






ANVENDELSE

Sirkulært brannspjeld som lukkes automatisk for å hindre at ild og røyk sprer seg via ventilasjonsnettet til tilstøtende brannceller. 
FKRS-EU er testet iht. EN 1366-2 og overholder EN 15650.
Nasjonale bestemmelser må også overholdes.
 
Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, i lette skillevegger og brannvegger med lettvekts konstruksjon. Installasjon i horisontale
og vertikale kanaler.
Uavhengig av luftretning.
Ved en eventuell brann utløses spjeldet ved 72 °C eller 95 °C (ved varmluftsventilasjon).
Brannspjeldet har en inspeksjonsåpning.
 
Brannmotstandsklasse inntil EI 120 (ve, ho i↔o) S, avhengig av bruksområde.
 

BESKRIVELSE

Kapsling

Galvanisert stålplate
Galvanisert stålplate, pulverlakkert med RAL 7001
Rustfritt stål 1.4301

Spjeldblad

Spesielt isolasjonsmateriale
Spesielt isolasjonsmateriale med belegg

Andre komponenter

Spjeldbladaksel i rustfritt stål
Plastlager
pakninger av elastomer

MONTASJE

Mørtelbasert montasje

I massive vegger og dekker
I ikke-bærende massive vegger med fleksibel takskjøt
I lette skillevegger og brannvegger med metallstendere og kledning på begge sider
I sjaktvegger med eller uten metallstendere og med kledning på en side

Tørr mørtelfri montasje

I trestendervegger og bindingsverkskonstruksjoner med kledning på begge sider
I massive vegger og dekker med montasjblokk ER 
I massive vegger og dekker med brannisolasjon
I lette skillevegger med metallstender og kledning på begge sider og med brannisolasjon
På forsiden av massive vegger med veggramme WA
I lette skillevegger og brannvegger med metallstender, kledning på begge sider, og med fleksible takskjøter: med montasjesett GL

FKRS-EU!

Sirkulært brannspjeld
Overholder EU-standaren EN 15650
Testet for brannmotstandsegenskaper ihh.til EN 1366-2
Klassifisering ihh. til EN 13501-3
Lavt differensialtrykk og lydnivå
Fjernbetjenes med fjærreturaktuator.
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I lette skillevegger med metallstender eller stålstender og kledning på begge sider: med montasjesett TQ
I brannvegger med metallstender og kledning på begge sider med montasjesett TQ
I sjaktvegg med eller uten metallstendere og kledning på en side med montasjesett ES
I avstand fra massive vegger og dekker(horisontal kanal) og i avstand fra lette skillevegger: med montasjesett WE
I trestendervegg og bindingverkskonstruksjoner med kledning på begge 

TEKNISK INFORMASJON
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