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Brannspjeld FD25-800x600-M230-S EI 120
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Generelt

Spjeld for å ivareta brannsikkerhet.
Leveres i rund og firkantet utførelseLeveres med motor for 230V og
temperaturutløserBrannspjeldstyring tilpasset ditt anlegg

Beskrivelse

FD25 er godkjente brann- og røykgasspjeld klasse EI 90, av rektangulær type.
Spjeldene leveres i størrelser fra 200x200 mm til 1500x800mm med sprang på 50
mm.Brannspjeld FD25 er produsert i henhold til EN 15650, testet i henhold til EN 1366-2 og
klassifisert i henhold til EN 13501-3. Nasjonale bestemmelser må også
overholdes.Brannspjeldet monteres inn i massive vegger og dekker, direkte på massive vegger,
i lette skillevegger og brannvegger med lettvekts konstruksjon. Installasjon i horisontale og
vertikale kanaler.Ved brann lukker spjeldet automatisk når omgivelsestemperatur eller
temperatur i kanal når 72 °C.Kan også bli stengt via signal fra en røykdetektor,
brannspjeldstyring eller fra byggets brannvarslingssystem.Brannmotstandsklasse inntil EI 90
(ve, ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområde.
Spjeldet består av et hus i galvanisert stål, spjeldblad laget i spesialisolerende materiale, og
aksling i rustfritt stål
Massive vegger: EI 90 (ve i ‹-› o) S, avhengig av bruksområdeLettvegger:
EI 90 (ve i ‹-›
o) S, avhengig av bruksområdeVegger og tak:
EI 90 (ho i ‹-› o) S, avhengig av bruksområde

Informasjon

FUNKSJONBrannspjeld benyttes for å forhindre spredning av røyk og ild gjennom
ventilasjonskanaler. Spjeldene installeres der en ventilasjonskanal går gjennom to brannceller.

Hvis temperaturen i kanalen når 72°C, lukkes spjeldet automatisk og hindrer spredning mellom
branncellene i en garantert tidsperiode (opptil 60/90 eller 120 min).STYRING AV
BRANNSPJELSpjeldene kan styres av et styringssystem som Safegard Global etter signal fra
brannsentral/røykdetektor for å sikre høy brannsikkerhet.GOD KVALITET, ENKEL OG SIKKER
MONTERINGBrannspjeld fra Micro Matic er utviklet med fokus på brukervennlighet. Produktene
leveres med klare installasjonsinstruksjoner og gode festeelementer som sikrer enkel og sikker
montering. Bruk av standard betong, gips og isolasjon for installasjon av våre produkter gjør
dem enkle å montere i henhold til brannmotstandsklassifisering. Gode aerodynamiske
egenskaper sikrer energieffektivitet og minimal støy fra luftstrømmen. Brannspjeld type FD og
FDC er optimalisert for på den ene side å sikre lufttetthet i ventilasjonskanalen, og på den andre
side å minimere trykkfallet forårsaket av bladet og andre elementer innvendig i brannspjeldet.
Alle spjeldene kan monteres både i vegg og tak/gulv.TESTET OG GODKJENT FOR
BRANNMOTSTANDAlle våre brannspjeld er testet for brannmotstand. Brannmotstand indikerer
hvor godt et bygningselement, i en bestemt tidsperiode, tåler brann og forhindrer at brannen
sprer seg fra ett rom til et annet. Brannmotstandstesten avgjør brannspjeldets oppførsel når det
utsettes for visse temperatur- og trykkforhold som kan detekteres i en fullt utviklet brann.
Produktenes brannegenskaper er testet og godkjent for bestemte kombinasjoner med vegg- og
tetningsmaterialer. Følg derfor monteringsanvisningen nøye for å få en brannsikker montering.

Tekniske data
Brannspjeld 230Vac
Effekt ved åpning
Effekt i drift
Dimensjonering
Gangtid motor
Gangtid fjær
Driftsspenning
Motor/regulator
Brannspjeld 24Vac
Driftsspenning
Effekt i drift
Dimensjonering
Gangtid motor
Gangtid fjær
Motor/regulator
Effekt ved åpning
HVAC
Endebrytere 2 stk. vekselkontakter
Bryterpunkter stengt / åpent
Kapsling
Omgivelstemperatur

5W / 8W
3W / 3W
7 VA / 12,5 VA
40-75 s / <120 s
ca 20 s / ca 16 s
230 Vac +/- 10%
BLF230-T / BF230-T
24 Vac +/- 10%
2,5W / 2W
7 VA / 10 VA
40-75 s / <120 s
ca 20 s / ca 16 s
BLF24-T-ST / BF24-T-ST
5W / 7W
6(1,5)A / 6(3)A, 5Vdc - 250Vac
5°, 80°
IP54
-30 - 50°C
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