
Generell informasjon

FKR-EU MED BELIMO
FJÆRRETURAKTUATOR,
STUSS KONSTRUKSJON

FKR-EU med smeltesikring for
72 °C eller 95 °C

CE-merket i henhold til
europeisk regelverk

ATEX sertifisering

ATEX sertifisering

TESTET I HENHOLD TIL
VDI 6022

Testet i henhold til VDI 6022

FKR-EU

FOR STORE DIMENSJONER, MED ELLER UTEN FLENS

Stort sirkulært brannspjeld for isolering av kanalgjennomføringer mellom 2
brannceller, som er tilgjengelig i 9 nominelle størrelser

Nominelle størrelser: 315 – 800 mm
Lavt differansetrykk og lydeffektnivå
Flenser som et alternativ
Eksplosjonssikker konstruksjon (ATEX) som et alternativ
Valgfritt tilgjengelig som stengespjeld på en overstrømningsenhet
Valgfri pulverlakkert eller rustrfritt stål i kapsling for økt
korrosjonsbeskyttelse
Valgfritt tilgjengelig med termisk isolasjon for å forebygge kondens.
Integrering mot byggets BMS med TROXNETCOM

 

Valgfritt tilleggsutstyr og tilbehør

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

Nyttige tilbehør

Røykmelder for kanalmontasje

Hjem > Produkter > Brannsikring > Brannspjeld > FKR-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/fkr-eu-b2081c61c0e1cbfe


Generell informasjon

Anvendelse

Brannspjeld med CE merking og deklarasjon av ytelse, for isolasjon av kanalgjennomføringer mellom to brannceller i tilfelle brann
For å hindre spredning av brann og røyk gjennom kanaler til tilstøtende brannceller

Klassifisering

Ytelsesklasse opp til EI 120 (v , h , i ↔ o) S i henhold til EN 13501-3

Nominell størrelse

315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 mm
L: 495 mm eller 550 mm (avhengig av kapslingskonstruksjon)

Varianter

Med smeltesikring
Med smeltesikring for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder
Med fjærreturaktuator
Med fjærreturaktuator for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige områder
Med beskyttelsegitter i begge ender som stengespjeld på en overstrømningsenhet

 

Følgende gjelder for Tyskland:

Hvis brannspjeld med rent mekanisk stengeenhet skal brukes som stengespjeld på en overstrømningsenhet, må lokale byggeforskrifter følges. Vanligvis er bruken av
slike stengespjeld på overstrømningsenheter begrenset til trykkreguleringssystemer.

Deler og egenskaper

Utløsningstemperatur 72 °C eller 95 °C (for bruk i varmluftsventilasjon)
Enhåndsbetjening
Godkjent montasjeretning fra 0° til 360°
Eksplosjonssikker konstruksjon for sonene 1, 2, 21, 22

Tillegg

Endebryter for indikasjon av spjeldbladstilling
Fjærreturaktuator for 24 V AC/DC eller 230 V AC strømtilførsel
Endebryter for spjeldbladposisjonsindikator for anvendelse i potensielt eksplosjonsfarlige områder
Fjærreturaktuator for 24 – 230 V tilførselspenning, for bruk i potensielt eksplosjonsfarlige atmosfærer
Nettverksmodul for integrasjon med AS-i eller LON nettverk
Alt tilbehør kan ettermonteres

e o



Tilbehør

Montasjeblokk TQ for tørr mørtelfri montasje i lette skillevegger / brannvegger med metallstendere og kledning på begge sider, så vel som i trestendervegger, samt
bindingverkskonstruksjoner og massive trevegger, samt massivtre- og trebjelkehimlinger
Beskyttelsesgitter
Fleksible kanaltilkoblinger
Skjøtestykke

Nyttige tilbehør

Røykmelder for kanalmontasje RM-O-3-D
Røykmelder for kanalmontasje med overvåking av luftmengden RM-O-VS-D

Konstruksjonskarakteristikker

Stiv sirkulær kapsling med stussanslutning egnet for sirkulære kanaler Stuss med leppepakning i begge ender, passer for montasje i sirkulære kanaler i henhold til
EN 1506 eller EN 13180; alternativt med flens i begge ender. Flenser i henhold til EN 12220
Egnet for tilkobling av kanaler, beskyttelsesgitter eller fleksible kanaltilkoblinger
Utløsermekanismen er tilgjengelig og kan testes fra utsiden
Fjernkontroll med fjærreturaktuator
 

Materialer og overflater

Kapsling

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

 

Spjeldblad:

Spesielt isolasjonsmateriale
Spesielt isolasjonsmateriale med impregnering

 

ODA konstruksjon:

Spjeldkapsling laget av galvanisert stål med pulverlakk og termisk isolasjon, spjeldblad laget av et spesielt isolerende materiale med impregnering (kun i
forbindelse med fjærreturaktuator)

 

Andre komponenter:

Spjeldbladaksel i rustfritt stål
Plastlager
Pakninger av elastomer

 

Konstruksjonsvariantene med rustfritt stål eller pulverlakkert kapsling oppfyller mer kritiske krav til korrosjonsbeskyttelse. Detaljert opplisting på forespørsel.

Standarder og retningslinjer

Construction Products Regulation
EN 15650 Ventilation for buildings – Fire dampers



EN 1366-2 Fire resistance tests for service installations – Fire dampers
EN 13501-3 Fire classification of construction products and building elements
EN 1751 Ventilation for buildings – Air terminal devices
2006/42/EC – Machinery Directive
2014/34/EU – ATEX Directive

Leveranse

Hvis tilleggsutstyr og tilbehør leveres fra fabrikken med brannspjeldene, er de allerede tatt i betraktning i bestillingskoden. Avhengig av installasjonssituasjonen kan det
være nødvendig med tilleggsmaterialer for montering og feste for å sikre riktig installasjon, f.eks. mørtel, skruer, mineralull osv. Slike materialer er ikke inkludert i
leveransen, med mindre de er uttrykkelig beskrevet som inkludert i leveransen. Ansvaret for valget av tilleggsutstyr eller tilbehør, samt identifikasjon og forsyning av
materialer for montering og festing, ligger hos de som er involvert i byggeprosjektet, og må gjøres med hensyn til den nødvendige klassifiseringen

Vedlikehold

Funksjonssikkerheten til brannspjeldet må testes minst hver sjette måned; dette må arrangeres av eieren av ventilasjonsanlegget; funksjonstester må utføres i
henhold til de grunnleggende vedlikeholdsprinsippene angitt i EN 13306 og DIN 31051. Hvis to påfølgende tester, en 6 måneder etter den første er vellykket kan
den neste testen på brannspjeldet utføres ett år senere.
En funksjonstest innebærer å stenge spjeldet og åpne det igjen; med en fjærreturaktuator kan dette utføres via en fjernkontroll
Brannspjeldet må inkluderes i den regelmessige rengjøringen av ventilasjonsanlegget.
For detaljer rundt funksjonstester, vedlikehold og inspeksjon vises det til Bruker og montasjehåndboken

Tekniske data

Nominelle størrelser: 315 til 800 mm
Sarglengder: 495 og 550 mm
Luftmengdeområde: inntil 6000 l/s eller inntil 21600 m³/h
Differansetrykk: opp til 2000 Pa
Temperaturområde: –-20 – 50 °C
Oppstrømshastighet*: Standard konstruksjon ≤ 8 m/s, konstruksjon med fjærreturaktuator ≤ 12 m/s, konstruksjon med eksplosjonssikker aktuator ExMax/RedMax-
15-BF TR ≤ 10 m/s

* Data anvendes for å få like oppstrøms og nedstrøms vilkår for brannspjeldet

Feil bruk

uten spesielt godkjent tilleggsutstyr i potensielt eksplosjonsfarlige områder
som røykavtrekkspjeld
utendørs uten tilstrekkelig beskyttelse mot værpåvirkninger
i atmosfærer der kjemiske reaksjoner, enten planlagte eller ikke planlagte, kan føre til skade på brannspjeldet eller føre til korrosjon

Følgende gjelder for Tyskland

Ikke bruk det i avtrekksanlegg i storkjøkken.
Brukes ikke som et overstrømningsspjeld



Skal ikke brukes i kombinert gjennomføringstetning.
Skal ikke brukes i brannmur av blokker.
Godkjenninger under byggeforskrifter kan være nødvendig for bruk av stengespjeld på overstrømningsenheter. Dette må sjekkes og søkes om av andre.
Flammebestandige, ikke-dryppende byggematerialer (elastomerskum) må i det minste tilsvare brannmotstandklasse C - s2, d0 i henhold til spesifikasjonene i MVV
TB (siden 2019/01). Gjeldende nasjonale byggforeskrifter må overholdes

TEKNISK INFORMASJON

Funksjon, Tekniske data, Hurtigvalg, Spesifikasjonstekst, Bestillingskode

 

FunksjonsbeskrivelseKonstruksjon med smeltesikring

① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ Håndtak
⑤ Utløsermekanisme
⑥ Termisk utløsermekanisme med smeltesikring
⑦ Leppepakning

 

I tilfelle brann, brannspjeldet lukkes automatisk for å hindre at ild og røyk sprer seg via ventilasjonskanalene til tilstøtende brannceller. 
I tilfelle brann, utløses brannspjeldet ved 72 °C eller ved 95 °C (brukt i varmluftsventilasjon) av en smeltesikring. Utløsermekanismen er tilgjengelig og kan
testes fra utsiden. En eller to endebrytere (valgfritt tilbehør) kan brukes for å indikere spjeldbladets posisjon.

Konstruksjon med Belimo fjærreturaktuator

① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ Fjærreturaktuator



⑤ Termoelektrisk utløsermekanisme med temperatursensor
⑥ Leppepakning

 

 

 

Fjærreturaktuatoren muliggjør motorisert åpning og lukking av spjeldbladet; den kan bli aktivert av det sentrale BMS. I tilfelle brann, blir brannspjeldet
termisk utløst ved 72 °C eller 95 °C (brukt i varmluftsventilasjon). Så lenge strøm tilføres til aktuatoren, blir spjeldet stående i åpen posisjon. Hvis
tilførselsspenningen svikter, stenges brannspjeldet (stenger ved strømbrudd).
Motoriserte brannspjeld kan brukes til å stenge av kanalene. Dreiemomentet til hver aktuator er tilstrekkelig til å åpne og lukke spjeldbladet selv når viften
er igang. Fjærreturaktuatoren er utstyrt med endebrytere som kan brukes for å indikere spjeldbladposisjonen.

Konstruksjon med Siemens fjærreturaktuator

① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ Fjærreturaktuator
⑤ Termoelektrisk utløsermekanisme med temperatursensor
⑥ Leppepakning

 

Fjærreturaktuatoren muliggjør motorisert åpning og lukking av spjeldbladet; den kan bli aktivert av det sentrale BMS. I tilfelle brann, blir brannspjeldet
termisk utløst ved 72 °C eller 95 °C (brukt i varmluftsventilasjon). Så lenge strøm tilføres til aktuatoren, blir spjeldet stående i åpen posisjon. Hvis
tilførselsspenningen svikter, stenges brannspjeldet (stenger ved strømbrudd).
Motoriserte brannspjeld kan brukes til å stenge av kanalene. Dreiemomentet til hver aktuator er tilstrekkelig til å åpne og lukke spjeldbladet selv når viften
er igang. Fjærreturaktuatoren er utstyrt med endebrytere som kan brukes for å indikere spjeldbladposisjonen.

Konstruksjon med fjærreturaktuator, eksplosjonssikker



① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ ExMax eller RedMax fjærreturaktuator med ExBox terminalboks
⑤ ExPro TT termoelektrisk utløsningsmekanisme med temperatursensor
⑥ Leppepakning

 

Brannspjeldet brukes som en avstengningsenhet for å forhindre at brann og røyk sprer seg gjennom kanalene i områder med potensielt eksplosive
atmosfærer. Brannspjeldet er egnet for tilluft- og avtrekkssystemer i potensielt eksplosive atmosfærer. For detaljer om drift av brannspjeldet henvises det til
bruker- og montasjehåndboken og til de tekniske dataene i den supplementære manualen "Explosion proof fire dampers type FKR-EU".

 

Bruk i områder med potensielt eksplosiv atmosfære (ATEX)
I henhold til sertifikat for konformitet EPS 21 ATEX 2 141 X,
kan brannspjeldet brukes i følgende områder med potensielt eksplosive atmosfærer.
Verdiene er spesifisert i de tekniske dataene
Observer omkringliggende temperaturer, i tillegg til utløsende og aktiverende typene.

ExMax:

Soner 1, 2: Gass, tåker og damp
Soner 21, 22: Støv

RedMax:

Sone 2: Gass, tåker og damp
Sone 22: Støv

Konstruksjon med Belimo fjærreturaktuator og kanalrøykdetektor i rektangulær kanal

 

 



 

Konstruksjon med Belimo fjærreturaktuator og kanalrøykdetektor i sirkulær kanal

① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ Fjærreturaktuator
⑤ Termoelektrisk utløsermekanisme med temperatursensor
⑥ Leppepakning
⑦ Rektangulær kanal, av andre
⑧ T-stykke eller sadelklemme, av andre
⑨ Røykmelder for kanalmontasje, f.eks. RM-O-3-D (bestilles separat)

 

 

Fjærreturaktuatoren muliggjør motorisert åpning og lukking av spjeldbladet; den kan bli aktivert av det sentrale BMS. I tilfelle brann, blir brannspjeldet
termisk utløst ved 72 °C.
I kombinasjon med en egnet røykvarsleren RM-O-3-D kan du forhindre røyk fra å overføres via ventilasjonskanalene til tilstøtende brannceller selv før den
når en temperatur som vil utløse den termoelektriske urløsermekanismen.
Kanalrøykdetektoren må installeres av andre i en rektangulær kanal. Alternativt kan montasjen utføres av andre i en sirkulær kanal, i et T-stykke.

Kanalrøykdetektoren må alltid plasseres på toppen.
Avvikende løsninger er mulige, forutsatt at spesifikasjonene for den generelle byggekontrollisensen for kanalrøykdetektoren overholdes.
Så lenge strøm tilføres til aktuatoren, blir spjeldet stående i åpen posisjon. Hvis tilførselsspenningen svikter, fører deteksjonen av røyk og overskridelse av
utløpstemperaturen til at brannspjeldet stenges (strømmen slås av for å stenge).
Motoriserte brannspjeld kan brukes til å stenge av kanalene. Dreiemomentet til hver aktuator er tilstrekkelig til å åpne og lukke spjeldbladet selv når viften
er igang. Fjærreturaktuatoren er utstyrt med endebrytere som kan brukes for å indikere spjeldbladposisjonen.
En styrende inngangssignal fra SD er mulig.

Konstruksjon med smeltesikring og beskyttelsesgitter på begge sider brukt som et overstrømningsspjeld

① Sarg
② Spjeldblad med pakning
③ Vandringsstopp for STENGT posisjon
④ Håndtak
⑤ Utløsermekanisme
⑥ Termisk utløsermekanisme med smeltesikring
⑦ Beskyttelsesgitter
⑧ Skjøtestykke

 

 



 

 

Stengespjeld på overstrømningsenheter forhindrer brann og røyk fra å spre seg inn i bygninger. Den termiske utløsermekanismen stenger stengespjeldet
på overstrømningsenheten når utløsningstemperaturen (72 °C) er nådd. Røyk kan, uansett, spres under denne temperaturen.
Stengespjeldet på overstrømningsenheten består av FKR-EU brannspjeld med termisk utløsermekaniske for 72°C og med beskyttelsesgitter på begge
sider, men uten en kanalrøykdetektor.

 

Følgende gjelder for Tyskland:
Hvis brannspjeld med rent mekanisk stengeenhet skal brukes som stengespjeld på en overstrømningsenhet, må lokale byggeforskrifter følges. Vanligvis er
bruken av slike stengespjeld på overstrømningsenheter begrenset til trykkreguleringssystemer.



Nominell størrelse 315 – 800 mm
Kapslingslengde 495 og 550 mm

Luftmengdeområde Opp til 6000 l/s eller 21600 m³/h
Differansetrykkområde Opp til 2000 Pa

Temperaturområde -20 til 50 °C

Utløsningstemperatur 72 °C eller 95 °C (for varmlufts ventilasjonssystemer)

Oppstrøms hastighet ²
Standard konstruksjon ≤ 8 m/s,

Konstruksjon med fjærreturaktuator ≤ 12 m/s,
Konstruksjon med eksplosjonssikker aktuator ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s

¹ Temperaturene kan variere for enheter med tilleggsutstyr. Montasjedetaljer for andre veggtyper er tilgjengelig på forespørsel
² Data anvendes for å få like oppstrøms og nedstrøms vilkår for brannspjeld.
³ Kondensasjon og inntak av fuktig luft må unngås, ellers vil funksjonen bli svekket eller ikke la seg utføre i det hele tatt.

 

,

Friareal og motstandskoeffisient

NG (1) (2)
315 0,069 0,44
355 0,089 0,34
400 0,114 0,26
450 0,140 0,21
500 0,175 0,17
560 0,222 0,13
630 0,285 0,10
710 0,365 0,08
800 0,468 0,06

(1) A [m²]
(2) ζ

,

1, 3



Hurtigvalgstabeller gir god oversikt over luftmengder og tilhørende lydeffektnivå og differansetrykk på opptil 35 Pa. Omtrentlige mellomverdier kan interpoleres.
Presise mellomliggende verdier kan beregnes med Easy Product Finder.

 

 

 

 

Luftmengde q   for differansetrykk Δp  < 35 Pa

NG (1) (2) (3) (4)
315 460 670 1660 2400
355 570 820 2040 2940
400 700 1000 2500 3610
450 820 1180 2940 4240
500 980 1410 3530 5080
560 1190 1710 4280 6160
630 1450 2090 5230 7520
710 1780 2560 6400 9210
800 2170 3130 7810 11250

(1) 35 L  [dB(A)] i l/s
(2) 45 L  [dB(A)] i l/s
(3) 35 L  [dB(A)] i m³/h
(4) 45 L  [dB(A)] i m³/h

 

Easy Product Finder lar deg dimensjonere produkter ved bruk av dine prosjektspesifikke data. Du finner Easy Product Finder på vår hjemmeside.

Dimensjoneringseksempel

 

Gitte data:
Luftmengde: 3600 m³/h
Lydeffektnivå: ≤ 45 dB(A))

Hurtigvalg
FKR-EU/400

v st

WA

WA

WA

WA

Spesifikasjonstekst

Brannspjeld i henhold til den europeiske produktstandarden EN 15650 i sirkulær konstruksjonsstil. Testet for brannmotstandsegenskaper i henhold til EN 1366-2,
med CE-merking. Produsentens ytelseserklæring (DoP) gir informasjon om de respektive montasjeforholdene, f.eks. ii vegger eller dekke, sammen med de
grunnleggende egenskapene som størrelse, stenderverk, utførelse og montasjetype og de respektive klasser for ytelse i henhold til klassifiseringsstandarden EN
13501-3.



Bruksklare enheter inneholder en utløsermekanisme og et utskiftbart, brannsikkert spjeldblad som kan ordnes horisontalt eller vertikalt og i alle mellomliggende
posisjoner (0 - 360°) avhengig av bruken.

Avhengig av anvendelse, klassifisert fra:

EI 30 (v , h  i ↔ o) S til EI 120 (v , h  i ↔ o) S

 

Egnet for:

Mørtelbasert montasje

I massive vegger, vegger laget av gipsplater, lette skillevegger, brannvegger, sikkerhetspartisjonsvegger og vegger for å gi strålingsbeskyttelse
I bærevegger med stålstenderverk
I bindingsverk og reisverk, samt heltre og krysslaminerte tømmervegger
I og på massive vegger i kombinasjon med tømmerbjelke, heltre og modulære himlinger (Cadolto system)
I massivt tre, trebjelker og historisk trebjelkehimlinger
Hvis flere brannspjeld monteres i en massiv vegg, takdekke, lett skillevegg, trestenderverkvegg og bindingsverkvegg, må ikke deres kombinerte areal
overskride 4,8 m²
Kan monteres sammen med FK2-EU i massive vegger og takdekker, lette skillevegger, trestenderverkvegg, bindingsverkvegg og sjaktvegger

 

Tørr montasje

I lette skillevegger og brannvegger med metallstender og kledning på begge sider: med montasjesett TQ
I bindingsverk og reisverk, samt heltre og krysslaminerte tømmervegger med montasjesett TQ
I massivt tre og trebjelkehimlinger med montasjesett TQ

 

Montasje med brannisolasjon

I massive vegger og dekker
I lette skillevegger, brannvegger, sikkerhetsskillevegger og vegger for å forhindre stråling, med metallstenderverk eller stålstenderverk
I trestendervegger / bindingsverkskonstruksjoner, massive trevegger og CLT-vegger

 

Størrelses fra nominal størrelse 315 - 800 mm.

Optimalisert sarg med lite lekkasje, opp til tetthetsklasse C til EN 1751 med lavt differansetrykk og lavt lydeffektnivå.

Brannspjeldets sarg produsert av galvanisert stål, valgfritt galvanisert stål med pulverlakk RAL 7001 eller rustfritt stål 1.4301.

Spjeldblad laget av spesielt isolasjonsmateriale, eventuelt med belegg.

Korrosjonsbeskyttelse i henhold til EN 15650 i sammenheng med EN 60068-2-52. Hygieniske krav er oppfylt i samsvar med VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4,
DIN EN 13779 samt Önorm H 6020 og H 6021 og SWKI. Sarg med stuss (lengde 550 mm) eller flens (lengde 395 mm) for tilkobling til kanaler laget av ikke-
brennbare eller brennbare materialer.

Termisk utløsning på 72 °C eller 95°C

(varmlufts ventilasjonssystemer) med smeltesikring eller termoelektrisk med en fjærreturaktuator, trykknapp og indikatorlys (LED). Konstruksjoner med en børsteløs
aktuator for åpning og lukking av brannspjeldet, også når ventilasjonssystemet er i drift og uavhengig av den nominelle størrelsen, er spesielt egnet for
funksjonstester og for å stenge av seksjoner av kanalsystemet. Ettermontasje av fjærreturaktuatorer uten endring av stangen er mulig utenfra.

Eksplosjonssikre konstruksjoner for sonene 1, 2, 21 og 22 tilgjengelig med endebryter eller fjærreturaktuator.

I varianten med termisk isolasjon laget av 32mm syntetisk cellulærgummi, brannsikkerhetsklasse B-s2-d0, fjærreturaktuator og omkringliggende mørtelfyll, egnet for
redusert kondens ved bruk av utendørs luftinntak (ODA outdoor air)

Materialer og overflater

Kapsling

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

Spesielt isolasjonsmateriale
Spesielt isolasjonsmateriale med impregnering

 

ODA konstruksjon:

Spjeldkapsling laget av galvanisert stål med pulverlakk og termisk isolasjon, spjeldblad laget av et spesielt isolerende materiale med impregnering (kun i
forbindelse med fjærreturaktuator)

 

Andre komponenter:

Spjeldbladaksel i rustfritt stål
Plastlager
Pakninger av elastomer

 

Konstruksjonsvariantene med rustfritt stål eller pulverlakkert kapsling oppfyller mer kritiske krav til korrosjonsbeskyttelse. Detaljert opplisting på forespørsel.

Tekniske data

Nominelle størrelser: 315 til 800 mm
Sarglengder: 495 og 550 mm
Luftmengdeområde: inntil 6000 l/s eller inntil 21600 m³/h
Differansetrykk: opp til 2000 Pa
Temperaturområde: –-20 – 50 °C
Oppstrømshastighet*: Standard konstruksjon ≤ 8 m/s, konstruksjon med fjærreturaktuator ≤ 12 m/s, konstruksjon med eksplosjonssikker aktuator
ExMax/RedMax-15-BF TR ≤ 10 m/s

* Data anvendes for å få like oppstrøms og nedstrøms vilkår for brannspjeldet

Ekvivalenskriterier

The declaration of performance according to the Construction Products Regulation describes all CE-certified installation types including the performance
class up to EI 120 S according to EN 13501-3 as well as the essential characteristics of at least the permissible size and supporting structure
Hygienic requirements are fulfilled in accordance with VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4 and EN 13779, as well as the Önorm H 6020 and H 6021 and the
SWKI.
CE-marked and thus tested for fire resistance properties according to EU regulation 305/2011 and evaluated according to machinery directive 2006/42/EC
and ATEX directive 2014/34/EU
CE-certified mortar-based installation at a distance ≥ 40mm between 2 fire dampers (flange to flange)
Combined mortar-based installation with fire dampers of the FK2-EU type in solid walls, lightweight partition walls with cladding on both sides, timber stud
walls and half-timbered walls, shaft walls with metal studs with cladding on one side, and solid ceiling slabs
Pressure loss < 10 Pa at reference size 400 mm and 6 m/s upstream velocity
Sound power < 38 dB(A) at reference size 400 mm and 6 m/s upstream velocity

Bestillingskode FKR-EU

FKR-EU – … – 1 / DE / 315 / TQ / A0 / Z43
| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8

1 TypeFKR-EU Brannspjeld 2 FlensIngen angivelse: Ingen (konstruksjonsvariant med stuff)FL Flenser i begge ender 3 KonstruksjonIngen
oppføring nødvendig: ingen1 Pulverlakkert sarg RAL 70012 Sarg i rustfritt stål7 Impregnert spjeldblad1 – 7 Pulverlakkert sarg RAL 7001 og
impregnert spjeldblad2 – 7 Sarg i rustfritt stål og impregnert spjeldbladW  Med smeltesikring 95 °C (kun for bruk i
varmluftventilasjonsanlegg)B  Med lakkert smeltesikring 72°CWB  Med overflatebehandlet smeltesikring 95 °C (kun for bruk i
varmluftventilasjonsanlegg) 4 MottakerlandDE NorgeCH SveitsAT ØsterrikeNL NederlandAndre mottakerland på forespørsel 5 Nominell
størrelse [mm]315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 6 Tilbehør 1Ingen oppføring nødvendig: ingenTQ  Montasjesett (konstruksjon

2 

1
3 3

2

1 



med stusser) 7 Tilbehør 2Ingen oppføring nødvendig: ingenS0 – AS 8 TilleggZ00 – ZEX4 med alle konstruksjoner 2 og 3 Kan kombineres,
men ikke med tilbehør 8 ZEX1 – ZEX4 TQ kan ikke kombineres med FKR-EU-FL Kun for tillegg Z00 - Z03 and Z00EX - Z03EX  

Bestillingseksempel: FKR-EU-1/DE/500/SS/ZL09
Konstruksjonsvariant Kapsling (konstruksjon med stusser) pulverlakkert, sølvgrå (RAL 7001)
Utløsningstemperatur 72 °C
Mottakerland Norge
Nominell størrelse 500 mm
Tilbehør 1 Uten
Tilbehør 2 Fleksible kanaltilkoblinger på betjeningsside og montasjeside
Tilbehør Fjærreturaktuator 24 V og LON modul LON-WA1/B3

, 
Bestillingskode FKR-EU med termisk isolasjon som ODA konstruksjon for å unngå kondens

FKR-EU – … – 1–7–ODA / DE / 315 / … / … / Z43
| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8

1 TypeFKR-EU Brannspjeld 2 FlensIngen angivelse: Ingen (konstruksjonsvariant med stuff)FL Flenser i begge ender 3 Konstruksjon1–7–
ODA  Pulverlakkert kapsling RAL 7001, impregnert spjeldblad og isolert spjeldkapsling (32 mm Armaflex Ultima) 4 MottakerlandDE Norge
Andre mottakerland på forespørsel 5 Nominell størrelse [mm]315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 6 Tilbehør 1Ingen oppføring
nødvendig: ingen  7 Tilbehør 2Ingen oppføring nødvendig: ingen  8 TilleggZ43, Z45, Z60, Z61, ZA07, ZL09, ZL10, ZL11, ZB01, ZA14 
ODA kun med 72°C utløsningstemperatur  ODA kan ikke kombineres med tilbehør 1  Tilbehør 2 kan ikke fabrikkmonteres, vennligst bestill
separat ved behov

Bestillingseksempel: FKR-EU-1-7-ODA/560/ZA07

Konstruksjonsvariant
Kapsling (konstruksjon med stusser) pulverlakkert, sølvgrå (RAL 7001) 
impregnert spjeldblad og isolert spjeldkapsling
(32 mm Armaflex Ultima)

Utløsningstemperatur 72 °C
Mottakerland Norge
Nominell størrelse 560 mm
Tilbehør 1 Uten
Tilbehør 2 Uten
Tilbehør Fjærreturaktuator 24 V og AS-EM

, 
Bestillingskode for FKR-EU som stengespjeld på en overstrømningsenhet

FKR-EU – … – 1 / DE / 500 / TQ / AA / Z01
| | | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7 8

1 Type
FKR-EU Brannspjeld 2 Flens
Ingen angivelse: Ingen (konstruksjonsvariant med stuff)
FL  Flenser i begge ender 3 Konstruksjon
Ingen oppføring nødvendig: ingen
1 Pulverlakkert sarg RAL 7001
2 Sarg i rustfritt stål
7 Impregnert spjeldblad
1 – 7 Pulverlakkert sarg RAL 7001 og impregnert spjeldblad
2 – 7 Sarg i rustfritt stål og impregnert spjeldblad 4 Mottakerland
På forespørsel 5 Nominell størrelse [mm]
315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 6 Tilbehør 1
Ingen oppføring nødvendig: ingen
TQ  Montasjesett (konstruksjon med stusser) 7 Tilbehør 2
AA Beskyttelsesgitter i begge ender 8 Tillegg
Z00 – ZB01
TQ kan ikke kombineres med FKR-EU-FL

For Tyskland gjelder følgende når brukt som stengespjeld på en overstrømningsenhet:
Hvis brannspjeld med rent mekanisk stengeenhet skal brukes som stengespjeld på en overstrømningsenhet, må lokale byggeforskrifter
følges. Dette kan kreve godkjenning fra aktuelle bygningsmyndigheter. Dette må sjekkes og søkes om av andre. Vanligvis er bruken av
slike stengespjeld på overstrømningsenheter begrenset til trykkreguleringssystemer.

Bestillingseksempel: FKR-EU-1/DE/400/AA/Z03
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Produktdetaljer

Konstruksjonsvariant Kapsling (konstruksjon med stusser) pulverlakkert, sølvgrå (RAL 7001)
Utløsningstemperatur 72 °C
Mottakerland Norge
Nominell størrelse 400 mm
Tilbehør 1 Uten
Tilbehør 2 Beskyttelsesgitter i begge ender
Tilbehør Endebrytere for spjeldbladposisjon ÅPEN og STENGT

NG (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
315 314 352 31 45 8 6,8 19,5
355 354 392 31 45 8 7,3 21,8
400 399 438 31 45 8 8,5 25,0
450 449 488 36 45 8 14,1 33,1
500 499 538 36 45 8 16,4 37,8
560 559 600 36 30 12 18,0 42,6
630 629 670 36 30 12 21,3 49,7
710 709 750 36 30 12 25,7 58,7
800 799 840 36 22.5 16 28,6 67,3

,

FKR-EU med smeltesikring (FKR-EU/.../Z0*) Stuss-konstruksjon

Flens-konstruksjon

FKR-EU med Belimo fjærreturaktuator (FKR-EU/.../Z4*) Stuss-konstruksjon

Flens-konstruksjon



FKR-EU med Siemens fjærreturaktuator (FKR-EU/.../Z4*S) Stuss-konstruksjon

Flens-konstruksjon

FKR-EU med eksplosjonssikker smeltesikring (FKR-EU/.../Z0*EX) Stuss-konstruksjon

FKR-EU med eksplosjonssikker fjærreturaktuator (FKR-EU/.../ZEX*) Stuss-konstruksjon

FKR-EU med smeltesikring (FKR-EU/.../Z0*) og beskyttelsesgitter på begge sider som et overstrømningsspjeldStuss-konstruksjon



Flens-konstruksjon

Montasje og igangkjøring

Montasje i henhold til Bruker og montasjehåndbok.

Mørtelbasert montasje:

I massive vegger og dekker
Lette skillevegger med stålstendere og kledning på begge sider
I trestendervegger og bindingsverkskonstruksjoner med kledning på begge sider
I brannvegger med stålstendere og kledning på begge sider
I sjaktvegger med eller uten metallstendere og med kledning på en side
På tak med trebjelker
På modultak (Cadolto system)

Tørr mørtelfri montasje:

I lette skillevegger med metallstender eller stålstender og kledning på begge sider: med montasjesett TQ
I trestendervegg og bindingsverkskonstruksjoner med kledning på begge sider og montasjesett TQ
I brannvegger med metallstender og kledning på begge sider med montasjesett TQ

Hjem > Produkter > Brannsikring > Brannspjeld > FKR-EU
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