
Brandklep FK2-EU

▶ Brandkleppen ▶▶

Allesomvattend.



FK2-EU – één klep voor alles

Met de nieuw ontwikkelde FK2-EU worden nu alle 
brandkleppen van de oude serie FK-EU met grote 
afmetingen vervangen. De FK2-EU heeft kortere 
levertijden en constante kwaliteit door het verbeterde 
productieproces.  -

Door de modulaire opbouw van inbouw- en 
voorbouwsets heeft het een grote flexibliteit in 
toepassing en uitwisselbaarheid. Dat betekent 
eenvoudige handling en kostenbesparing.

Exacte maatvastheid

De volautomatische productie en nieuwe constructieve opbouw leveren absoluut vlakke 
oppervlakken met minimale weerstand en minder geluidproductie. Door de symmetrische 
constructie met slank centraal klepblad is de vrije doorlaat circa 10% groter. Hierdoor is 
de weerstand tot 24% kleiner afhankelijk van de grootte. Een duidelijk voordeel voor  
de energiekosten.

Eenvoudige handling

De FK2-EU is duidelijk lichter dan zijn voorganger, wat vooral de montage makkelijker 
maakt. Het grote bereik van afmetingen, van 200 x 100 mm tot 1500 x 800 mm, 
vereenvoudigt daarnaast het ontwerp voor vele toepassingen. Daarbij wordt de klep 
ook in elke willekeurige tussenmaat op de millimeter geproduceerd. Met het gladde 
oppervlak, voorzien van twee inspectie-openingen eenvoudig vanaf buiten te reinigen, 
heeft de FK2-EU ook betere hygiëne-eigenschappen.

Maximale flexibiliteit

Omdat inbouwsets separaat verkrijgbaar zijn, kan heel flexibel ontworpen worden. 
Daarbij komt een goede ombouwmogelijkheid naar motorische uitvoering. Zowel de 
kosten van de bouwgroepen alsmede de montagetijden zijn duidelijk gereduceerd. 
De FK2-EU is voor meer dan 30 toepassingen gecertificeerd en garandeert hoogste 
veiligheid voor vrijwel alle inbouwsituaties.

▶ Flexibeler. Groter. Efficiënter. ▶▶

Vereenvoudigde bediening – voordelige ombouw – nauwkeurige productie



De veilige oplossing voor elke toepassing

 ■ Betere efficiëntie door tot 24% geringer drukverlies en 10% grotere  
vrije doorlaat (afhankelijk van grootte)

 ■ 6 dB(A) minder geluidvermogen (afhankelijk van grootte)

 ■ Door gladde oppervlakken beter reinigbaar, hygiëne-certificaat  
volgens VDI 6022 en DIN 1946-4

 ■ Ombouw vanaf buitenaf naar servomotorbediening

 ■ Kortere levertijden

 ■ Individuele groottes in mm-stappen mogelijk

 ■ Inbouw- en voorbouwset separaat bestelbaar en monteerbaar

 ■ Gecertificeerd volgens DIN EN 15650 

 ■ Classificering van EI30S tot EI120S

 ■ Met TROXNETCOM AS-i te combineren

 ■ Gecertificeerd voor meer dan 30 inbouwsituaties zoals bijvoorbeeld  
in massieve wand en massief plafond

- Direct aan of op afstand van massieve wanden

- Systeemwand

- Schachtwand

- Glijdende plafondaansluiting

- Mortel/droge inbouw/steenwolpakket in massief houten plafond

- Meervoudige doorvoer in wand en betonsokkel

- Inbouw in monumentale plafonds

- en nog veel meer

TROX – Kwaliteit gegarandeerd

Als totaalaanbieder van brandbeveiligings- en luchtbehandelingssystemen 
levert TROX complete oplossingen voor vrijwel iedere toepassing. De naam 
TROX staat wereldwijd voor kwaliteit, competentie, duurzaamheid en service 
made in Germany.

▶ Zie hier de voordelen ▶▶

Rechthoekig 

0H: 100 – 800 mm

B: 200 – 1500 mm

Leverbaar in alle maten 
oplopend per milimeter

Inbouwvoorbeeld schachtwand

Inbouwvoorbeeld systeemwand

Eenvoudige AS-i-installatie, parametriesering en onderhoud Inbouwvoorbeeld massief plafond
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TROX Nederland B.V.
Veersteeg 11
4212 LR Spijk
Telefoon +31 (0)183 767300

trox-nl@troxgroup.com
www.trox.nl


