
Toepassing

Toepassing

TROX–brandventielen van de serie FV-EU met CE-certificaat en prestatieverklaring voor het afsluiten van een luchtkanaal tussen twee brandcompartimenten door
het automatisch sluiten bij brand
Verhinderen van de branduitbreiding en het overstromen van de rook naar het aangrenzende brandcompartiment

Speciale kenmerken

Prestatieverklaring conform de bouwproductenverordening
Classificering vlgs. EN 13501-3, tot EI 120 (v , h , i ↔ o) S
Toelating Z-56.4212-991 voor het brandgedrag
Overeenkomstig de Europese productnormering EN 15650
Brandtechnisch getest volgens EN 1366-2
Hygienische eisen volgens VDI 6022 Blad 1 (07/2011), VDI 3803 (02/2010), DIN 1946 deel 4 (12/2008) en EN 13779 (09/2007) zijn toegewezen
Corrosiebestendigheid volgens EN 15650 in combinatie met EN 60068-2-52
Luchtdichtheid bij gesloten ventielkegel volgens EN 1751, klasse 2
Gering drukverschil en geluidvermogenniveau
Willekeurige luchtrichting

FV-EU GETEST VOLGENS VDI
6022

OPTIONEEL MET
TROXNETCOM

CE-CONFORM VOLGENS
EUROPESE
VOORSCHRIFTEN

FV-EU

BRANDVENTIELEN VOOR TOE EN AFVOER

Rond brandventiel voor het afsluiten van brandscheidingen in toe en
afvoerinstallaties Ze vervullen daarnaast ook de luchttechnische functies

Nominale grootten Ø 100, 125, 160, 200 mm
Voor plafond en wandinbouw
Gering drukverschil en geluidvermogen
Integreerbaar in het gebouw beheerssysteem met TROXNETCOM

Optionele uitrusting en toebehoren

Elektrische eindschakelaar
Verlengdelen
Blinderingsring, rond en vierkant
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Classificering

Prestatieklasse tot EI 120 (v , h , i ↔ o) S volgens EN 13501-3

Nominale grootten

Ø100, 125, 160, 200 mm
L: 150 mm

Beschrijving

Uitvoeringen

Met smeltlood
Met smeltlood met eindschakelaar

Aanbouwdelen

Eindschakelaar voor het signaleren van de ventielkegelstand
Netwerkmoduul voor de integratie in AS-i-netwerken

Toebehoren

Natte montage

Afdekring rond
Afdekring vierkant
Elastische aansluitingen
Verlengdelen

Constructieve kenmerken

Instellingen voor grote en kleine luchthoeveelheden
Ventielkegel met bajonetsluiting
Integreerbaar in het gebouw beheerssysteem met TROXNETCOM

Materialen en afwerking

Inbouwnisbus, verlengbuis en ventielschotel van staalplaat
Inbouwnisbus en verlengbuis zwart gemoffeld
Ventielschotel aan de zichtzijde poedergecoat, RAL 9010
Ventielkegel van speciaal isolatiemateriaal
Afdichting van polyurethaan
Aanbouwdelen van verzinkte staal
Betere coorrosiebescherming door het poedercoaten van het huis

Normen en richtlijnen

Bouwproductenverordening
EN 15650:2010 Ventilatie van gebouwen – Brandkleppen
EN 1366-2:1999 Brandwerendheid van installaties in gebouwen - Brandkleppen
EN 13501-3:2010 Classificatie van bouwproducten en bouwwijzen
EN 1751:1999 Ventilatie van gebouwen - apparaten van het luchtverdeelsysteem

Onderhoud

Op verzoek van de eigenaar van de ventilatie-installatie moeten de functionele testen van de brandventielen conform de gestelde eisen in de EN13306 voor
onderhoud in combinatie met de DIN 31051 minstens elk halfjaar plaatsvinden. Wanneer twee halfjaarlijkse controles geen functieproblemen hebben vertoond,
behoeft het ventiel nog maar jaarlijks getest te worden.
Brandventielen kunnen met de met de regelmatige reiniging van de ventilatie installatie worden meegenomen
Richtlijnen voor onderhoud en inspectie, staan in de bedienings- en montagehandleiding
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TECHNISCHE INFORMATIE

Functie, Technische gegevens, Snelselectie, Bestekomschrijving, Bestelsleutel, Produktbeziehungen

Functiebeschrijving

Brandventielen sluiten in geval van brand automatisch en verhinderen zo het uitbreiden van de brand en het verspreiden van rook door de kanalen in
aangrenzende compartimenten.

Bij brand vindt de signalering plaats middels het smeltlood, bij 72 °C signaleringstemperatuur Het ontgrendelingsmechanisme is van buitenaf toegankelijk
en tevens te testen.

Schematische voorstelling FV-EU met verlengingstuit en eindschakelaar

① Inbouwnisbus (inbouwnisbus en montage elementen worden los meegeleverd)
② Geleidingsbuis
③ Ventielkegel
④ Vergrendeling
⑤ Smeltlood 72 °C
⑥ Sluitveer
⑦ Afdichting
⑧ Ventielschotel met afdichting
⑨ Instel vertanding (stand 1: grote Luchthoeveelheid, stand 2: kleine luchthoeveelheid)
⑩ Bajonetsluiting
� Verlengingstuit
� Afblindplaat
� Eindschakelaar weergave "OPEN"
� Eindschakelaar weergave "DICHT"

Nominale grootten Ø100, 125, 160, 200 mm

Huislengte 150 mm (300 mm met aangebouwde verlengeringstuit)

Signaleringstemperatuur 72 °C

Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C

Luchthoeveelheidsbereik afvoer tot 400 m³/h resp. toevoer tot 210 m³/h



De snelselectie geeft een goed overzicht van de mogelijke luchthoeveelheden bij een bepaald geluidvermogen en een drukverlies tot 35 Pa. Indicatieve
tussenwaarden kunnen geïnterpoleerd worden Voor exacte tussenwaarden en spectrumgegevens kunt u ons selectieprogramma Easy Product Finder gebruiken.

Luchthoeveelheid bij drukverschil Δpst < 35 Pa (toevoer)

L  [dB(A)] 25 35 45 25 35 45

Nominale grootte V

mm l/s Pa l/s Pa l/s Pa m³/h Pa m³/h Pa m³/h Pa

100 15 22 21 42 29 82 55 22 75 42 105 82

125 20 19 29 39 40 72 73 19 105 39 143 72

160 19 13 28 28 39 57 68 13 100 28 142 57

200 24 14 33 28 49 60 85 14 120 28 175 60

Luchthoeveelheid bij drukverschil Δpst < 35 Pa (afvoer)

L  [dB(A)] 25 35 45 25 35 45

Nominale grootte V

mm l/s Pa l/s Pa l/s Pa m³/h Pa m³/h Pa m³/h Pa

100 17 18 25 38 35 75 62 18 90 38 126 75

125 13 5 27 21 58 99 48 5 97 21 210 99

160 21 11 36 32 58 83 75 11 130 32 210 83

200 24 10 39 27 67 81 85 10 140 27 240 81

WA

WA



Brandwerend ventiel voor het afsluiten van luchtkanalen tussen twee brandcompartimenten. Toepasbaar in toevoer- en afvoerinstallaties met twee standen
instellingen voor het veranderen van de doorlaat.

De bedrijfsklare eenheid omvat een brandwerende vientielkegel en een signaleringseenheid.

Brandtechnisch getest volgens EN 1366-2 met CE-keurmerk en prestatieverklaring.

Geschikt voor natte montage in massieve wanden en vloeren alsmede in metal-stud wanden met metalen profielen en beplating aan beide zijden.

Huislengte 150 mm, of 300 mm (met aangebouwde verlengeringstuiten).

Voor het direct aansluiten aan luchtkanalen van onbrandbare of brandbare materialen.

Thermische signalering bij 72 °C signaleringstemperatuur.

Classificering

Prestatieklasse tot EI 120 (v , h , i ↔ o) S volgens EN 13501-3

Speciale kenmerken

Prestatieverklaring conform de bouwproductenverordening
Classificering vlgs. EN 13501-3, tot EI 120 (v , h , i ↔ o) S
Toelating Z-56.4212-991 voor het brandgedrag
Overeenkomstig de Europese productnormering EN 15650
Brandtechnisch getest volgens EN 1366-2
Hygienische eisen volgens VDI 6022 Blad 1 (07/2011), VDI 3803 (02/2010), DIN 1946 deel 4 (12/2008) en EN 13779 (09/2007) zijn toegewezen
Corrosiebestendigheid volgens EN 15650 in combinatie met EN 60068-2-52
Luchtdichtheid bij gesloten ventielkegel volgens EN 1751, klasse 2
Gering drukverschil en geluidvermogenniveau
Willekeurige luchtrichting

Materialen en afwerking

Inbouwnisbus, verlengbuis en ventielschotel van staalplaat
Inbouwnisbus en verlengbuis zwart gemoffeld
Ventielschotel aan de zichtzijde poedergecoat, RAL 9010
Ventielkegel van speciaal isolatiemateriaal
Afdichting van polyurethaan
Aanbouwdelen van verzinkte staal
Betere coorrosiebescherming door het poedercoaten van het huis

Technische gegevens
Nominale grootten: Ø 100, 125, 160, 200 mm
Huislengte: 150 mm (300 mm met aangebouwde verlengingstuit)
Signaleringstemperatuur 72 °C
Bedrijfstemperatuur 0 – 50 °C
Luchthoeveelheidsbereik: afvoer tot 400 m³/h resp. toevoer tot 210 m³/h

Selectiegegevens

V _______________________ [m³/h]
Δp  __________________ [Pa]

Stromingsgeluid

L  _______________________ [dB(A)]

Deze besteksomschrijving beschrijft de algemene eigenschappen van het product. Teksten voor varianten genereert het selectie programma Easy Product Finder.

e o

e o

st

PA



Toebehoren 1, Toebehoren 2, Aanbouwdelen, Afmetingen en gewichten, Productdetails

FV-EU

Fabrikaat TROX

Type FV-EU / NL / 160

FV-EU met afdekring "rond", verlengingsdeel en eindschakelaar aanduiding "DICHT"

Fabrikaat TROX

Type FV-EU / NL / 160 / R / Z05

 

 Serie

FV-EU       Brandventiel

 Bestemmingsland

NL       Nederland
       Andere bestemmingslanden op aanvraag  

 Nominale grootte [mm]

100 
125 
160 
200 

 Toebehoren

       Geen opgaaf: zonder
R       Afdekring rond
Q       Afdekring vierkant

 Aanbouwdelen

Z04 – Z07 

Advies

Overige en voor de planning belangrijke informatie, in het bijzonder voor inbouwsituaties, zie de montage en bedieningshandleiding.

R, Q – Afdekring

Toepassing

Voor de montage met mortel (natte montage) kan naar keuze een afdekring toegepast worden (afdekring en muurankers worden los meegeleverd en
in het werk pas aan het ventiel gemonteerd)

Materialen en afwerking

Afdekring “rond” resp. “vierkant” van verzinkte staalplaat, met poedercoating RAL 9010

Toebehoren



Natte montage Droge inbouw Codering

Afdekring "rond"
–

R

Afdekring "vierkant" Q

Inbouwopening- /afdekplaat-afmetingen in mm

Nominale grootte 100 125 160 200

Afdekring rond [ØB] 375 410 460 515

Afdekring vierkant [□B] 290 315 350 390

ØD5* 270 295 330 370

Systeemwand = □A = 80...120 mm

Massieve wand = ØA / □A ≥ 80 mm

* Geldig voor afdekring rond/vierkant

FV-EU met afdekring (natte montage)

① Afdekring (optioneel), naar keuze “rond” of “vierkant” (afb. afdekring "rond")
② Schroefbevestiging, door derden, steekcirkel = ØD5
③ Massieve wand of een systeem wand



Advies

Overige en voor de planning belangrijke informatie, in het bijzonder voor inbouwsituaties, zie de montage en bedieningshandleiding.

Elastische aansluiting

Toepassing

Voor het begrenzen van de krachten wordt verwezen naar de "Richtlijn van brandtechnische eisen in luchtbehandelingsinstallaties
(Lüftungsanlagen-Richtlinie LüAR)"
Ten gevolge van het uitzetten van de kanalen en de vervormingen van de wand bij een brand, adviseren wij elastische aansluitingen te gebruiken bij
montage in lichte systeemwanden
De elastische verbindingen moeten daarbij zo ingebouwd worden, dat trek- en schuifkrachten opgevangen kunnen worden
Als alternatief kunnen flexibele luchtkanalen gebruikt worden
Elastische aansluittingen moeten separaat besteld worden

Materialen en afwerking

Elastische verbindingen van glasvezelversterkte kunststof
Brandgedrag vlgs. 4102; B2

Verlengdelen

Toepassing

Brandwerende ventielen met eindschakelaars worden met verlengtuit geleverd
Verlengdelen zijn ook los leverbaar.

Materialen en afwerking

Verlengtuit van verzinkte staalplaat met poedercoating zwart (RAL 9005)

Elastische aansluiting

* flexibele bereik ≥ 100 mm in gemonteerde toestand

Verlengdelen



Eindschakelaar - TROXNETCOM – Eindschakelaar

Toepassing

Eindschakelaars met potentiaalvrije contacten kunnen de ventielstand weergeven
Binnen het toelaatbare schakelvermogen kunnen relais of controlelampen geschakeld worden of het brandmeldsysteem gealarmeerd worden
Voor de ventielstanden „DICHT” en „OPEN” zijn twee eindschakelaars nodig
Brandwerende ventielen kunnen met één of twee eindschakelaars geleverd of omgebouwd worden (afhankelijk van de inbouwsituatie en
toegankelijkheid aan de achterzijde)
Voor de montage van eindschakelaars is een verlengdeel noodzakelijk
Met het TROXNETCOM AS-Interface System kan men de ventielen in een bussysteem opnemen. Meer informatie vindt U in K4-6.2 (AS-i module, AS-
EP)

Advies

Technische gegevens en bedradingsvoorbeelden zie de extra produktbrochure "Aanbouwdelen voor brandkleppen"

Aanbouwdelen

Aanbouwdelen Codering

Verlengdelen Z04

Verlengdeel Z04 en eindschakelaar weergave "DICHT" Z05

Verlengdeel Z04 en eindschakelaar weergave "OPEN" Z06

Verlengingsdeel Z04 en eindschakelaars weergave "DICHT" en "OPEN" Z07

Eindschakelaar

Aansluitkabel lengte/doorsnede 2 m/3 × 0,75 mm²

Beschermingsgraad IP 56

Beschermingsklasse I met bescherming; III zonder bescherming

Maximaler schakelstroom 5 A

Maximale schakelspanning 30 V DC, 250 V AC

Eindschakelaar



Eindschakelaar bediend OPEN- of DICHT-stand bereikt

① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien
Sluitcontact:
grijs / zwart
* bij 230 V

Eindschakelaar niet bediend OPEN of DICHT-stand niet bereikt



① Controlelampje of relais, door de klant te voorzien
Breekcontact:
bruin /zwart
* bij 230 V



Toepassingsgebieden, Inbouwdetails, Kenmerken en definities

Afmetingen in mm / Gewicht in kg

Nominale grootte 100 125 160 200

ØD 98 123 158 198

ØD1 164 189 224 264

ØD2 158 183 218 258

Gewicht 2,9 3,5 4,7 5,7

Gewicht* 1,7 2,2 3,0 4,0

* zonder V-deel en eindschakelaar

FV-EU met verlengdeel en eindschakelaar

FV-EU met verlengdeel en eindschakelaar

Ontwerprichtlijn

Toepassing in ventilatie systemen
Vindt de montage in massieve wanden en vloeren, systeemwanden alsmede schachtwanden met een kleinere brandweerstandsklasse als die van



het brandwerende ventiel, dan krijgt de FV-EU de gelijke brandweerstand als die van de wand of vloer (inbouwdetails op aanvraag)
Luchtkanalen moeten zo aangelegd worden, dat in geval van brand deze geen aanzienlijke krachten op het brandwerende ventiel kunnen
uitoefenen
In bepaalde situaties adviseren wij starre luchtkanalen aan te sluiten met elastische aansluitingen.
Overige en voor de planning belangrijke informatie, in het bijzonder voor de inbouwsituaties, zie de montage en bedieningshandleiding

Ontoelaatbare toepassingen

De brandklep mag niet worden toegepast:

in Ex-gebieden
als rookklep (bv. in RWA installaties)
In de open lucht zonder geschikte bescherming tegen weersinvloeden
In atmosferen, die gepland of ongepland ten gevolge van een chemische reactie een schadelijke en/of roest veroorzakende reactie op de brandklep
uitoefenen.

Extra goedkeuring voor toepassing in Duitsland 

Alleen gebruiken bij inbouwsituaties met de opgave "i ↔ o"
Gebruik als overstroomventiel niet toegestaan
Geen toepassing in luchtafvoerinstallaties van professionele keukens

Deel van DOP-verklaring – toelichting prestaties

file:///
https://www.trox.nl/contactpersonen-0c24b95b9a9adce9
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https://www.trox.nl/side-services/our-privacy-policy-24e29b1cbaa4bed9
https://www.trox.nl/side-services/disclaimer-7a03e713f94d4f22


Inbouw en inbedrijfname

De inbouw moet plaatsvinden conform de montage en bedieningshandleiding.

Natte inbouw:

In massieve wanden en plafonds
In flexibele wanden met metalen profiel en tweezijdige beplating

Hoofdafmetingen

L [mm]

Lengte van de brandklep

Rechthoekige brandkleppen

B [mm]

Breedte van de brandklep

H [mm]

Hoogte van de brandklep

Ronde brandklep

Nominale grootte [mm]

Diameter van de brandklep

Definities

V [m³/h] en [l/s]

Luchthoeveelheid

L  [dB(A)]

Geluidvermogenniveau stromingsgeluid van de brandklep, A-gecorrigeerd.

A [m²]

Vrije doorlaat

ζ

Weerstandswaarde (kanaalinbouw)

Δp  [Pa]

Statisch drukverschil

v [m/s]

Stromingssnelheid gebaseerd op het aanstroomoppervlakte (B × H of de diameter)

WA
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