24 – 48 V DC 

①

②

③ ④

Fig. 38: Eksempel på tilslutning motor

① Kontakt for åbne og lukke, kundeleverance
② Valgfri udløseanordning, f.eks. TROX røgmelder

type RM-O-3-D eller RM-O-VS-D
③ Kontrollampe stilling LUKKET, kundeleverance
④ Kontrollampe stilling ÅBEN, kundeleverance

 Brandspjældet kan være udstyret med en spring-
return-motor til en forsyningsspænding 230 V AC
eller 24 V AC/DC. Følg her effektdataene på type-
skiltet.

 Tilslutning af spring-return-motor ved hjælp af det
viste forbindelseseksempel. Parallelkobling af flere
motorer er muligt, hvis effektdataene overholdes.

Motorer med 24 V AC/DC
Motorer må kun tilsluttes til sikkerhedstransformato-
rerne. Forbindelseskablerne er udstyret med stik. Det er
dermed hurtigt at tilslutte til TROX AS-i bussystemet.
Afkort forbindelsesledningen for tilslutning til klemmer.

Tilslut strøm
Tilslut spring-return-motor
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8 Kontroller funktionen
Generelt
I drift ved normal temperatur er brandspjældet åbnet.
Ved funktionskontrol er det nødvendigt at lukke og åbne
brandspjældet.

8.1 Brandspjæld med smelteled
Luk brandspjæld

①①

①②

Fig. 39: Luk brandspjæld

 FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser ved at række ind i brand-
spjældet under udløsningen. Grib ikke ind i brand-
spjældet ved aktivering af udløseanordningen.

Forudsætning
 Brandspjæld er åbent

1. Grib om udløseanordningen ① med pegefinger og
langfinger som vist.

2. Træk udløseanordningen fremad med begge
fingre.

ð Spjældbladet lukker af sig selv og pal ② ved
grebet går i indgreb i LUKKET-stilling, hvorved
spjældbladet låses fast.

Åbn brandspjæld

①

② ③

Fig. 40: Åbn brandspjæld

Forudsætning
 Brandspjæld er lukket

1. Træk udløseanordningen ① frem med venstre
hånd, og hold den fast.

2. Hold om grebet ③ med højre hånd som vist, og
tryk på pal ② med tommelfingeren.

3. Drej derefter grebet mod urets retning til anslag.

4. Slip udløseanordning.

ð Grebet går i indgreb i ÅBEN-stillingen, spjæld-
bladet er åbnet.

Spjældbladets positionsindikator
Spjældbladets position visses af grebets position.

①

②

Fig. 41: Spjældbladets positionsindikator

① Spjældblad lukket
② Spjældblad åbnet

Kontroller funktionen
Brandspjæld med smelteled
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8.2 Brandspjæld med spring-return-
motor

Statusvisning

②

①

Fig. 42: Termoelektrisk udløseanordning

① Knap til funktionskontrol
② Kontrollampe

Den termoelektriske udløseanordnings kontrollampe ②
lyser, hvis:

 der er forsyningsspænding på og
 temperatursikringerne er i orden og
 trykknappen ikke er aktiveret.

Luk/åbn brandspjæld med spring-return-motor

①

Fig. 43: Funktionskontrol

 FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser ved at række ind i brand-
spjældet under udløsningen. Grib ikke ind i brand-
spjældet ved aktivering af udløseanordningen.

Forudsætning
 Forsyningsspændingen er på

1. Tryk på trykknappen ①.

ð Forsyningsspændingen afbrydes, spjæld-
bladet lukker.

2. Slip knappen ①.

ð Afbrydelsen af forsyningsspændingen
ophæves, spjældbladet åbnes.

Funktionskontrol med automatiseret styreenhed
Ved brandspjæld med spring-return-motor kan kon-
trollen af funktionen som alternativ gennemføres med
en automatiseret styreenhed. Styreenheden skal udvise
følgende funktionsomfang:

 Regelmæssig åbning og lukning af brandspjæld
(fastlæggelse af cyklus af ejeren eller den driftsan-
svarlige)

 Overvågning af motorernes løbetid
 Fejlmelding ved overskridelse af løbetiderne og luk-

ning af relevante brandspjæld
 Dokumentation af prøveresultater

Hertil kan f.eks. TROXNETCOM-systemer TNC-EASY-
CONTROL eller AS-Interface anvendes, som opfylder
alle de nævnte krav. Oplysninger om disse produkter
kan findes i TROX-kataloget.

Kontroller funktionen
Brandspjæld med spring-return-motor
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Åbn brandspjæld med håndsving

①

②

Fig. 44: Funktionskontrol

 FARE!

Fare ved funktionsfejl på brandspjældet.

Hvis brandspjældet er blevet åbnet med hånds-
vinget, er termisk udløsning ikke mulig. Brand-
spjældet kan ikke lukke.

Opret forsyningsspænding for at aktivere funktionen.

Forudsætning
 Brandspjæld er lukket

1. Sæt håndsvinget ① ind i åbningen til fjederop-
trækket (håndsvinget er fastgjort til tilslutningsled-
ningen).

2. Drej håndsvinget i pilens retning ② til kort før
anslag.

3. Drej herefter håndsvinget hurtigt ca. 90° i retning
, så det låses.

ð Motoren låser, spjældbladet bliver stående i
ÅBEN-stilling.

4. Fjern håndsvinget.

Luk brandspjæld med håndsving

①

Fig. 45: Funktionskontrol

 FORSIGTIG!

Fare for kvæstelser ved at række ind i brand-
spjældet under udløsningen. Grib ikke ind i brand-
spjældet ved aktivering af udløseanordningen.

Forudsætning
 Brandspjæld er åbent

1. Sæt håndsvinget ① ind i åbningen til fjederop-
trækket (håndsvinget er fastgjort til tilslutningsled-
ningen).

2. Åbn håndsvinget ved at dreje det ca. 90° i retning
, til der høres et klik.

ð Motoren låser op, spjældbladet lukker.

3. Fjern håndsvinget.

Kontroller funktionen
Brandspjæld med spring-return-motor
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9 ibrugtagning
Før ibrugtagning
Før første ibrugtagning skal brandspjældet gennemgå
et eftersyn for at fastslå den aktuelle stand. I den forbin-
delse skal alle eftersynsarbejder, der er anført i tabellen
Ä   på side 48, udføres.

Drift
I drift er brandspjældet åbnet for at sikre luftcirkulation i
ventilationsanlægget.

Hvis temperaturen i kanalen eller omgivelserne stiger i
et brandtilfælde (≥ 72°/≥ 95°), sker der en termisk
udløsning, hvorved spjældbladet lukker.

 Brandspjæld i LUKKET-stilling

Brandspjæld, som under driften af ventilationsan-
lægget er kørt i LUKKET-stillingen, skal før
åbningen ved et eftersyn kontrolleres for korrekt til-
stand Ä »Eftersyn«  på side 46.

ibrugtagning
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10 Vedligeholdelse
10.1 Generelt
Generelle sikkerhedsanvisninger

 FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende
dele. Elektrisk udstyr står under farlig elektrisk
spænding.

– Kun elektrikere må arbejde på de elektriske
komponenter.

– Inden der udføres arbejde på el-installationen,
skal forsyningsspændingen frakobles.

 FORSIGTIG!

Fare ved utilsigtet aktivering af brandspjældet. Uøn-
sket aktivering af brandspjældet kan medføre kvæ-
stelser.

Forebyg med egnede foranstaltninger, at brand-
spjældet kan aktiveres utilsigtet.

Regelmæssig pleje og vedligeholdelse sikrer, at brand-
spjældet er klar til brug, driftssikkert og dets levetid.

Det påhviler anlæggets ejer eller driftsansvarlige at
sørge for vedligeholdelse af ventilationsanlægget.
Denne er sammen med sin vedligeholdelsesledelse
ansvarlig for udarbejdelse af en vedligeholdelsesplan,
definition af vedligeholdelsesmål og funktionssikker-
heden.

Funktionskontrol
Ejeren eller den drifstansvarlige for ventilationsanlægget
har ansvaret for, at brandspjældets funktion kontrolleres
mindst hvert halve år. Hvis to på hinanden følgende
kontroller med seks måneders mellemrum gennemføres
uden mangler, kan næste kontrol af brandspjældet fore-
tages efter et år.

Funktionskontrollen skal gennemføres und hensyntagen
til de grundlæggende foranstaltninger til vedligeholdelse
i de følgende standarder:

 EN 13306
 DIN 31051
 EN 15423

Ved brandspjæld med spring-return-motor kan kon-
trollen af funktionen gennemføres med en automatiseret
styreenhed Ä »Funktionskontrol med automatiseret sty-
reenhed«  på side 43.

Vedligeholdelse
Brandspjældet og spring-return-motoren er vedligehol-
delsesfrie med hensyn til slid, men brandspjæld skal
imidlertid indgå i den regelmæssige rengøring af ventila-
tionsanlægget.

Rengøring
Rengøringen af brandspjæld kan ske med en tør eller
fugtig klud. Ved stærk forurening kan der anvendes
almindelige rengøringsmidler. Anvendelsen af skur-
rende rengøringsmidler eller mekaniske rengøringsme-
toder f.eks. rengøring med børste er ikke tilladt.

Eftersyn
Før første ibrugtagning skal brandspjæld gennemgå et
eftersyn. Herefter gennemføres en regelmæssig kontrol
af funktionen. Derudover skal de nationale eller bygge-
retlige forskrifter overholdes. Til eftersynet skal de
nævnte kontroller gennemføres Ä   på side 48. Kon-
trollen af hvert enkelt brandspjæld skal dokumenteres
og vurderes. Ved afvigelser fra den nominelle stand skal
der træffes passende istandsættelsesforanstaltninger.

Istandsættelse
Af sikkerhedshensyn må istandsættelsesarbejde, der
påvirker brandbeskyttelsen, kun foretages af fagperso-
nale eller af producenten. Der må kun anvendes origi-
nale reservedele til istandsættelsesarbejde. Efter istand-
sættelsesarbejde skal der gennemføres en
funktionskontrolÄ  42 .

10.2 Smøresteder
Brandspjældet smøres kun, hvis spjældbladet ikke er
nemt at åbne og lukke. Smørearbejde må kun gennem-
føres med harpiks- og syrefri olie eller fedt.

①

②

②

Fig. 46: FKS-EU-smøresteder

① Leje på motorens stangsystem
② Leje på spjældbladets akser (på begge sider)

Vedligeholdelse
Smøresteder
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10.3 Smelteled skiftes
Smelteled skiftes

①
②

③

Fig. 47: Udtag smelteledholder

1. Luk brandspjæld.

2. Skruerne ① på smelteledholderen ② løsnes.

3. Træk smelteledholderen ② ud af brandspjældet.
Tryk palen ③ på grebet en smule mod grebet.

1.

2.

Fig. 48: Tag smelteledholderen af

4. Grib om smelteledholderen som vist. Træk lange-
fingeren og pegefingeren i pilens retning.

5. Fjern det gamle smelteled.

6. Isæt et nyt smelteled.

7. Skyd smelteledholderen ind i brandspjældet, og
fastgør den med skruerne①.

8. Gennemfør funktionskontrol.

Vedligeholdelse
Smelteled skiftes
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10.4 Eftersyn og istandsættelsesforanstaltninger
Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale

A Tilgængelighed af brandspjæld

 Udvendig og indvendig tilgængelighed
– Etablering af tilgængelighed

Kvalificeret personale

Indbygning af brandspjæld

 Indbygning i væg/loft iht. brugsanvisning Ä  13
– Indbyg brandspjæld korrekt

Kvalificeret personale

Fjern transport- og indbygningssikring (hvis en sådan forefindes)

 Transport- og indbygningssikring fjernet
– Fjern transport- og indbygningssikring

Kvalificeret personale

Tilslutning af luftkanaler/beskyttelsesgitter/fleksible studse

 Tilslutning iht. brugsanvisning
– Opret korrekt tilslutning

Kvalificeret personale

Forsyningsspænding til spring-return-motor

 Forsyningsspænding efter effektdata, se spring-return-motor
– Opret forsyningsspænding

Elektriker

A / B Kontroller brandspjældet for beskadigelse

 Brandspjæld, spjældblad og tætning må ikke have beskadigelser
– Skift spjældblad ud
– Sæt brandspjæld i stand eller udskift det

Kvalificeret personale

Udløseanordnings funktion

 Funktion korrekt
 Smelteled ubeskadiget/korrosionsfri

– Udskift smelteled
– Udskift udløseanordning

Kvalificeret personale

Funktionskontrol af brandspjæld (med smelteled) Ä  42

 Brandspjæld kan åbnes manuelt
 Greb kan gå i indgreb i ÅBEN-stilling
 Spjældblad lukker af sig selv ved manuel udløsning

– Find og afhjælp årsag til fejl
– Reparer brandspjældet, eller udskift det
– Udskift udløseanordning

Kvalificeret personale

Funktionskontrol af brandspjæld (med spring-return-motor) Ä  42

 Motorfunktion korrekt
 Spjældbladet lukker
 Spjældbladet åbner

– Find og afhjælp årsag til fejl
– Udskift spring-return-motor
– Reparer brandspjældet, eller udskift det

Kvalificeret personale

Funktionskontrol af den eksterne røgmelder

 Funktion korrekt
 Brandspjældet lukker ved aktivering af testknappen eller ved opdagelse

af røg
 Brandspjæld åbner, efter reset

– Find og afhjælp årsag til fejl
– Reparer røgmelderen, eller udskift den

Kvalificeret personale

Vedligeholdelse
Eftersyn og istandsættelsesforanstaltn...
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Interval Vedligeholdelsesarbejde Personale

C Rengøring af brandspjældet

 Ingen indvendige og udvendige forureninger af brandspjældet
 Ingen korrosion på brandspjældet

– Fjern urenheder med en fugtig klud
– Fjern korrosionen, eller udskift komponenten

Kvalificeret personale

Interval

A = ibrugtagning
B = periodisk
Brandspjældenes funktionssikkerhed skal kontrolleres mindst hver sjette måned. Hvis to på hinanden føl-
gende kontroller med seks måneders mellemrum gennemføres uden mangler, kan næste kontrol foretages
efter et år.

C = efter behov, alt efter forureningsgrad

Vedligeholdelsesarbejde

Kontrolpunkt

 Beskrivelse af den nominelle stand
– Foranstaltninger til oprettelse af den nominelle stand

Vedligeholdelse
Eftersyn og istandsættelsesforanstaltn...
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11 Dekommissionering,
demontering og bortskaf-
felse

Endegyldig dekommissionering
 Sluk det lufttekniske anlæg.
 Afbryd forsyningsspændingen.

Demontering

 FARE!

Elektrisk stød ved berøring af spændingsførende
dele. Elektrisk udstyr står under farlig elektrisk
spænding.

– Kun elektrikere må arbejde på de elektriske
komponenter.

– Inden der udføres arbejde på el-installationen,
skal forsyningsspændingen frakobles.

1. Klem forbindelseskablet af.

2. Fjern kanaler.

3. Luk brandspjæld

4. Afmonter brandspjældet.

Bortskaffelse
Brandspjældet skal skilles ad ved bortskaffelse.

 MILJØ!

Elektroniske komponenter skal bortskaffes i over-
ensstemmelse med de nationale bestemmelser
vedrørende elektronikskrot.

Dekommissionering, demontering og bortskaff...
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