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Rookkleppen

1. Beschrijving

De registerkleppen van het type Hot/Shield Vent PTC (serie 3501) zijn getest om te functioneren met een medium dat een 
temperatuur van 300°C kan bereiken gedurende 1 uur.  

Dit type registerklep is speciaal ontworpen om in rookextractiesystemen te worden gebruikt. De registerkleppen Hot/Shield Vent 
PTC zijn  voorzien van een servomotor dewelke de klep stuurt in functie van rook- en/of branddetectie scenarios.
De registerkleppen Hot/Shield Vent PTC zijn van het type "Normaal Open"1. In geval van stroomonderbreking aan de elektrische 
servomotor, gaan de lamellen in "open stand" staan door middel van een veerbediening. 

2. Concept

Geprofileerde lamellen, met een hoogte van 75 mm, uitgevoerd in inox 1.4016 (AISI 430)

servomotor, gaan de lamellen in "open stand" staan door middel van een veerbediening. 

1 Het is ook mogelijk om dit type klep  ( Hot/Shield PTC - serie 2501) te verkrijgen in een "Normaal gesloten" uitvoering. 

De lamellen zijn voorzien van een dichting ( op basis van siliconen) om het lekdebiet in gesloten toestand te minimaliseren, zelfs bij 

Het totale concept van deze kleppen garandeerd een solide en luchtdichte constructie, zelfs bij hogere temperaturen. 
Het montagekader is in gegalvaniseerd staal. 

De servomotor is ingebouwd in een speciale temperatuurbestendige omkasting. Het concept van deze omkasting 
(temperatuurbestendig en isolerend) laat toe dat de beweging (open/toe ) van de servomotor in alle omstandigheden perfect werkt, 
zelfs als het geheel servomotor + klep is onderworpen aan een temperatuur van 300°C gedurende 60 minut en

De lamellen zijn voorzien van een dichting ( op basis van siliconen) om het lekdebiet in gesloten toestand te minimaliseren, zelfs bij 
hoge temperatuur. 

MOGELIJKE TYPES SERVO-MOTOREN

- HM6 - PTC - 1 x 230 V - 8 W (12,5 VA) " NORMAAL GESLOTEN" (FAIL SAFE CLOSE)

- HM5 -PTC VENT - 24 V - 7 W (10 VA) " NORMAAL OPEN" (FAIL SAFE OPEN)

- HM5 -PTC - 24 V - 7 W (10 VA) " NORMAAL GESLOTEN" (FAIL SAFE CLOSE)

Standaard worden deze kleppen van het type Hot/Shield Vent PTC voorzien van een servomotor voor HM6-PTC VENT- 1x230 V - 
50 Hz - 8W (12,5 VA).  Twee potentiaalvrije contacten AC 250 V 6 A zijn  beschikbaar voor terugmelding van de stand van de klep. 

- HM5 -PTC - 24 V - 7 W (10 VA) " NORMAAL GESLOTEN" (FAIL SAFE CLOSE)

3. Test en Certificaat

De klep HOT/SHIELD PTC met zijn servo-motor is getest in een omgeving van 300°C, waarbij de cyclus ope n / toe is

uitgevoerd elke 5 minuten.

Deze test, gerealiseerd in een laboratorium en gecontroleerd door BRE, is in detail beschreven in een testrapport 

(rapportnummer 236509A) met de conclusie dat de klep na 122 minuten nog operationeel is.(rapportnummer 236509A) met de conclusie dat de klep na 122 minuten nog operationeel is.

4. Technische gegevens

Afmetingen (alle combinaties zijn mogelijk) van 100 x 100 mm tot 1000 x 1000 mm, oplopende per stap van 50 mm. 
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4. Geluid
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