
DE NIEUWE BRANDKLEP FK2-EU 

ALLE VOORDELEN IN 60 SECONDEN

FK2-EU – ALLESOMVATTEND 

CE-RELEVANTE DOCUMENTEN 

In millimeterstappen te kiezen: 
H: 100 – 800 mm | B: 200 – 1500 mm 

De veilige oplossing voor elke toepassing: de nieuwe FK2-EU brandklep heeft het in zich!
Vervangt de FK-EU.

De bewezen kwaliteit blijft – en enkele pluspunten komen erbij, zoals bijvoorbeeld:

Nog nauwkeuriger: 10% grotere vrije doorlaat, tot 24% geringer drukverlies

Nog eenvoudiger: op de millimeter te selecteren en eenvoudiger te monteren

Nog flexibeler: eenvoudig en voordelig om te bouwen

Alle benodigde documenten zijn beschikbaar:
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GECERTIFICEERD VOOR MEER DAN 30 INBOUWSITUATIES 

10 % MEER VRIJE DOORLAAT 

EENVOUDIGE HANDLING 

Alle benodigde documenten zijn beschikbaar:

Prestatieverklaring

Montage- en bedieningshandleiding

Conformiteit machinerichtlijn

Verklaring brandwerendheid volgens MVV TB

De FK2-EU is voor meer dan 30 toepassingsgebieden gecertificeerd en garandeert de hoogste veiligheid voor
vrijwel alle inbouwsituaties, zoals bijvoorbeeld: 

Massieve wand en massief plafond

Direct aan of op afstand van wanden

Systeemwand

Schachtwand

Glijdende plafondaansluiting 

Mortel/Droge inbouw/Steenwolpakket in massief houten plafond

Meervoudige doorvoer in wand en betonsokkel

Inbouw in monumentaal plafond

 

 

Iedere millimeter telt: Door de volautomatische productie en een nieuwe constructieve
opbouw zijn de binnenvlakken absoluut vlak met minimaal drukverlies en minder
geluidproductie.

Door de symmetrische constructie met een slank centraal klepblad is de vrije doorlaat ongeveer
10% groter.

Totaal is het drukverlies daardoor tot 24% kleiner afhankelijk van de grootte. Een duidelijk
voordeel voor het verminderen van energiekosten.

De FK2-EU is lichter dan zijn voorgangers, wat de montage vergemakkelijkt.

De mogelijke afmetingen van de klep van 200 x 100 mm tot 1500 x 800 mm maken het ontwerp
eenvoudiger.

De klep wordt in elke willekeurige tussenmaat op de millimeter geproduceerd.
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UNIVERSEEL TOEPASBARE INBOUWSET VOOR DROGE INBOUW

EENVOUDIGE INBOUW 

FK2-EU: EENVOUDIG OMBOUWEN

Met zijn gladde binnenvlakken, met twee inspectie-openingen makkelijk van buiten af te
reinigen, glanst de FK2-EU ook met verbeterde hygiëne-eigenschappen.

De nieuwe ES inbouwsets voor WA, GL, WE kunnen later op locatie gemonteerd worden.

Het monteren van een inbouwset kan dus overal en altijd.

In de video's hieronder kunt u zien, hoe eenvoudig het is de FK2-EU vanaf buiten een inbouwset te monteren.

 

INBOUW IN SYSTEEMWAND INBOUW OP AFSTAND VAN EEN SYSTEEMWAND 

VAN SMELTLOODUITVOERING
NAAR MOTORUITVOERING 

MONTAGE EINDSCHAKELAAR 
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