
Generell informasjon

Applikasjon

Brannspjeld med CE-merking og ytelsesdeklarasjon, for isolering av kanalgjennomganger mellom to brannseksjoner ved evt. brann
For å forhindre spredning av ild og røyk gjennom kanalen til tilstøtende brannseksjoner

Spesielle egenskaper

Deklarasjon av ytelse i henhold til den Europeiske byggevareforordningen
Klassifisering i henhold til 13501-3, opp til EI 240 (ve, ho, i ↔ o) S
Samsvarer med kravene i EN 15650
Testet for brannmotstandsegenskaper i henhold til EN 1366-2 (300 Pa og 500 Pa negativt trykk)
Sertifisert mørtel-basert montasje med reduserte avstander på 40mm til støttende komponenter eller 60mm mellom to brannspjeld (flens til flens)
Perimetergap kan være opp til 225 mm for mørtelbasert montasje
2 inspeksjonsåpninger med bajonettfeste for en-hånds betjening
Møter hygienekravene for VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, EN 13779, for Ö-Norm H 6020 og H 6021, og for SWKI
Korrosjonsbeskyttelse i enhold til EN 15650 i tilknytning til EN 60068-2-52
Luftlekkasje ved stengt spjeld i henhold til EN 1751, klasse 2
Luftlekkasje sarg i henhold til EN 1751, klasse C (B + H ≤700, klasse B)
Lavt differansetrykk og lydnivå
Valgri retning på luftstrømmen
Integrering i SD med det internasjonale standard brannspjeldsystemet i henhold til IEC 62026-2 med AS grensesnitt er mulig

Classification

Ytelsesklasse opp til EN 13501-3, opp til EI 240 (ve, ho, i ↔ o) S

TESTET I HENHOLD TIL
VDI 6022

CE-merket i henhold til
europeisk regelverk

FK2-EU

FOR FLERE BRUKSOMRÅDER

Nominelle størrelser 200 × 100 – 1500 × 800 mm, kan bestilles i trinn på 1
mm
Lavt differansetrykk og lydnivå
Eksplosjonssikker konstruksjon (ATEX) er mulig
Valgfritt tilgjengelig som stengespjeld for luftoverføringsenheter
Kan også brukes som luftoverføringsenhet
Valgfri sarg i rustfritt stål eller pulverlakkert for økt korrosjonsbeskyttelse
Optionally available with thermal insulation to prevent condensation
Integrering i SD med TROXNETCOM
Universelle montasjealternativer

Valgfritt utstyr og tilleggsutstyr

Elektrisk aktuator 24 V/230 V
Utløsningstemperatur 72/95 °C

Nyttige tillegg

Kanalrøykmelder

Hjem > Produkter > Brannsikring > Brannspjeld > FK2-EU

https://www.trox.no/
https://www.trox.no/
https://www.trox.no/produkter-d2f6325bd36fda7e
https://www.trox.no/produkter/brannsikring-f165e2287d13e8f7
https://www.trox.no/brannsikring/brannspjeld-40d67fbb5aeab0ee
https://www.trox.no/brannspjeld/fk2-eu-1971510ea7568c17
file:///
https://www.trox.no/kontakt-0b381b55a2b90121?custom_division=sales
https://www.trox.no/side-services/imprint-108825021503a446
https://www.trox.no/side-services/salgs--og-leveringsbetingelser-trox-auranor-norge-as-91448aebd5832da8
https://www.trox.no/side-services/our-privacy-policy-2b99878b3dab14ef
https://www.trox.no/side-services/disclaimer-7a416871e719edfa


Nominelle størrelser

B × H: 200 × 100 – 1500 × 800 mm (Mellomstørrelser kan bestilles i trinn på 1mm)
L: 305 mm eller 500 mm

Varianter

Med smeltesikring
Med smeltesikring for bruk i potensielt eksplosive miljø
Med fjærreturaktuator
Med fjærretraktuator for bruk i potensielt eksplosive miljø
Med fjærreturaktuator og kanalrøykmelder
Med deksel på begge sider som stengespjeld på luftoverføringsenhet
Med fjærreturaktuator, kanalrøykmelder og deksel på begge sider som stengespjeld på luftoverføringsenhet i henhold til  generell byggetilsynslisens Z-6.50-2540

TEKNISK INFORMASJON

Se datablad og bruker- og montasjehåndbok
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