Onderhoudsvrije

BV90 brandwerende elementen EN 15650

■
■
■
■
■
■

Classificatie EI90 (ve, ho, i ↔ o) S
Prestatieverklaring CPR/BV90/001
DIBt-goedkeuringen Z-56.4212-993 en Z-41.8-697
Afmetingen DN 100, DN 125, DN 160, DN 200.
Ventielschotel en inbouwaansluiting gepoedercoat, kleur wit RAL 9010.
Voor toevoer- en afvoerlucht.
■ Volumestromen vanaf 20 m³/h tot 600 m³/h traploos instelbaar.
■ Gering drukverlies, laag geluidvermogenniveau
■ Voor inbouw in:
■ massieve wanden en vloeren.
■ lichte scheidingswanden, schachtwanden.
■ zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds F30, F60, F90:
		■ vervaardigd van plaatmateriaal, geschroefd en geplamuurd of als inlegconstructie,
		■ vervaardigd van andere materialen, bijv. OWAcoustic en plafonds van of met minerale wol,
		■ als hangende of zelfdragende metalen plafonds van diverse bouwwijzen.
■ Standaard met of zonder mortel in te bouwen.

BV90 brandwerend element

Toepassing, technische gegevens, werking, instelling volumestroom.
Toepassing
BV90 brandwerende elementen serie BV91, dienen voor
ventilatie-installaties en moeten worden ingebouwd met
inachtneming van dit gebruikershandboek.

Afmeting DN

Werking
De ventielschotel (3) is centraal in een inbouwaansluiting gepositioneerd. Het activeringselement (4) houdt
de ventielschotel in een open stand, tegen de kracht
van ingebouwde veren in. In geval van brand breekt de
smeltveiligheidskap van het activeringselement. Een veer
drukt de ventielschotel (3) dan tegen het dichtvlak aan de
voorzijde van de inbouwaansluiting (1). Bij een gesloten
ventielpositie wordt de vergrendeling (5) gesloten. Openen van de vergrendeling  ⇒ zie handleiding.

Afmetingen in mm

100 125 160 200

Buiten-∅ Da
99 124 159 199
Ventielschotel-∅ D9 162 187 222 262
Gewicht [kg]
1,7 2,2 3,1 4,0

Inbouwaansluiting
Stelring
Ventielschotel

Volumestroom instellen
Voor een traploze instelling van de volumeregeling tussen
de vier markeringen (14) moet de ventielschotel (3) naar
links worden gedraaid en volledig uit de inbouwaansluiting (1) worden genomen. Draai de contramoer (7) naar
rechts om deze los te maken. Draai de instelhuls (6)
zo dat de onderrand zich op of tussen de markeringen
bevindt die horen bij de gewenste volumestroom. Draai
de contramoer (7) weer aan. Draai de ventielschotel (3)
naar rechts tot de aanslag in de inbouwaansluiting (1).
Bij een volumestroom die hoger is ingesteld dan markering 4 klikt de vergrendeling (5) vast. De ventielschotel is
dan bij het inschroeven in de inbouwaansluiting gesloten!

Draai naar links

Ventielschotel (3) eruitdraaien

Ventielschotel (3)
in geopende stand

Markering van de ventielstand:
minimaal (kleinste opening)
Fabrieksinstelling

maximaal (grootste opening)

Volumestroominstelling
1
2
3
4
5

Opening

6
7
8
9

10
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Inbouwaansluiting
Montagebeugel/muuranker
Ventielschotel
Activeringselement 70 °C,
bestaand uit de instelhuls (6)
en een smeltveiligheidskap.
Vergrendeling; actief bij een
gesloten ventielstand.
Instelhuls
Contramoer
Stelring; verwijderen om
maximale volumestromen te
bereiken.
Afstandhouder voor bevestiging van de eindschakelaar
en zekering van de afstand
voor activering.
Eindschakelaar (optie) voor
ventielstand DICHT, IP67,
omvormer 250 V~ / 24 V-,
5 A, 1 m aansluitkabel
3 x 0,5 mm².

Serie BV91

11 Aansluitstuts voor ventilatiekanaal
12 Ventilatiekanaal
13 Isolerende afdichting; vereist
voor inbouw zonder mortel.
14 Markering van de ventielstand. Deze komt overeen
met de nomogrammen voor
volumestroom en drukverlies.  
⇒ pagina 4 en 5

Eindschakelaar (10)
zwart
grijs
blauw
De elektrische aansluiting is weergegeven voor geopende brandwerende
elementen. Eindschakelaars zijn dan
niet geactiveerd.

Wijzigingen voorbehouden

BV90 brandwerend element

Vloerstroming.
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Verticale worp
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[m/s] Luchtsnelheid op punt X,Y

vmax [m/s] Max. luchtsnelheid na worp X
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[m³/h] Volumestroom
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Relatieve luchtsnelheid

Volumestroom V = 120

m³/h

Worp

X =

2

m

Worp

Y =

0,125 m

Gevonden:
Max. luchtsnelheid volgens diagram
		
vmax =
0,18 m/s
Worpverhouding berekenen
X / Y = 2 / 0,125 = 16

Snelheidsverhouding volgens diagram
v / vmax =
0,82

Luchtsnelheid op punt X,Y berekenen
v
=     (v / vmax) • vmax
v
= 0,82 • 0,18 = 0,15 m/s

De luchtsnelheden van een vrije straal zijn een factor 0,7
lager.

Snelheidsverhouding v / vmax

De luchtsnelheden gelden voor alle formaten en openingen van de BV90 brandwerende elementen.

Worpverhouding X / Y

Wijzigingen voorbehouden

Serie BV91
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BV90 brandwerend element

Drukverlies, geluidvermogen voor toevoerlucht.
Maximale volumestroom
bij inbouw zonder stelring

V

[m³/h]

Ventielstand:

Volumestroom

Dp [Pa]

Totaal drukverlies
[dB
(A)

]

LWA [dB(A)] A-gewogen geluidvermogenniveau

V

Geluidvermogenniveau

LWA = 35

m³/h

Drukverlies ∆p [Pa]

Drukverlies

= 127

dB(A)

Dp = 24

Pa

Ventielstand (0) is zonder stelring ⇒ zie pagina 2

Volumestroom
bij ventielstand volledig en gedeeltelijk open en zonder
stelring (0)
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BV90 brandwerend element

Drukverlies, geluidvermogen voor afvoerlucht.
Maximale volumestroom
bij inbouw zonder stelring

V

[m³/h]

Ventielstand:

Volumestroom

DpS [Pa]

Statisch drukverlies = DpS

[dB
(A)

]

LWA [dB(A)] A-gewogen geluidvermogenniveau

V

Geluidvermogenniveau

LWA = 45

m³/h

Drukverlies ∆ps [Pa]

Drukverlies

= 118

dB(A)

DpS = 54

Pa

Ventielstand (0) is zonder stelring ⇒ zie pagina 2

Volumestroom
bij ventielstand volledig en gedeeltelijk open en zonder
stelring (0)
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BV90 brandwerend element

Inbouw in massieve wanden en vloeren, inclusief in desbetreffende schachtwanden.

Inbouw met mortel
• liggend in wanden
• hangend in vloeren
• staand in vloeren

Inbouw zonder mortel
• liggend in wanden

Alternatief X

voor inbouw met mortel

Weergegeven: liggende inbouw in wanden.
Hangende en staande inbouw in vloeren op vergelijkbare wijze.

Inbouw
De ventielen moeten worden ingebouwd in massieve
wanden met een dikte d ≥ 100 mm of in vloeren met een
soortelijke dichtheid ≥ 450 kg/m³. Wanden kunnen bestaan
uit metselwerk, beton, gipsbouwplaat, enz. en uitgevoerd
zijn als brandwanden, schachtwanden, schachten en
kanalen. Ook geperforeerde bakstenen, holle blokken en
platen, grotere dikten, hogere dichtheden en uitvoeringen
met meer schalen zijn geschikt. Massieve vloeren zijn
over het algemeen van beton.
De inbouwafbeeldingen zijn typerend en toe te passen
voor de meeste wanden en vloeren. Anders moeten geschikte aanpassingen aan de desbetreffende bouwwijze
plaatsvinden.
Bij het inbouwen moet een afstand ≥ 200 mm tussen
de inbouwaansluitingen van de BV90 brandwerende
elementen worden aangehouden.
• Inbouw met mortel in onderbrekingen ≥ D2.
Spleten moeten over de hele voeg met mortel (pos. 16)
worden afgesloten. Aanbevolen wordt mortel of brandwerende mortel uit groep II, IIa, III, IIIa volgens DIN 1053
of gelijkwaardig volgens DIN EN 998-1, gipsmortel, evt.
beton.
De mortel moet ≥ 100 mm diep worden aangebracht.
• Inbouw zonder mortel in kerngat-openingen ∅ D1.
Schuif de inbouwaansluiting in de opening en bevestig
deze aan voor- en achterzijde.
Inbouwopeningen
Afmeting DN
[mm]

100

∅ D1 [mm]
Opening
Onderbreking D2 [mm]

117 142 177 217
≥120 ≥145 ≥180 ≥220

125

160

200

Inbouw zonder mortel
• hangend in vloeren

Inbouw zonder mortel
• staand in vloeren

Legenda
10 Beugels aan de achterzijde voor bevestiging met
schroeven of voor het inmortelen kunnen indien nodig worden ingekort.
11 Schroeven, minstens 4 x 45 mm, met pluggen of
snelbouwschroeven.
16 Mortel zoals aangegeven.

Grote onderbrekingen D2 vergemakkelijken het inmortelen.
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Serie BV91

Wijzigingen voorbehouden

BV90 brandwerend element

Inbouw in lichte schachtwanden, inclusief in desbetreffende schachtwanden. (1)
Inbouw in lichte scheidingswanden met tweezijdig, twee- of meerlagig beklede metal-studprofielen.

Inbouwvoorwaarden
Het ventiel moet in d ≥ 100 mm dikke wanden met
metal-studprofielen en tweezijdige bekledingen van
minstens tweelagig GKF-gipskartonplaten worden ingebouwd. De wanden kunnen met of zonder minerale wol
zijn uitgevoerd.
Dunnere wanden moeten enkel- of dubbelzijdig met
hetzelfde materiaal als van de wand of met calciumsilicaatplaten met een soortelijke dichtheid van ≥ 500 kg/m³
worden verdikt tot ≥ 100 mm. Rondom zijn de afmetingen
≥ D4 vereist.
Grotere dikten, hogere soortelijke dichtheden en uitvoeringen met meer lagen zijn mogelijk.
De inbouwafbeeldingen zijn typerend en toe te passen
voor de meeste wanden. Anders moeten geschikte aanpassingen aan het betreffende wandtype plaatsvinden.
Bij het inbouwen moet een afstand ≥ 200 mm tussen
de inbouwaansluitingen van de BV90 brandwerende
elementen worden aangehouden.
• Inbouw met mortel in onderbrekingen ≥ D2.
Spleten moeten over de hele voeg met mortel (pos. 16)
worden afgesloten. Aanbevolen wordt gipsmortel of
een wandvuller die geschikt is voor de wand. Mortel of
brandwerende mortel van groep II, IIa, III of IIIa volgens
DIN 1053 is mogelijk.
De mortel moet ≥ 100 mm diep worden aangebracht.
• Inbouw zonder mortel in (kerngat-)openingen met
diameter D1. Schuif de inbouwaansluiting naar binnen
en bevestig deze aan voor- en achterzijde.
• Inbouw zonder mortel met inbouwbuis in (kerngat-)
openingen met diameter D3 bij wanddikten d ≤ 120 mm.
Inbouwbuis en inbouwaansluiting en het brandwerende element erin schuiven en aan voor- en achterzijde
bevestigen.

• Inbouw met of zonder mortel, onderbekleding van
hetzelfde materiaal als de wand of calciumsilicaat
platen.
Voeg rondom

Inbouwopeningen en andere afmetingen
Afmeting DN
[mm] 100
125
160

• Inbouw zonder mortel met inbouwbuis.

∅ D1 [mm]

200

117

142

177

217

D2 [mm]

≥120

≥145

≥180

≥220

∅ D3 [mm]

160+2

185+2

220+2

260+2

of ∅ D4 [mm]
Afdekplaat
∅ D5 [mm]

≥250
208

≥275
233

≥310
268

≥350
308

Opening
Onderbreking
Opening

enkelzijdig
toegestaan

Alternatief X

voor inbouw met mortel

Voeg rondom
enkelzijdig
toegestaan

Geen onderbekleding in het binnenste van de wand vereist.

Grote onderbrekingen D2 vergemakkelijken het inmortelen.

Legenda

Afdekring in
kleur van
ventiel

⇒ zie pagina 8

Wijzigingen voorbehouden

Serie BV91
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BV90 brandwerend element

Inbouw in lichte schachtwanden, inclusief in desbetreffende schachtwanden. (2)
Inbouw in lichte scheidingswanden met twee- of meerlaagse bekledingen.

Inbouwvoorwaarden
De inbouw moet plaatsvinden in wanden met een dikte
d ≥ 100 mm. Dunnere wanden moeten enkel- of dubbelzijdig met hetzelfde materiaal als van de wand of met
calciumsilicaatplaten met een soortelijke dichtheid van
≥ 500 kg/m³ worden verdikt tot ≥ 100 mm. Rondom zijn
de afmetingen ≥ D4 vereist.
Grotere dikten, hogere soortelijke dichtheden en uitvoeringen met meer lagen zijn mogelijk.
De inbouwafbeeldingen zijn typerend en toe te passen
voor de meeste wanden. Anders moeten geschikte aanpassingen aan het betreffende wandtype plaatsvinden.
Bij het inbouwen moet een afstand ≥ 200 mm tussen
de inbouwaansluitingen van de BV90 brandwerende
elementen worden aangehouden.
• Inbouw met mortel in onderbrekingen ≥ D2.
Spleten moeten over de hele voeg met mortel (pos. 16)
worden afgesloten. Aanbevolen wordt gipsmortel of een
wandvuller die geschikt is voor de wand. Geschikte materialen zijn mortel of brandwerende mortel uit groep II,
IIa, III, IIIa volgens DIN 1053 of gelijkwaardig volgens
DIN EN 998-1.
De mortel moet ≥ 100 mm diep worden aangebracht.
• Inbouw zonder mortel in (kerngat-)openingen ∅ D1.
Schuif de inbouwaansluiting naar binnen en bevestig
deze aan voor- en achterzijde.
Inbouwopeningen, afmetingen
Afmeting DN
[mm] 100

125

160

200

117

142

177

217

D2 [mm]

≥120

≥145

≥180

≥220

of ∅ D4 [mm]

≥250

≥275

≥310

≥350

∅ D1 [mm]

Opening
Onderbreking

• Inbouw met mortel, onderbekleding van hetzelfde
materiaal als de wand of calciumsilicaatplaten.

Alternatief X

voor inbouw met mortel

• Inbouw zonder mortel, onderbekleding van hetzelfde materiaal als de wand of calciumsilicaatplaten.

Grote onderbrekingen D2 vergemakkelijken het inmortelen.

Legenda bij pagina 7 en 8.

10 Beugels aan achterzijde (bij inbouw met mortel inmetselen!).
12 Inbouwbuis met afdekring, te gebruiken voor wanden tot
120 mm dikte. Leverbaar als accessoire. ⇒ zie pagina 11
13 Snelbouwschroeven of Spax-schroeven 4 x 45 mm.
14 Snelbouwschroeven of Spax-schroeven 4 x 25 mm.
15 Verdubbeling van niet-brandbare (wand-)bouwmaterialen
evt. meerlaags, enkelzijdig of tweezijdig, is alleen vereist
om een inbouwdikte van ≥ 100 mm te verkrijgen.
16 Mortel zoals hierboven aangegeven.
26 Onderbekledingsplaten van 30 mm en 50 mm zijn leverbaar als accessoire. ⇒ zie pagina 11
27 Montagebeugel (4 stuks rondom) of in geheel omringende
bevestigingsring.
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Serie BV91

Wijzigingen voorbehouden

BV90 brandwerend element

Inbouw in zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds. (1)
Inbouw in hangende of zelfdragende, zelfstandig
brandwerende verlaagde plafonds

• F30, F60, F90 van plaatmateriaal
• geschroefd en geplamuurd
• in inlegconstructie
• F30 van ander materiaal
• OWAcoustic - bouwwijze, bijv. barrière
• Minerale wol - bouwwijze, bijv. AMF
tussenmaten tot 625 mm x 1250 mm of als elementen met een draagwijdte tot 1800 mm en breedte tot
400 mm; dikte d ≥ 40 mm.
• F30 metalen plafonds
• OWAcoustic type BSE30
• overige als raster of elementen met draagwijdten tot
3000 mm, willekeurige breedte en in dikte d ≥ 58 mm.
• F90 metalen plafonds
Elementen met draagwijdten tot 2600 mm, breedten tot
400 mm en dikten d ≥ 86 mm. Brandwerendheid hier
alleen aan de bovenkant van het plafond.
Verlaagde plafonds moeten voldoen aan algemene
testrapporten voor bouwtoezicht (AbP) of uitgevoerd zijn
volgens DIN 4102-4.
• Bij inbouw in verlaagde plafonds van andere materialen
en in metalen plafonds moet een asafstand ≥ 500 mm
worden aangehouden. Per plafondelement mag een
extra last van 5 kg niet worden overschreden.

Verlaagde plafonds F30, F60, F90 van plaatmateriaal
In het directe inbouwbereik
D4 ≥ DN + 150 mm
is rondom een minimumdikte van 100 mm vereist. Dunnere plafonds moeten worden verdubbeld met platen
van calciumsilicaat of met plafondmaterialen.
• Inbouw zonder mortel

Kanaalaansluiting

• Inbouw met mortel

• De inbouw wordt zonder mortel uitgevoerd in openingen
∅ D1. Verlaagde plafonds van plaatmateriaal kunnen
ook met mortel worden ingebouwd.
De weergegeven inbouwwijzen zijn kenmerkend en
bruikbaar voor de meeste verlaagde plafonds, en anders kunnen ze worden aangepast aan de betreffende
bouwwijze. Bij schroefverbindingen moet een geschikte
voegtechniek worden gebruikt.

Kanaalaansluiting

Inbouwopeningen, afmetingen bij pagina 9 en 10
Afmeting DN

[mm]

Opening
∅ D1 [mm]
Onderbreking D2 [mm]
Onderbreking ∅ D3 [mm]
of ∅ D4 [mm]
∅ D6 [mm]
Onderbreking ∅ D7 [mm]

100

125

160

200

117
142
177
217
≥120 ≥145 ≥180 ≥220
160+2 185+2 220+2 260+2
≥250 ≥275 ≥310 ≥350
176
201
236
276
146
181
221
121

Alternatief X

Grote onderbrekingen D2 vergemakkelijken het inmortelen.

• Onderbrekingen in meerlaagse plafonds met holle
ruimten kunnen verstijvingen vereisen om te waarborgen dat de onderlinge afstanden worden gehandhaafd. Inzetstukken en omlijstingen van calciumsilicaat of plafondmateriaal zijn geschikt.
• De weergegeven isolatie voor holle ruimten is niet
verplicht.
Wijzigingen voorbehouden

Serie BV91

Legenda

⇒ zie pagina 10
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BV90 brandwerend element

Inbouw in zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds. (2)

Verlaagde plafonds F30 van ander materiaal

Verlaagde plafonds F30 OWAcoustic barrière A, B

Kanaalaansluiting

Kanaalaansluiting

Metalen plafonds F30

Metalen plafonds F30 OWACoustic BSE30
Kanaalaansluiting

Kanaalaansluiting

Metalen plafonds F90
Kanaalaansluiting

Legenda bij pagina 9 en 10.

10
12
13
14
16

Beugels aan achterzijde (bij inbouw met mortel inmetselen!).
Inbouwbuis. Leverbaar als accessoire. ⇒ zie pagina 11
Snelbouwschroeven of Spax-schroeven 4 x 45 mm.
Snelbouwschroeven of Spax-schroeven 4 x 25 mm.
Geschikte mortel (gipsmortel).
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Serie BV91

17 Plaatstalen huls, ≈ 0,75 mm dik.
18 Minerale wol, ≥ 40 kg/m³, ≈ 30 mm dik.
Isolerende mantel pos. 17 en post. 18 als
accessoire leverbaar. ⇒ zie pagina 11
19 Hollewandplug M5.
24 Popnagel van staal, 4 mm ∅.
25 Verdubbeling van plafondmaterialen of van
calciumsilicaat.
26 Onderbekledingsplaat 30 mm of 50 mm. Leverbaar als accessoire.  ⇒ zie pagina 11
27 Montagebeugel (4 stuks rondom) of in geheel
omringende bevestigingsring.
28 Verlaagd plafond van enkel- of meerlaagse plafondplaten met of zonder demping. Metalen bekledingen ook geperforeerd.
29 Ophangconstructie met 2 tegenover elkaar liggende noniushangers volgens specificaties van
de plafondfabrikant.
30 Popnagels 4 x 10,5 mm van staal.
31 Aansluitstutsen op de bouw.
Wijzigingen voorbehouden

BV90 brandwerend element

Installatie, functiecontrole, service, elektrische aansluitingen, bestelgegevens.
Brandweerstand in tijd.

Toepassingsgoedkeuring Z 41.8 - 697 voor inbouw in
zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds.
Deze geldt uitsluitend voor BV90 brandwerende elementen in zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds.
Bij deze toepassing moet de aannemer (installateur):
• de bouwopzichter een overeenstemmingsverklaring
over vakkundige inbouw enz. overhandigen.

De brandweerstand is 30, 60 of 90 minuten. Deze wordt
begrensd door de brandweerstand van de wanden, vloeren en verlaagde plafonds.
Installatie.
• BV90 brandwerende elementen moeten volgens dit
gebruikershandboek worden ingebouwd. Op de bouw
moeten verder de geldende technische regels en
wettelijke voorschriften van het desbetreffende land
in acht worden genomen. Met nadruk wordt verwezen
naar de brandveiligheidseisen aan ventilatie-installaties
(volgens het bouwbesluit). Bouwkundige eisen ten aanzien van de wanden en vloeren moeten in acht worden
genomen.
• BV90 brandwerende elementen moeten aangesloten
zijn op ventilatiekanalen of op schachten of kanalen
voor luchtgeleiding van een ventilatie-installatie.
De ventilatiekanalen mogen vervaardigd zijn van
niet-brandbare of brandbare materialen.
Ze moeten zo worden ingebouwd, dat er in geval van
brand geen aanzienlijke krachten op worden uitgeoefend. Aan deze eis wordt voldaan als er afdoende
mogelijkheden voor expansie zijn.
In lichte scheidingswanden en in verlaagde plafonds
ingebouwde BV90 brandwerende elementen moeten
daarom flexibel worden aangesloten op ventilatiekanalen van plaatstaal. Dat is mogelijk met manchetten
van brandbare materialen en met Aluflex-buizen. Boven verlaagde plafonds moeten flexibele stalen buizen
worden gebruikt. Aanbevolen wordt een expansielengte
≥ 100 mm.
• Elektrische bedradingen moeten op de bouw worden
uitgevoerd.

BV91

-

-

Formulieren hiervoor zijn via het internet beschikbaar op www.wildeboer.eu.

• een identificatieplaatje aanbrengen op het verlaagde
plafond:
-

Functiecontrole/service.
• Een handleiding bij BV90 brandwerende elementen is
via het internet verkrijgbaar op www.wildeboer.eu.
• BV90 brandwerende ventielen moeten door de eigenaar
van de ventilatie-installatie bedrijfsklaar en in goede
staat worden gehouden. De werking van de brandwerende ventielen moet na halfjaarlijkse intervallen worden gecontroleerd. Als opeenvolgende controles geen
gebreken te zien geven, mag de volgende controle na
een jaar plaatsvinden.
• BV90 brandwerende ventielen serie BV91 zijn onderhoudsvrij. Er hoeven door inkapseling en hun bijzondere
eigenschappen geen lopende werkzaamheden voor
instandhouding en gegarandeerde werking te worden
uitgevoerd.
• Bij functiestoringen moeten de benodigde reparaties of
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Daarbij moeten originele vervangende onderdelen worden
gebruikt.
• Reinigingen van de ventilatiesystemen om hygiënische
redenen zijn afhankelijk van het gebruik en hebben ook
betrekking op brandwerende ventielen.

-

Afmetingen:
DN 100, DN 125, DN 160, DN 200
		⇒ zie pagina 2

Isolatiemantel		

als huls van plaatstaal met minerale wol,
bevestigingsschroeven en verbindings
popnagels voor verlaagde plafonds F30.
IM 100 mm lang

met elektrische eindschakelaar
			
E
		⇒ zie pagina 2

		⇒ zie pagina 10

Inbouwbuis van calciumsilicaat

met afdekring, montagebeugels en
bevestigingsschroeven voor verlaagde
plafonds F90 en voor lichte scheidingswanden.
ER 120 mm lang

Onderbekledingsplaat van calciumsilicaat voor verlaagde plafonds
50 mm dik
30 mm dik

		⇒ zie pagina 9 en 10
Wijzigingen voorbehouden

Blokkeervoorziening BV90
Naam (of evt. identificatienummer) van de installateur die de blokkeervoorziening heeft ingebouwd.
Naam van de opdrachtgever, indien niet dezelfde als de installateur.
Goedkeuringsnummer Z 41.8 - 697
Fabricagejaar:

F1
F2

		⇒ zie pagina 7 en 10
Serie BV91
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BV90 brandwerend element
Bestektekst

Brandwerend element volgens EN 15650 met een
brandweerstand van 90 minuten, CE-markering en
de classificaties EI90 (ve, ho, i ↔ o) S en ook
K30U, K60U en K90U. Toepassing voor toevoerlucht
(radiale wand-, vloer- en vrije straal) en voor
afvoerlucht. Voor droge inbouw in kerngatopeningen
of met mortel (natte inbouw). Voor massieve wanden
en vloeren, lichte scheidingswanden, schachtwanden
en voor zelfstandig brandwerende verlaagde plafonds van plaatmateriaal, inlegplafonds en metalen plafonds. Ventielschotel en inbouwaansluiting
gepoedercoat, kleur RAL 9010. Hermetisch ingekapseld activeringselement 70 °C van corrosievrij
materiaal. Geïntegreerd vergrendelingssysteem voor
horizontale en verticale inbouwpositie. Traploze
volumeregeling.
Accessoires: - Elektrische eindschakelaar voor
DICHT-signalering.
- Onderbekledingsplaat van calciumsilicaat, 30 mm/50 mm voor inbouw
in verlaagde plafonds/in lichte
scheidingswanden.
- Inbouwbuis voor inbouw in verlaagde plafonds F90 van metaal en voor
lichte scheidingswanden zonder onderbekleding.
- Isolatiemantel voor inbouw in onderbekleding F30 van andere materialen en in F30 metalen plafonds.
........

stuks
Afmeting:		
DN .....
mm
Volumestroom:
........
m³/h
Drukverlies:
........
Pa
Geluidvermogenniveau: ........
dB(A)
Fabrikant:		
WILDEBOER
Type:		
BV90 (serie BV91)
compleet met bevestigingsmateriaal en overige
accessoires leveren en inbouwen.

			
levering: ...........
			monteren:...........
Selecteer niet-vetgedrukte tekst naar behoefte.
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Serie BV91

Wijzigingen voorbehouden

