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Brandkleppen

1. Beschrijving

2. Concept
De EKO-J kleppen hebben contra-roterende lamellen, dewelke in een robust kader draaien. 
De lamellen en het kader zijn gemakkt uit warmverzinkte staalplaat. 

Het stangenstelsel is afgeshermd met een metalen afschermkap. 

Kleppen groter dan 600 mm hebben 2 asuiteinden die naar buiten zijn gebracht.
De lamellen hebben een hoogte van 200 mm (behalve kleppen met H < 300 mm => deze lamellen zijn 150 mm). 

3. Afmetingen
A 200 x B 200 => A 2000 x B 2000 mm, per stap van 100 mm
Note: A altijd > B

4. Dichtheidsklasse
De kleppen EKO-J zijn leverbaar is 4 dichtheidsklasses. 

5. Temperatuur
In de standaard uitvoering is de EKO-J klep geschikt voor een luchttempartuur van maximaal 100°C. 

6. Montage
In de standaard uitvoering zijn de  EKO-J kleppen geschikt voor een montage met de lamellen horizontaal. 
Op aanvraag : speciale uitvoering met de lamellen verticaal. 

7. Onderhoud
Het is aanbevolen om 2 maal per jaar een visuele inspectie te maken. 
In het geval van sterke bevuiling van de lamellen dienen deze met de nodige voorzichtigheid gereinigd te worden. 
De afdichting van de lamellen dient gecontroleerd te worden en indien nodig moeten de lagers gesmeerd worden. 

8. Toebehoren en opties
* Voorziening voor handbediening,
* Servomotor (24V, 230V, veerteruggang, omkeerbaar, modulerend, open/dicht, enz…),
* Tegenflenzen,
* Montage kader voor inbouw,
* Vrije bedieningsas,
* Uitvoering met kader zonder flenzen,
* Uitvoering in staal of inox.
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Al de EKO-J kleppen worden geleverd met een aanduidingspijl ter hoogte van de bedieningsas om de stand van de klep aan te 
duiden. 

Om te voldoen als brandklep volgen A.R. van 19/12/1997, moeten de kleppen EKO-J in klasse 3 zijn volgens VVS AMA 98. 

Op aanvraag kunnen de EKO-J kleppen geleverd worden met metalen lagers, dewelke toelaten om te werken in een 
luchttemperatuur van meer dan 100°C.

De brandkleppen EKO-J worden gebruikt in ventilatie en ontrokingsinstallaties als regelklep of rookafsluitklep. 

De lamellen draaien in nylon lagers, opgehangen in het kader. De lamellen zijn onderling met elkaar verbonden door een 
stangenstelsel dat aan de buitenkant van de klep zit.

De as van een lamel is naar buitengebracht, hetgeen toelaat om een servomotor of een handbediening te monteren. 
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9. Confirmiteit volgens A.R. van 19-12-1997
* Beschrijving volgens A.R. : a) luchttempertuur tot 100 °C

* Voorzien voor een temperatuur = Zie § 5 hiervoor
* Lekdebiet : 20 l/s volgens klasse 3 (72 m³/h) met 500 Pa; zie diagram hierna. 

10. Technische karakteristieken
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     b) lekdebiet max. 216 m³/h per m² van de klep bij een verschildruk van 500 Pa
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