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Algemene opmerkingen
Informatie voor de montage en gebruikshandleiding
Deze montage- en gebruiksaanwijzing geeft de correcte
montagewijze weer en het veilige en efficiënte gebruik
van het volgende omschreven TROX-product.
Deze montage- en gebruiksaanwijzing is bedoeld voor
installatiebedrijven, bedienend personeel, technisch
personeel, elektro- en klimaattechnici.
Het personeel dient deze instructies voorafgaand aan
alle werkzaamheden zorgvuldig te hebben gelezen en
te hebben begrepen. Voorwaarde voor veilig werken is
de naleving van alle vermelde veiligheids- en bedie-
ningsvoorschriften in deze montage- en gebruiksaanwij-
zing.
Lokale en algemene veiligheidsvoorschriften dienen te
allen tijde in acht te worden genomen met betrekking tot
het toepassingsgebied van de apparatuur.
Bij de oplevering van de installatie moet de montage- en
bedieningsinstructie aan de installatiebeheerder ver-
strekt worden. De beheerder kan deze gebruiksaanwij-
zing in het handboek opnemen. Deze gebruiksaanwij-
zing moet voor het personeel ten alle tijden toegankelijk
bewaard worden.
Afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld voor
algemeen inzicht en kunnen afwijken van de werkelijk-
heid.

Auteursrechten
Deze documentatie, met inbegrip van alle afbeeldingen,
is beschermd door het auteursrecht en uitsluitend
bedoeld voor toepassingen met dit apparaat.
Schending van de auteursrechten zonder onze toestem-
ming is ten strengste verboden en kan leiden tot een
schadeclaim.
Hierbij geldt in het bijzonder voor:
 Publicatie
 Vermenigvuldiging
 Vertaling
 Microverfilming
 Opslaan en verwerken in elektronische systemen

TROX Technische service
Voor een snelle en effectieve verwerking moet u de vol-
gende gegevens bij de hand houden:
 Productbeschrijving
 TROX Opdracht en positienummer
 Leverdatum
 Korte omschrijving van de storing of van uw vraag

Online www.trox.nl

Telefoon +49 2845 202-400

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen van alle aanwijzingen en voor-
schriften in deze handleiding is rekening gehouden met
de geldende normen en veiligheidsvoorschriften, de
stand der techniek en onze jarenlange bevindingen en
inzichten.
De leverancier is niet aansprakelijk voor schade wan-
neer:
 Deze handleiding niet is gevolgd
 De installatie niet voor de bedoelde toepassing is

gebruikt
 Ongeschoold personeel aan de installatie heeft

gewerkt
 Veranderingen aan de installatie zijn aangebracht
 Technische wijzigingen zijn aangebracht
 Niet goedgekeurde vervangingsonderdelen zijn toe-

gepast
De werkelijke levering kan, in geval van speciale uitvoe-
ringen, bij gebruik van aanvullende opties of op grond
van nieuwe technische veranderingen, afwijken van de
hier beschreven uitvoering(en).
Van toepassing zijn de in het leveringscontract overeen-
gekomen verplichtingen, de algemene leveringsvoor-
waarden van de leverancier en de, op het punt van het
afsluiten van de koopovereenkomst, geldende wettelijke
verordeningen.
Wij behouden ons het recht van technische verande-
ringen ter verbetering van de gebruikseigenschappen
en de ontwikkeling van de apparatuur.

Reclamaties
De bepalingen voor reclamaties staan vermeld in para-
graaf "VI. Reclamaties" van de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden van TROX Nederland B.V.
De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van
TROX Nederland B.V. kunt u vinden op www.trox.nl .

Algemene opmerkingen
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Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies worden in deze handleiding door
symbolen weergegeven. De veiligheidsinstructies
worden met signaalwoorden ingeleid, die de omvang
van het gevaar weergeven.
Veiligheidsinstructies in acht nemen en voorzichtig han-
delen, om ongevallen, persoonlijke en materiëleschade
te voorkomen.

 GEVAAR!
... wijst op een gevaarlijke situatie die leidt tot de
dood of zwaar lichamelijk letsel indien deze niet
wordt vermeden.

 WAARSCHUWING!
... wijst op een mogelijk een potentieel gevaarlijke
situatie aan die kan leiden tot de dood of zwaar
lichamelijk letsel indien deze niet wordt vermeden.

 VOORZICHTIG!
... wijst op een mogelijk potentieel gevaarlijke situatie
aan die kan leiden tot licht of matig lichamelijk letsel
indien deze niet wordt vermeden.

 AANWIJZING!
... wijst op een mogelijk potentieel gevaarlijke situatie
aan die kan leiden tot materiële schade, indien deze
niet wordt vermeden.

 MILIEU!
... wijst op een potentieel gevaar voor het milieu.

Tips en aanbevelingen

... wijst op nuttige tips en aanbevelingen almede
informatie voor een efficiënte, probleemloze werking.

Veiligheidsinstructies in werkinstructie
Veiligheidsinstructies kunnen verwijzen naar specifieke,
individuele instructies. Deze veiligheidsinstructies zijn
ingebed in de werkinstructie, zodat ze het lezen van de
instructie niet verstoren bij het uitvoeren van de
instructie. Er worden de hierboven beschreven signaal-
woorden toegepast.
Voorbeeld
1. Schroef losdraaien.
2.

 VOORZICHTIG!
Beklemmingsgevaar bij deksel!

Deksel voorzichtig sluiten.
3. Schroef vastdraaien.

Speciale veiligheidsinstructies
Om de aandacht te vestigen op speciale risico's worden
de volgende symbolen gebruikt in de veiligheidsin-
structie:

Waarschuwingsteken Soort gevaar

Waarschuwing voor
gevaar.

Algemene opmerkingen
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1 Veiligheid
1.1 Algemene veiligheidsinstructie
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk

 VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar aan scherpe randen en dun-
wandig plaatwerk!
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk kunnen schaaf- en/of snijwonden aan de
huid veroorzaken.
– Alle werkzaamheden voorzichtig uitvoeren
– Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen

en een veiligheidshelm.

Elektrische spanning

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

1.2 Toepassingsgebieden
 Rookafvoerkleppen serie EK-EU zijn voor het

afvoeren van rook resp. warmte in rook-warmte
afvoerinstallaties (RWA). Zij mogen in de volgende
systemen toegepast worden:
– in overdrukinstallaties (RDA)
– in mechanische rookafvoerinstallaties (MRA)
– in natuurlijke rookafvoerinstallaties (MRA)
– in warmte-afvoerinstallaties (WA)

 Het gebruik van rookafvoerkleppen is enkel toege-
staan indien de inbouwvoorschriften en de techni-
sche gegevens van de montage- en bedienings-
handleiding opgevolgd worden.

 Veranderingen aan de rookafvoerkleppen en het
gebruik van de vervangingsonderdelen die niet door
TROX geleverd zijn en voor gebruik zijn vrijge-
geven, is niet toegestaan.

Extra bepalingen voor de toepassing:
 Landspecifieke richtlijnen en voorschriften dienen in

acht te worden genomen.
 Als onderdeel van een brandbeveiligingssysteem is

toepassing in luchtbehandelingsinstallaties ook
mogelijk.

Onoordeelkundig gebruik

 WAARSCHUWING!
Gevaar door onoordeelkundig gebruik!
Onoordeelkundig gebruik van de rookafvoerklep kan
tot gevaarlijke situaties leiden.
Nooit de rookafvoerklep:
– in explosieve situaties inzetten;
– in open lucht zonder bescherming tegen weer-

sinvloeden inzetten;
– in atmosferen, die gepland of ongepland ten

gevolge van een chemische reactie een schade-
lijke en/of roestveroorzakende reactie op de
rookafvoerklep uitoefenen.

1.3 Personeelskwalificatie

 WAARSCHUWING!
Gevaar bij onvoldoende kwalificatie!
Onjuiste behandeling kan tot aanzienlijke persoon-
lijke en eigendomsschade leiden.
– Daarom dienen alle handelingen aan de appara-

tuur alleen door gekwalificeerd personeel te
worden uitgevoerd.

Personeel:
 Elektriciens
 Vaklieden

Elektriciens
Elektriciens zijn gekwalificeerde personen met een spe-
cialistische opleiding, kennis en ervaring alsmede
kennis van de lokale relevante bepalingen en kunnen
hierdoor zelfstandig werkzaamheden uitvoeren aan
elektrotechnische installaties waarbij mogelijke gevaren
herkend en voorkomen worden.

Vaklieden
Gekwalificeerd personeel heeft naast een specialisti-
sche opleiding, kennis en ervaring tevens kennis van de
lokale relevante bepalingen en kan hierdoor zelfstandig
werkzaamheden uitvoeren waarbij mogelijke gevaren
herkend en voorkomen worden.

Veiligheid
Personeelskwalificatie  
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2 Technische gegevens
2.1 Algemene gegevens
Nominale grootten 200 × 200 – 1500 × 800 mm

Huislengten 600 en 800 mm

Luchthoeveelheidsbereik tot 12000 l/s

tot 43200 m³/h

Drukverschilbereik Druktrap 3, -1500...500 Pa

Bedrijfstemperatuur -30 °C...50 °C zonder dauwpuntsonderschreiding

Aanstroomsnelheden 1 ≤ 10 m/s bij maximale afmeting
>10...15 m/s bij kleinere afmeting, tot max. 43.200 m³/h

Leklucht bij gesloten klepblad EN 1751, minimaal Klasse 2

Lekkage van de behuizing EN 1751, Klasse C

EG-conformiteit  EU-Verordening voor bouwproducten Nr. 305/2011
 EN 12101-8 – Rook- en warmtebeheersing - Deel 8 :

rookafvoerkleppen
 EN 1366-10 – Brandwerendheidstesten voor installaties

- Deel 10: Rookafvoerkleppen
 EN 1366-2 – Brandwerendheidstesten van installaties

deel 2: brandkleppen
 EN 13501-4 – Classificatie - Deel 4: Brandwerendheids-

testen voor componenten van rookcontrolesystemen
 EN 1751 Ventilatie van gebouwen - apparaten van het

luchtdistributiesysteem

Prestatieverklaring DoP / EK-EU / 002

1) Als gegarandeerd is dat boven 10 m/s geen bediening (Verandering van klepstand) plaats vindt, kan de rookafvoerklep tot de maximale
afmeting met een aanstroomsnelheid van 15 m/s toegepast worden.

Typeplaatje

Afb. 1: Typeplaatje van de rookafvoerklep (voorbeeld)

① CE-markering
② Fabrikantadres
③ Nummer van de prestatieverklaring
④ Serie omschrijving
⑤ De twee laatste cijfers van het jaartal waarin de

markering voor het eerst werd aangebracht

⑥ Bouwjaar
⑦ Internetadres voor het downloaden van de presta-

tieverklaring
⑧ Vermelding van alle eigenschappen, de brandwe-

rendheidsklasse kan afhankelijk van het gebruik
verschillend zijn

⑨ Nummer van de Europese norm en het jaar van de
publicatie

⑩ Benoemde plaats

Technische gegevens
Algemene gegevens  
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2.2 Afmetingen en gewichten

Afb. 2: EK-EU

① Aansluitraam (optioneel)
② Toegang tot aandrijving vrij houden, z ≥ 100 mm,

aanbeveling 500 mm

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde

Afmetingen [mm]
H L x y
200...550 600 50 160

551...800 800 125 285

Gewicht [kg]
B

[mm]
H [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L [mm]

600 800
200 39 42 45 48 50 53 56 59 62 79 83 86 90

250 42 45 48 51 54 57 60 63 66 84 87 91 95

300 45 48 51 54 57 60 63 66 69 88 92 96 100

350 48 51 54 57 60 63 67 70 73 93 97 101 105

400 50 54 57 60 64 67 70 73 77 97 102 106 110

450 53 57 60 63 67 70 74 77 80 102 106 110 115

500 56 60 63 67 70 74 77 81 84 107 111 115 119

550 59 63 66 70 73 77 81 84 88 111 116 120 124

600 62 66 69 73 77 80 84 88 92 116 120 125 129

Technische gegevens
Afmetingen en gewichten  
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Gewicht [kg]
B

[mm]
H [mm]

200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
L [mm]

600 800
650 65 68 72 76 80 84 88 92 95 120 125 130 134

700 67 71 75 79 83 87 91 95 99 125 130 135 139

750 70 74 78 82 87 91 95 99 103 130 135 139 144

800 73 77 81 86 90 94 98 102 107 134 139 144 149

900 79 83 88 92 96 101 105 110 114 143 149 154 159

1000 84 89 94 98 103 108 112 117 121 153 158 163 169

1100 90 95 100 105 110 114 119 124 129 162 168 173 179

1200 96 101 106 111 116 121 126 131 136 171 177 183 189

1300 101 107 112 117 123 128 133 139 144 180 186 192 198

1400 107 113 118 124 129 135 140 146 151 189 196 202 208

1500 113 118 124 130 136 141 147 153 159 199 205 212 218

2.3 OPEN-DICHT servomotoren
OPEN-DICHT- servomotor BE...

Uitvoering 230-12 TR 24-12-ST TR
Voedingsspanning 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC 50/60 Hz /

24 V DC

Aansluitvermogen Openings/sluitings loop 8 W 12 W

Open-stand 0,5 W

Dimensionering 15 VA, Imax. 7,9 A @ 5ms 18 VA, Imax. 8,2 A @ 5ms

Looptijd < 60 s (90°)

Eindschakelaar Contactuitvoering 2 Wisselcontacten

Schakelspanning 5 V DC…250 V AC

Schakelstroom 1 mA…6 A

Beschermingsklasse II III

Beschermingsgraad IP 54

Technische gegevens
OPEN-DICHT servomotoren  
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3 Transport en opslag
Controleren van de levering
De levering onmiddellijk na het aanleveren op transport-
schade en volledigheid controleren. Bij transportschade
of een onvolledige levering direct de transporteur en de
leverancier informeren.
Tot een volledige levering behoren:
 Rookafvoerklep(pen)

– Evt. hulpstukken / toebehoren
 Een montage- en gebruiksaanwijzing per levering

 Bevestigings- en montagemateriaal

Bevestigings- en montagemateriaal is, voor zover
niet anders vermeld, geen onderdeel van de levering
en moet ter plaatse, afgestemd op de inbouwsituatie,
verzorgd worden.

Verplaatsen op het bouwwerk
Indien mogelijk rookafzuigkleppen transporteren tot de
inbouwplaats in de transportverpakking.

Transportbeveiliging
De EK-EU wordt met een transportzekering van karton
geleverd, die het huis tijdens transport en inbouw stabili-
seert. De transportzekering pas na beeindiging van het
montagewerk, bij natte inbouw na uitharden van het
mortelbed verwijderen.

Opslag
Bij tussenopslag op de volgende punten letten:
 Folie van de transportverpakking verwijderen.
 Tegen stof en vervuiling beschermen.
 Tegen vocht en directe zonnestralen beschermen.
 Niet direct (ook verpakt) aan weersinvloeden bloot-

stellen.
 Opslagtemperatuur: -30 °C tot 50 °C, niet conden-

serend.

Verpakking
Verpakkingsmateriaal na het uitpakken milieubewust
afvoeren.

Transport en opslag
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4 Opbouw en functie
Rookkleppen worden in mechanische rookafvoerinstal-
laties toegepast. Deze dienen voor de afvoer van rook-
gassen en voor het ventileren na het afvoeren van de
rook in een of meerdere brandcompartimenten.
Rookafvoerkleppen zijn van calciumsilicaat, de electro-
nische aandrijving en de optionele besturingsmodule
zijn ingekapseld, zodat de betrouwbaarheid ook
gewaarborgd blijft tijdens een brand.
Om zeker te weten of de klep functioneert moet regel-
matig een functietest uitgevoerd worden Ä  9   „Onder-
houd“ op pagina  31 .

Afb. 3: Rookafvoerklep EK-EU

① Behuizing
② Klepblad
③ Aanslagstrip
④ Inspectie-opening (optioneel)
⑤ Typeplaatje
⑥ Afdekking van de motoromkapseling (Voorstelling)
⑦ Servomotor
⑧ Controlemodule AS-EM of AS-EM/SIL2 (optioneel)
⑨ Aansluitraam (optioneel)

Rookafzuig situatie

Afb. 4: RWA installatie

① EK-EU in massieve schachtwand
② EK-EU in massieve wand en kanaal
③ EK-JZ aan verticale massieve schachtwand
④ Aan verticaal rookafvoerkanaal (Schacht)
⑤ Aan horizontaal rookafvoerkanaal
⑥ In horizontaal rookafvoerkanaal
⑦ Aan het einde van een horizontaal rookafvoerkanaal
⑧ EK-EU als aanvulling
⑨ Afsluitrooster
Roofafvoerkleppen van de serie EK-EU zijn normaal
gesloten. Tijdens de rookafzuiging openen de rookaf-
zuigkleppen in het getroffen gebied om dit gebied te ont-
roken. Alle andere rookafvoerkleppen blijven gesloten.
Indien de rookafzuigkleppen als toevoer worden
ingezet, openen de kleppen tijdens de rookafzuiging in
het getroffen gebied. Voor het realiseren van een rook-
arme zone moeten de rookafzuigkleppen voor de toe-
voer laag bij de grond geplaatst worden.
De aansturing van de servomotor kan door een rook-
melder of een brandalarm worden uitgevoerd. Een aan-
sluitspanning met een functionele integriteit zorgt ervoor
dat de servomotor ook in geval van brand met spanning
onderhouden wordt en daardoor de functie en commu-
nicatie gehandhaafd wordt.

Nastroming en rookafvoer in luchtbehandelingsin-
stallaties
Indien door betreffende instanties goedgekeurd kunnen
rookafvoer- en nastroomtoepassingen, zoals luchttoe-
voer en luchtafvoer in gecombineerde installaties met
rookafvoerkleppen vrijgegeven worden. Het klepblad
kan afhankelijk van de toepassing volledig geopend,
volledig gesloten of zich in en tussenstand bevinden.
Afhankelijk van toepassingsland moet hiervoor even-
tueel nationale regelgeving in acht worden genomen.

Opbouw en functie
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5 Inbouw
5.1 Overzicht inbouwsituaties
Het overzicht van alle mogelijke inbouwsituaties van de
rookafvoerklep EK-EU staat in de DoP, die kan op onze
website gedownload worden.

5.2 Veiligheidsinstructies voor de mon-
tage

Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk

 VOORZICHTIG!
Verwondingsgevaar aan scherpe randen en dun-
wandig plaatwerk!
Scherpe randen, scherpe hoeken en dunwandig
plaatwerk kunnen schaaf- en/of snijwonden aan de
huid veroorzaken.
– Alle werkzaamheden voorzichtig uitvoeren
– Draag werkhandschoenen, veiligheidsschoenen

en een veiligheidshelm.

5.3 Algemene montagehandleiding

 AANWIJZING!
Schade aan de rookafvoerklep
– De rookafvoerklep bij de montage tegen vervui-

ling of beschadigingen beschermen.
– De flensopeningen en aandrijving door middel

van afdekken (bv. middels folie) tegen mortel en
water beschermen.

Algemeen moet worden aangehouden:
 De rookafvoerklep en elektrische aandrijving

(Omkapseling) moeten toegankelijk blijven voor
onderhoud.

 Er mogen geen krachten op de behuizing komen,
omdat die tot storingen van de rookafvoerklep
kunnen leiden.

 De montage van de rookafvoerklep moet daarom
altijd zonder invloed van krachten verticaal- of hori-
zontaal plaatsvinden.

 De omlopende spleet »s« moet zo gedimensioneerd
worden dat een inmetselen ook bij grotere wand-
dikten mogelijk is.

5.3.1 Handleiding bij inbouwmaterialen
Mortel voor de natte montage
Bij natte montage moet de ruimte tussen de brandklep
en de wand of het plafond geheel opgevuld worden.
Luchtinsluitingen moeten vermeden worden. De mortel-
laag moet over de wanddikte opgevuld worden, de
diepte van de mortellaag mag niet minder dan 100 mm
zijn.
Volgende mortelsoorten zijn toegestaan:
 DIN 1053: groepen II, IIa, III, IIIa of brandwerende

mortel groepen II, III
 EN 998-2: klasse M 2,5 tot M 10 of brandwerende

mortel van de klasse M 2,5 tot M 10
 Alternatief gelijkwaardige mortel aan bovenstaande

normen, gipsmortel of beton

5.3.2 Stand van de as
De rookafvoerklep kan met horizontale of verticale
aspositie ingebouwd worden. De plaats van de signale-
ringseenheid is te kiezen, maar moet wel voor het
onderhoud toegankelijk blijven.

Afb. 5: Aspositie horizontaal of verticaal

Inbouw
Algemene montagehandleiding   > Stand van de as
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5.3.3 Klep aan klep
Naast elkaar
De huizen worden in de verticale H-delen (tegenover de
omkapseling van de aandrijving) aan beide zijden van
de klep (inbouw- en bedienzijde) geschroefd.

Afb. 6: EK-EU naast elkaar

1 m× Snelbouwschroef 6 × 80 mm (door derden)
n H - 100 / 200 (eventueel omhoog afronden)
P1 H - 100 / n (≤200 mm)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
m n + 1 (Aantal schroeven)

Berekeningsvoorbeeld:

H = 800 mm
n = 800 - 100 / 200 = 3,5 -> 4
P1 = 800 - 100 / 4 = 175 mm
P2 = 175 + 50 = 225
P3 = 175 × 2 = 350

m = 4 + 1 = 5

Boven elkaar
De huizen worden in de horizontale B-delen aan beide
zijden van de klep (inbouw- en bedienzijde) geschroefd.
Schroeven voorboren en versprongen van de bovenste
en de onderste klep af inschroeven.

Afb. 7: EK-EU boven elkaar

1 m × Snelbouwschroef 6 × 80 mm (derden)
n B- 100 / 200 (evt. naar boven afronden)
P1 B - 100 / n (≤200 mm)
P2 P1 + 50
P3 P1 × 2
m n + 1 (Aantal schroeven)

Berekeningsvoorbeeld:

B = 1500 mm
n = 1500 - 100 / 200 = 7
P1 = 1500 - 100 / 7 = 200 mm
P2 = 200 + 50 = 250
P3 = 200 × 2 = 400

m = 7 + 1 = 8

 Technisch advies

Bij meer dan twee rookafvoerkleppen naast- of
boven elkaar moet de uitvoerbaarheid met TROX
afgestemd worden.

Inbouw
Algemene montagehandleiding  > Klep aan klep
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5.3.4 Inbouwopening

Afb. 8: Optimale inbouwopening

in
Massieve wand, schachtwand of massief plafond
b = [B + 100 mm] + 100 mm

h = [H + 100 mm ] + 100 mm

[Nominale maat + klephuis]
Som inbouwspleet:
100 mm = (50 + 50 mm)

Aanpassing van de inbouwopening voor de inbouw
in massieve- en schachtwanden

Afb. 9: Inbouwopening met opvulling voor hoogte-aan-
passing

t = W (min. 100 mm, max. 250 mm)
h1 zie tabel
Voor op hoogte brengen kan de onderste dagkant met
beton ( Afb. 9 /1) of met calciumsilicaatplaten ( Afb. 9 /2)
opgevuld worden.
De platen moeten aan metselwerk verankerd en metel-
kaar verbonden worden. Dit kan door lijmen of
schroeven ( Afb. 9 /3) gebeuren, schroefafstand ≤200
mm.

Plaatmateriaal Dikte [mm] h1 [mm]

Promatect MT 40 40 - 200

Promatect LS 35 35 - 210

Promatect H 25 25 - 200

Promatect H 10 - 20 10 - 100

Lijm: Promat K84
Indien gewenst kan meer informatie over de uitvoering
bij TROX aangevraagd worden.

5.3.5 Na de inbouw
 Transportzekering uitnemen (bij natte inbouw na uit-

harden van de mortel)
 Rookafvoerkleppen reinigen
 Functiecontrole uitvoeren. Ä   30
 Rookafvoerkanalen sluiten.
 Elektriciteit aansluiten.

Inbouw
Algemene montagehandleiding  > Na de inbouw
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5.4 Draagconstructie - Massieve wanden
5.4.1 Natte montage

Afb. 10: Inbouw in massieve wand, classificeringsindex: vew

① EK-EU
② Motoromkapseling
③ Massieve wand
④ Mortel
⑤ Latei (indien noodzakelijk)
Ⓐ Inbouwzijde

Ⓑ Bedieningszijde
B × H Nominale grootte (Klepdoorsnede, inwendig)
b × h Inbouwopening
s omlopende spleet ≤ 60 mm
W Wanddikte ≥ 100 mm

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“   op pagina  12

Vereisten:
 Massieve wanden, bijv. van beton, gasbeton, metselwerk, dichtheid ≈ 500 kg/m³ en W ≥ 100 mm

 Inbouw alternatieven buiten de wand

Om steekverbindingen tussen klep en kanaal te vermijden, kan de klep ook buiten de wand in het toegelaten
rookafvoerkanaal geplaatst worden Ä  5.6   „Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen“ op pagina  19 .

1. Inbouwopening maken, zie Afb. 10 .
Inbouwopening b x h:
 b = B + 100 + 2s
 h = H + 100 + 2s
s ≤ 60 mm (voldoende plaats voor het vullen van de spleet met mortel voorzien)
Voorbeeld: B x H = 1200 x 750 mm, s = 50 u. 60 mm
 b = 1200 + 100 + (2 x 50) = 1400 mm
 h = 750 + 100 + (2 x 60) = 970 mm

2. Rookafvoerklep in de inbouwopening schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de aandrijvingskap-
seling rust tegen de wand.

3. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddikte mag niet minder dan 100 mm
100 mm bedragen.

Inbouw
Draagconstructie - Massieve wanden   > Natte montage
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De holle ruimte tussen de rookafvoerklep en de wand moet geheel met mortel opgevuld worden. Luchtinslui-
tingen moeten vermeden worden.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Draagconstructie - Massieve wanden  > Natte montage
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5.5 Draagconstructie – Massief plafond
5.5.1 Natte montage

Afb. 11: Natte inbouw in massief plafond, classificeringsindex: how

① EK-EU, omkapseling van aandrijving onder het pla-
fond

② EK-EU, omkapseling van aandrijving onder het pla-
fond

③ Motoromkapseling
④ Massief plafond
⑤ Mortel
⑥ Regel (derden)

Ⓐ Inbouwzijde
Ⓑ Bedieningszijde
B × H Nominale grootte (Klepdoorsnede, inwendig)
b × h Inbouwopening
s omlopende spleet ≤ 70 mm
D Plafonddikte ≥ 150 mm

 Huislengten

– Inbouw omkapseling boven plafond ( Afb. 11 /1) met huislengte L = 600 mm of 800 mm
– Bij plafonddikte = 150 mm zonder aansluiting van een brandwerende rookafvoerleiding onder het plafond:

L = 600 mm.
– Bij plafonddikte > 150 mm zonder aansluiting van een brandwerende rookafvoerleiding onder het plafond:

L = 800 mm.
– Inbouw omkapseling onder plafond ( Afb. 11 /2) met huislengte L = 800 mm

– Bij plafonddikte = 150 mm: Huislengte L = 800 mm
Het aansluiten van een rookafvoerkanaal boven het plafond is uitsluitend bij regeldikte d = 35 mm moge-
lijk.

Inbouwalternatieven boven het plafond
Om mofverbindingen tussen klep en kanaal in het plafond te vermijden, kan de klep alternatief buiten het plafond
in het toegelaten rookafvoerkanaal ingebouwd worden, Ä  5.6   „Brandwerende rook-warmteafvoerka-
nalen“ op pagina  19 .

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Mortel Ä „Mortel voor de natte montage“   op pagina  12
 Voor regels: PROMATECT®-LS-brandwerende plaat d = 35 mm of gelijkwaarding bijv. firma Promat type AD40

of L500 d = 40 mm
 Lijm  bijv. Promat K84 of gelijkwaardig
 Snelbouwschroeven 4 × 70 mm voor regels d = 35 mm
 Snelbouwschroeven 4 × 80 mm voor regels d = 40 mm

Vereisten:

Inbouw
Draagconstructie – Massief plafond   > Natte montage
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 Massieve plafonds van beton of cellenbeton, soortelijke massa ≈ 600 kg/m³ en D ≥ 150 mm

1. Inbouwopening maken, zie Afb. 11 .
Inbouwopening b x h:
 b = B + 100 + 2s
 h = H + 100 + 2s
s ≤ 70 mm (voldoende plaats voor het vullen van de spleet met mortel voorzien)
Voorbeeld: B x H = 1200 x 750 mm, s = 60 u. 70 mm
 b = 1200 + 100 + (2 x 60) = 1420 mm
 h = 750 + 100 + (2 x 70) = 990 mm

2. Rookafvoerklep in de inbouwopening schuiven en vastzetten. Hierbij rekening houden dat de motoromkapse-
ling tegen het plafond aanligt.

3. De omlopende uitsparing »s« volledig met mortel opvullen. De mortelbeddiepte mag niet minder dan 150 mm
bedragen.

4. Regels onder elkaar op de raakvlakken ( Afb. 11 /6) en aan het huis lijmen, regels aan het huis van de rookaf-
voerklep met snelbouwschroeven vastschroeven (met ∅ 3 mm voorboren), schroefafstand ≤ 150 mm.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw bij het opbouwen van het plafond
1. Rookafvoerkleppen in de beoogde plaatsing fixeren Hierbij rekening houden dat de motoromkapseling tegen

het plafond aanligt.
2. Heldere opening/Profil aansluitingsframe/Beschermrooster afdekken of . bijvoorbeeld met folie isoleren.
3. Rookafvoerklep ingieten en beton laten uitharden.
4. Regels onder elkaar op de raakvlakken ( Afb. 11 /6) en aan het huis lijmen, regels aan het huis van de rookaf-

voerklep met snelbouwschroeven vastschroeven (met ∅ 3 mm voorboren), schroefafstand ≤ 150 mm.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Draagconstructie – Massief plafond  > Natte montage

 Rookafvoerkleppen Serie EK-EU18



5.6 Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen
5.6.1 In horizontale/verticale rookafvoerleidingen

Afb. 12: Inbouw in horizontaal brandwerend rookafvoerkanaal, Classificeringsindex: ved

① Massief plafond
② Brandwerende rookafvoerkanaal
③ Verbinding Ä   27

④ EK-EU
⑤ Motoromkapseling
⑥ Ophanging Ä   26

Personeel:
 Vaklieden

Vereisten:
 Rookafvoerkanaal met brandwerendheid getest volgens EN 1366-8, dichtheid ≈ 500 kg/m³, dikte ≥ 35 mm, of

gelijkwaardig, bijv. Firma Promat Type AD40 of L500, d = 40 mm
1. Rookafvoerkleppen in de brandwerende rookafvoerleiding gebruiken en ophangen Ä Hoofdstuk 5.7   „Rookaf-

voerklep afhangen“ op pagina  26 .
2. Brandwerende rookafvoerleiding in overeenstemming met de instructies van de fabrikant

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen   > In horizontale/verticale rookafvoerleidingen
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5.6.2 Afgetakt van verticale rookafvoerkanalen

Afb. 13: Inbouw aftakking van verticale bran werende rookafvoerkanalen, Classificeringsindex: ved

① EK-EU
② Motoromkapseling
③ Regel (Derden)
④ Ophanging Ä   26
⑤ Verticale brandwerende rookafvoerleiding

⑥ Horizontale brandwerende rookafvoerleiding
⑦ Verbinding Ä   27
⑧ Massief plafond
⑨ Staaldraadnietjes ≥ 63/11,2/1,53 mm

 Massief rookafvoerkanaal (schacht)

De EK-EU is naast de hier genoemde toepassingen aan verticale rookafvoerkanalen van calciumsilicaat ook
geschikt voor toepassing in aftakking van massieve verticale rookafvoerkanalen (schachten). Hierbij gebeurt de
inbouw in de wand, volgens Ä  5.4   „Draagconstructie - Massieve wanden“ op pagina  15 .

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Voor regels: PROMATECT®-LS-brandwerende plaat d = 35 mm of gelijkwaardig bijv. Firma Promat Type AD40

of L500 d = 40 mm
 Lijm bijv. B. Promat K84 of gelijkwaardig
 Staaldraadnieten 63/11,2/1,53 mm

Vereisten:
 Rookafvoerkanaal met brandwerendheid getest volgens EN 1366-8, dichtheid ≈ 500 kg/m³, dikte ≥ 35 mm of

gelijkwaardig, bijv. Firma Promat Type AD40 of L500, d = 40 mm
1. Rookafvoerkleppen afhangen Ä Hoofdstuk 5.7   „Rookafvoerklep afhangen“ op pagina  26 .

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Afgetakt van verticale rookafvoerkanalen
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2. Regel ( Afb. 13 /3) tussen brandwerend rookafvoerkanaal en rookafvoerklep aanbrengen. Daarvoor de regels
aan de raakvlakken, aan het rookafvoerkanaal en aan de rookafvoerklep lijmen en met staaldraadnieten,
afstand ≤ 150 mm, verbinden.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Afgetakt van verticale rookafvoerkanalen
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5.6.3 Horizontale rookafvoerkanalen

Afb. 14: Inbouw aan horizontale brandwerende rookafvoerkanalen, classificeringsindex: ved

① EK-EU
② Motoromkapseling
③ Massief plafond
④ Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen

⑤ Ophanging Ä   26
⑥ Regels (derden)
⑦ Staaldraadnieten (derden)

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Voor regels: PROMATECT®-LS-brandwerende plaat d = 35 mm of gelijkwaardig bijv. Firma Promat Type AD40

of L500 d = 40 mm
 Lijm bijv.  Promat K84 of gelijkwaardig
 Staaldraadnieten 63/11,2/1,53 mm

Vereisten:
 Rookafvoerkanaal met brandwerendheid getest volgens EN 1366-8, dichtheid ≈ 500 kg/m³, dikte ≥ 35 mm of

gelijkwaardig, bijv. Firma Promat Type AD40 of L500, d = 40 mm
1. Brandwerend rookafvoerkanaal aansluiten op de rookafvoerklep volgens handleiding fabrikant en afhangen.
2. Rookafvoerkleppen afhangen Ä Hoofdstuk 5.7   „Rookafvoerklep afhangen“ op pagina  26 .

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Horizontale rookafvoerkanalen
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3. Regel ( Afb. 14 /6) tussen brandwerend rookafvoerkanaal en rookafvoerklep aanbrengen. Daarvoor de regels
aan de raakvlakken, aan het rookafvoerkanaal en aan de rookafvoerklep lijmen en met staaldraadnieten,
afstand ≤ 150 mm, verbinden.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Horizontale rookafvoerkanalen
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5.6.4 Op horizontale rookafvoerleidingen

Afb. 15: Inbouw aan horizontale brandwerende rookafvoerkanalen, classificeringsindex: hod

① EK-EU
② Motoromkapseling
③ Massief plafond
④ Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen
⑤ Ophanging Ä   26

⑥ Verdubbeling uit PROMATECT®-LS-Structurele
Isolerende plaat d = 35 mm of gelijkwaardig

⑦ Regels (derden)
⑧ Snelbouwschroevenen 4 × 100 mm
⑨ Staaldraadnieten (derden)

Personeel:
 Vaklieden
Materialen:
 Voor regels: PROMATECT®-LS-brandwerende plaat d = 35 mm of gelijkwaardig bijv. Firma Promat Type AD40

of L500 d = 40 mm
 Lijm bijv.  Promat K84 of gelijkwaardig
 Snelbouwschroevenen 4 × 100 mm
 Staaldraadnieten 63/11,2/1,53 mm

Vereisten:

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Op horizontale rookafvoerleidingen
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 Rookafvoerkanaal met brandwerendheid getest volgens EN 1366-8, dichtheid ≈ 500 kg/m³, dikte ≥ 35 mm of
gelijkwaardig, bijv. Firma Promat Type AD40 of L500, d = 40 mm

1. Aan beide zijden de opdubbeling ( Afb. 15 /6) met snelbowuschroeven aan de rookafvoerklep bevestigen; (met
∅3 mm voorboren), schroefafstand ≤100 mm, minstens 2 schroeven.

2. Rookafvoerkleppen afhangen Ä Hoofdstuk 5.7   „Rookafvoerklep afhangen“ op pagina  26 .
3. Brandwerende rookafvoerleiding onder de rookafvoerklep volgens de instructies van de fabrikant.
4. Regel ( Afb. 15 /7) tussen brandwerend rookafvoerkanaal en rookafvoerklep aanbrengen. Daarvoor de regels

aan de raakvlakken, aan het rookafvoerkanaal en aan de rookafvoerklep lijmen en met staaldraadnieten,
afstand ≤ 150 mm, verbinden.

 Rookafvoerkanaal op EK-EU aansluiten, Ä   27

Hierbij ook de informatie van de fabrikant van het rookafvoerkanaal in acht nemen.

Inbouw
Brandwerende rook-warmteafvoerkanalen  > Op horizontale rookafvoerleidingen
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5.7 Rookafvoerklep afhangen
5.7.1 Algemeen
Het ophangen van de rookafzuigkleppen vindt plaats
aan het plafond met voldoende sterke draadstangen.
Ophanging enkel met het gewicht van de rookafzuigklep
belasten.
Rookafvoerkanalen afzonderlijk ophangen.
Ophangingen met een lengte van > 1,5 m moeten voor-
zien zijn van een brandwerende bekleding.

Dimensionering van de draadstangen

Schroefdraad M8 M10 M12 M14 M16 M20
Fmax (N) per
draadstang

219 348 505 690 942 1470

Draaggewicht
(kg) per draad-
stang

22 35 52 70 96 150

5.7.2 Bevestiging aan het plafond

Afb. 16: Plafondbevestiging

1 Bevestiging met brandveilige schroeven
2 Doorsteek montage
Overeenkomstig de plafonduitvoering, pluggen met
brandveiligheidscertificaat toepassen. Alternatief kan
het ophangen zonder pluggen uitgevoerd worden,
hierbij gebeurt de bevestiging van de draadstangen met
moeren en ringen.

5.7.3 Ophanging van een rookafvoerklep

Afb. 17: Afhangen van de rookafvoerklep (derden)

① Rookafvoerkleppen
② Draadstang M8‑M20
③ Systeemprofiel Hilti MQ 41/3 of gelijkwaardig
④ Systeem-Klembeugel Hilti MQZ-L of gelijkwaardig
⑤ Moer M8‑M20, verzinkt staal

Inbouw
Rookafvoerklep afhangen   > Ophanging van een rookafvoerklep
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6 Rookafvoerkanaal en
afsluitrooster

Soort luchtkanaal
Rookafvoerkleppen voor meervoudige doorvoeren
mogen met kanalen worden toegepast, die volgens EN
1366-9 (Rookafvoerkanalen voor een enkelvoudige
doorvoer) en EN 1366-8 (Rookafvoerkanalen voor een
meervoudige doorvoer) getest zijn en van materialen
met gelijke dichtheid (ρ ≈ 520 kg/m³) als het geteste
materiaal of van het gelijke materiaal met een grotere
dichtheid of dikte.
Verder kunnen rookafvoerkanalen toegepast worden,
van plaatmateriaal Promat type AD 40 en L 500 (ρ ≈
500 kg/m³).

Rookafvoerkanalen met nationale toelatingen

Bovendien kunnen rookafvoerkanalen met een natio-
nale toelating of een nationaal testbericht aange-
sloten worden. Als er op de rookafvoerklep geen
mechanische krachten worden uitgeoefend, wordt de
werking van de rookafvoerklep niet beïnvloed (Aan-
sluiting volgens montage- en bedieningsvoorschrift).
De selectie van het toegepaste rookafvoerkkanaal
blijft de verantwoording van de installateur en moet
door debetreffende instantie goedgekeurd worden.

6.1 Rookafvoerleidingen
Calciumsilicaat rookafvoerkanaal

Afb. 18: EK-EU Aansluiting aan calciumsilicaat rookaf-
voerleiding

X1 Rookafvoerleiding en EK-EU buiten
X2 Rookafvoerleiding en EK-EU binnen
① EK-EU
② Verbindingsstrook (sleeve) volgens de instructies

van de fabrikant
③ Calciumsilicaat rookafvoerkanaal
④ Opdekking
⑤ Staaldraadnietjes

Rookafvoerkanaal van staalplaat

Afb. 19: EK-EU aansluiting aan staalplaat rookafvoerlei-
ding

① EK-EU
② Aansluitraam
③ Elastische aansluiting (derden)
④ Rookafvoerkanaal van staalplaat (derden)
⑤ Schroefverbinding (derden)

Rookafvoerkanaal en afsluitrooster
Rookafvoerleidingen  
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Vanwege het uitzetten van de kanalen en het vervormen
van de wanden in geval van brand, adviseren wij een
aansluiting van staalplaten rookafvoerleidingen met
elastische ansluittuiten. Daarbij de elastische aanslui-
tingen van hetzelfde type gebruiken als voor de staal-
platen rookafvoerkanaalen. Hiervoor de instructies van
de fabrikant in acht nemen.

6.2 Afsluitrooster

Afb. 20: Rookafvoerklep met beschermrooster

① EK-EU
② Afsluitrooster
Indien aan de rookafvoerklep geen rookafvoerleiding
wordt aangesloten, dan kan de zijde met een bescherm-
rooster worden afgeschermd (verzinkt staal, maaswijdte
≤ 20 mm).

6.3 Inspectie-opening
Voor het onderhoud moeten rookafvoerkleppen steeds
toegankelijk blijven. Bij rookafvoerkleppen zonder
inspectie-openingen moeten afhankelijk van de inbouw-
situatie extra revisie-openingen in de aangesloten rook-
afvoerkanaalen gemaakt worden.

Rookafvoerkanaal en afsluitrooster
Inspectie-opening  

 Rookafvoerkleppen Serie EK-EU28



7 Elektrische aansluiting
Algemene veiligheidsinstructie

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

Elektrische aansluiting en verbinding met BMS
Personeel:
 Elektriciens

Afb. 21: Aansluitschema BE-servomotor

① Schakelaar voor het openen en sluiten (door
derden)

② Controlelamp DICHT, door derden
③ Controlelamp OPEN, door derden
 De rookafvoerklep kan met een servomotor met een

voedingsspanning van 230 V AC of 24 V AC/DC uit-
gerust zijn. Kijk hiervoor voor de vermogensgege-
vens op het typeplaatje.

 De servomotor aansluiten aan de hand van het aan-
sluitingsvoorbeeld. Met inachtname van de vermo-
gens is een parallele aansluiting van meerdere
motoren mogelijk.

Motoren met 24 V AC/DC
Motoren alleen aan veiligheidstransformatoren aan-
sluiten. De aansluitkabels zijn voorzien van een stek-
kers. Deze aansluiting aan het TROX AS-i bussysteem
is daarmee snel gemaakt. Voor het aansluiten aan een
klemmenstrook, moet de aansluitkabel ingekort worden.

Servomotoren met 24 V met AS-i-Module
De aansluitkabels van de AS-i-Module zijn voorzien van
een adereindhuls.

Elektrische installaties
De elektrische leidingen moeten met handmatige ont-
grendeling voor een functiebehoud van minstens 30
minuten ontworpen zijn of overeenkomstig beschermd
zijn.
Bij een handmatige ontgrendeling raden wij aan de aan-
sluitkabel en de kabel van de servomotor of de AS-i-
Module met een keramische klem aan te sluiten.
Opmerking: De aansluiting van de aansluitkabel moet
zijdelings via de motorkapseling door middel van een
precies passende boring gebeuren. Een trekontlasting
moet aangebracht worden.
Vereiste bekabeling:
 Voedingsspanning: 3 × 1,5 mm²
 Eindschakelaars: 6 × 1,5 mm²

Elektrische aansluiting
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8 Ingebruikname/Functiecon-
trole

8.1 Ingebruikname
Voor de eerste inbedrijfsname moet de rookafvoerklep
door een inspectie voor het vaststellen en beoordelen
van de huidige stand van zaken getest worden.
Ä „Inspectie en onderhoudsmaatregelen“  
op pagina  32 .

8.2 Functiecontrole
Algemeen
Rookafvoerkleppen moeten regelmatig worden gecon-
troleerd. Voor een functiecontrole is het noodzakelijk de
rookafvoerklep te sluiten en te openen. Dit wordt
meestal gedaan door middel van een aansturing door
de centrale brandmeldinstallatie ( BMZ ).

8.2.1 Handleiding van de rookafvoerklep
Rookafvoerklep openen met een handslinger

Afb. 22: OPEN-GESLOTEN-servomotor (rookafvoerklep
geopend)

① DICHT-stand
② Standaanwijzer
③ OPEN-stand
④ Opening voor handslinger
Voorwaarden
 Rookafvoerklep is gesloten
1. Handslinger in de betreffende opening

( Afb. 22 /4) steken (Handslinger zit aan de aan-
sluitkabel geklemd).

2. Handslinger tegen de klok in draaien tot de stan-
daardaanwijzer ( Afb. 22 /2) de "OPEN-stand"
aangeeft ( Afb. 22 /3).

3. Handslinger verwijderen.

Rookafvoerklep met de handslinger sluiten

Voorwaarden
 Rookafvoerklep is geopend
1. Handslinger in de opening ( Afb. 22 /4) voor de

veerfunctie brengen.(de slinger zit aan de aan-
sluitkabel geklemd).

2. Handslinger met de klok mee draaien tot de stan-
daardaanwijzer ( Afb. 22 /2) "GESLOTEN-stand"
aangeeft ( Afb. 22 /1).

3. Handslinger verwijderen.

Ingebruikname/Functiecontrole
Functiecontrole   > Handleiding van de rookafvoerklep
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9 Onderhoud
Algemene veiligheidsinstructie

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

 VOORZICHTIG!
Gevaar door het onopzettelijk bedienen van de rook-
afvoerklep. Het ongewild bedienen van de rookaf-
voerklep kan tot verwondingen leiden.
Verhinder door het nemen van maatregelen dat de
klep onbedoeld bediend kan worden.

Een regelmatige verzorging en regelmatig onderhoud
garanderen de goede werking en de levensduur van de
rookafvoerkleppen.
Het onderhoud van de rookafvoerkleppen valt onder de
eigenaar resp. de gebruiker van de installatie. De
gebruiker is met zijn onderhoudsmanagement verant-
woordelijk voor het onderhoudsschema, de definitie van
de onderhoudsdoelen en de veiligheidseisen van de
installatie.

Functiecontrole
Op indicatie van de eigenaar of de gebruiker van de
installatie moet de controle van het functioneren van de
brandkleppen minimaal elk halfjaar plaatsvinden. Wan-
neer twee halfjaarlijkse controles geen functiepro-
blemen hebben vertoond, behoeft de rookafvoerklep
nog maar jaarlijks getest te worden.
De functiecontrole moet onder de gestelde eisen van
het onderhoud in de volgende normen uitgevoerd
worden:
 EN 12101-8
 EN 13306
 EN 15423
 Afhankelijk van het land dient met nationale voor-

schriften rekening te worden gehouden.

Onderhoud
De rookafvoerklep en de servomotor zijn inzake het
gebruik onderhoudsvrij, echter moeten de rookafvoer-
kleppen, samen met de rookafvoerinstallatie, regelmatig
schoongemaakt worden.

Inspectie
Voor de eerste ingebruikname moeten de rookafvoer-
kleppen eerst geïnspecteerd worden. Daarna moet een
regelmatige controle van het functioneren plaatsvinden.
Ook moeten de specifieke voorschriften voor elk land
aangehouden worden.
Voor het inspecteren moeten de aangegeven testen uit-
gevoerd worden Ä    „Inspectie en onderhoudsmaatre-
gelen“ op pagina  32 .
Het testen van elke afzonderlijke rookafvoerklep moet
gedocumenteerd en vastgelegd worden. Bij afwijkingen
van de gevraagde situatie moeten adekwate maatre-
gelen getroffen worden.

Onderhoud
Om veiligheidsredenen mogen de onderhoudswerk-
zaamheden, wanneer die de brandveiligheid beïn-
vloeden, alleen door vakkundig personeel of de fabri-
kant uitgevoerd worden. Voor het onderhoud mogen
enkel originele reserveonderdelen toegepast worden.
Na een onderhoud aan de klep, moet een functiecon-
trole worden uitgevoerd Ä  8   „Ingebruikname/Functie-
controle“ op pagina  30 .
Onderhoudsmaatregelen moeten gedocumenteerd
worden.

Reiniging
Alle oppervlakken van de TROX-componenten en -sys-
temen, met uitzondering van de electronische compo-
nenten, kunnen met een droge of vochtige doek afge-
veegd worden. Het is niet toegestaan om
chloorhoudende reinigingsmiddelen te gebruiken.
Bovendien kunnen alle oppervlakken worden opge-
zogen met industriële stofzuigers . Om krassen te voor-
komen moeten de slanguiteindes voorzien zijn van een
zachte borstel. Het gebruik van schoonmaakmiddelen
voor het verwijderen van hardnekkig vuil, b v schuur-
poeder of schuurmiddel, kan mogelijk leiden tot bescha-
diging van oppervlakken en is niet toegestaan voor het
reinigen.

Onderhoud
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Inspectie en onderhoudsmaatregelen

Interval Onderhoudswerkzaamheid Personeel
A Toegankelijkheid rookafvoerklep

 Uit- en inwendige toegankelijkheid
– Toegankelijkheid herstellen

Vaklieden

Inbouw rookafvoerklep
 Inbouw volgens de gebruiksaanwijzing Ä  5   „Inbouw“ op pagina  12

– Rookafvoerklep correct inbouwen

Vaklieden

Aansluiting rookafvoerkanalen / beschermingsrooster / flexibele aansluiting Ä  6  
„Rookafvoerkanaal en afsluitrooster“ op pagina  27

 Aansluiten volgens gebruiksaanwijzing
– Korrekte aansluiting herstellen

Vaklieden

Aansluitspanning servomotor
 Aansluitspanning volgens vermogensgegevens, zie servomotor

– Voedingsspanning herstellen

Elektriciens

A / B Rookafvoerkleppen op beschadigingen controleren
 Rookafvoerklep, klepblad en afdichting moeten onbeschadigd zijn

– Rookafvoerklep herstellen of vervangen

Vaklieden

Functietest van de rookafvoerklep Ä  8.2   „Functiecontrole“ op pagina  30

 Correcte functionering van de motor
 Klepblad sluiten
 Klepblad openen

– Fouten opsporen en verhelpen
– Servomotor vervangen
– Rookafvoerklep herstellen of vervangen

Vaklieden

C Reiniging van de rookafvoerklep
 Geen inwendige of uitwendige vervuilingen aan de rookafvoerklep

– Verontreinigingen verwijderen

Vaklieden

Intervallen

A = Ingebruikname
B = Periodiek
Algemeen moeten de rookafvoerkleppen na de ingebruikname ieder halfjaar gecontroleerd worden. Wan-
neer bij twee halfjaarlijkse controles geen functioneringsgebreken zijn geconstateerd, mogen de controles
een interval van een jaar krijgen.
C = wanneer noodzakelijk, afhankelijk van de vervuilingsgraad

Onderhoudswerkzaamheden

Testmoment
 Beschrijving van de oorspronkelijke situatie

– Maatregelen voor het herstellen van de oorspronkelijke situatie

Onderhoud
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10 Buiten gebruik stellen,
uitbouwen en afvoeren

Definitieve uitgebruikname
 Ventilatie installatie uitschakelen.
 Voedingsspanning uitschakelen.

Uitbouwen

 GEVAAR!
Stroomstoot bij aanraking van spanningsgeleidende
onderdelen. Electrische onderdelen staan onder een
gevaarlijke electrische spanning.
– Aan de electrische componenten mogen enkel

vakbekwame electromonteurs werken.
– Tijdens werkzaamheden aan de elektronica, de

voedingsspanning uitschakelen.

1. Aansluitkabel losnemen.
2. Rookafvoerkanaalen verwijderen.
3. Rookafvoerkleppen sluiten
4. Rookafvoerkleppen verlengen.

Afvoeren

 MILIEU!
Bedreiging voor het milieu als gevolg van onjuist
afvoeren!
Door foutieve verwerking kan er gevaar voor het
milieu ontstaan.
Elektrische en elektronische componenten door
erkend afvalverwerkingsbedrijf laten afvoeren.

Om de rookafvoerklep te verwijderen moet de klep
worden gedemonteertd.

Buiten gebruik stellen, uitbouwen en afvoer...
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