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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

*Alle potentielle kombinationer af bredde og højde er disponible
**Standard dimensioner er til rådighed med forøgelse på 50mm. 

FD25 dimensioner 
B(W) x H  [mm]

100x200 - 800x600

Dimensioner kompatible med Applique

• Brandspjældet består af spjældhus, brandresistent spjældblad,  
ekstern bevægelsesmekanisme, samt termisk udløser.

• Casingen er lavet i galvaniseret stålplade, spjældbladet er 
lavet af specialfremstillet isoleringsmateriale (calciumcilikat), 
spjældbladets akse og mekanisme er lavet i galvaniseret stål, 
med messinglejer og tætninger i polyuretan og elastomerer

• Lukket spjældblad opfylder gældende krav til lækageklasse EN 
1751, klasse 2

• Casing opfylder gældende krav til lækageklasse EN 1751, 
klasse C

• Brandspjældet er udstyret med termoudløser på 72°C. Kan 
leveres med termoudløser på 95°C til ventilationssystemer med 
varm luft.

• Brandspjældets casing er fremstillet i galvaniseret stål, men kan 
også bestilles i:

 
• Galvaniseret stål og pulverlakeret
• Rustfrit stål
• Rustfrit stål og pulverlakeret

Brandklassifikation (I henhold til EN 13501-3)

Brandspjældets brandsikkerhed afhænger af klassifikationen af vægge og lofter. Det er kun tilladt at installere produkter i vægge og 
lofter i overensstemmelse med produkternes DoP. Montage i vægge og lofter med bedre brandsikkerhed end beskrevet i DoP er 
godkendt. Brandspjældet skal installeres jævnfør montagevejledningen, der fremgår i dette dokument.

Seneste information i DoP kan tilgås igennem www.a2t.dk

Dimensioner

BRANDSPJÆLD FDA25
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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

Symbol:
                       v 
                     Δpt 
                     LWA

- Lufthastighed i kanalen [m/s]
- Totalt trykfald [Pa]
- Lydeffektniveau [dB(A)]

Totalt trykfald og lydeffektniveau:

UDVÆLGELSESDIAGRAM

FD25

Værdierne for det totale trykfald for andre størrelser opnås ved at læse værdien fra grafen og gange den med korrektionsværdien fra 
tabellen. Værdien af lydeffektniveau er opnået ved at lægge den læste værdi sammen med korrektionsværdien fra tabellen.

B [mm] 100 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800

∆pt x 1,30 1,22 1,14 1,07 1,0 0,94 0,88 0,83 0,77 0,73 0,68 0,64 0,6 0,58

Lwa+ -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
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Brandspjæld, type:
FD25

FD25 - Applique - 400x300 - M230-S

Applique

Brandspjæld dimensioner
B(W) x H [mm]

Mekanisme type:

M230-S
M24-S
M24-S-ST

- elektrisk aktuator AC230V
- elektrisk aktuator AC/DC 24V 
- elektrisk aktuator AC/DC 24V med stikforbindelse

BESTILLINGSKODE

*   Applique er tilgængelig i dimensioner til og med 800 x 600mm 
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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

Applique dimensioner
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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

INSTALLATION FOR APPLIQUE (EI90)

Montage i fleksibel væg

Væggen består af 2x2 GKF plader, 12,5 mm tykke, fæstnet på en 48 mm bred stålkonstruktion. Hulrummet i væggen er fyldt med 
mineraluld med en densitet på 100 kg/m³.

Montage i tung væg

Væggen består af porebetonblokke (minimum densitet 550kg/m³) og med en minimum tykkelse på 100 mm.

Opsætning af stålkonstruktion Installationshul er B(H) + 80 mm

Installationshul er B(H) + 80 mm
Indsæt brandspjæld i væggen, og 

fastgør med skruer
(4 stk,  4.8x45 mm)

Indsæt brandspjæld i væggen, og 
fastgør med skruer
(4 stk,  4.8x45 mm)

 H
+1

00
 

 625  625  B+100 
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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

AKTUATOR

Belimo

Funktion 

Brandspjældet bliver leveret i lukket position. 
Når den elektriske aktuator tilkobles 
strømforsyningen, åbnes brandspjældet. Når 
brandspjældet opnår endeposition (brandspjæld 
åben), i hvilken den er spærret, stopper den 
elektriske motor. Brandspjældet lukker automatisk 
ved strømsvigt eller afbrud fra strømforsyning. 
Den termiske udløser, der medfølger til 
brandspjældet, forårsager kontrolleret afbrud af 
strømforsyning ved 72°C (indeni eller udenfor 
kanal). Hvis der skal udføres funktionskontrol af 
brandspjældet, kan kontakten på den termiske 
udløser presses for at lukke spjældet. Omvendt, 
når udløseren slippes, skal spjældet åbne.

Brandspjældet kan åbnes uden at være forbundet 
til strøm ved at dreje det vedlagte håndtag med 
pilen på den elektriske aktuator (med uret). 
Brandspjældet kan låses i den ønskede position 
ved at dreje håndtaget en kvart omgang tilbage 
(mod uret) på Belimo BF, og ved at trykke på 
bremsen for Belimo BFL og BFN.
For at låse elektromotoren op, skal håndtaget 
drejes en kvart omgang med uret på Belimo BF, 
eller ved at slippe bremsen på Belimo BFL og 
BFN. Efter udløsning vil spjældet være lukket af 
spring return. Når spjældet åbnes manuelt, vil den 
elektriske aktuator ikke flytte spjældet til lukket 
position efter et strømsvigt.

Diagram over ledningsføring

1 negativ (jævnstrøm) eller neutral (vekselstrøm) - sort
2 positiv (jævnstrøm) eller fase (vekselstrøm) - rød

S1 almindelig kontaktsæt, lukket brandspjæld - violet

S2 normalt lukket kontaktsæt, lukket brandspjæld - rød
S3 normalt åben kontaktsæt, lukket brandspjæld - hvid
S4 almindelig kontaktsæt, åbent brandspjæld - orange
S5 normalt lukket kontaktsæt, åbent brandspjæld - pink
S6 normalt åben kontaktsæt. åbent brandspjæld - grå
Tf1 temperatursensor for ydre side af kanalen (omgivelsestemperatur) max 72°C
Tf2 temperatursensor for indvendig side af kanalen (temperatur i kanalen) max 72°C
Tf3 temperatursensor for indvendig side af kanalen (temperatur i kanalen) max 72°C
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AIR TRUSTBrandspjæld, rektangulært, applique

Type af Belimo aktuator BFL24-T BFN24-T BFL230-T BFN230-T BF24-T BF230-T

Nominal 
spænding 
/
energiforbrug

spænding
AC/DC 24V, 

50/60Hz
AC 24V, 
50/60Hz

AC 230V, 
50/60Hz

AC 230V, 
50/60Hz

AC/DC 24V, 
50/60Hz

AC 230V, 
50/60Hz

bevægelse 2,5 W 4 W 3,5 W 5 W 7 W 8.5 W

fastholdelse 0,8 W 1,4 W 1,1 W 2,1 W 2 W 3 W

ledningsstør-
relser

4 VA 6 VA 6,5 VA 10 VA 10 VA 11 VA

Endekontakt
1 mA...3 A 

(0,5 A), DC 5 
V...AC 250V

1 mA...3 A 
(0.5 A), DC 5 
V...AC 250 V

1 mA...3 A 
(0.5 A), DC 5 
V...AC 250 V

1 mA...3 A 
(0.5 A), DC 5 
V...AC 250 V

1 mA...6 A (3 
A), DC 5 V...

AC 250 V

1 mA...3 A 
(0.5 A), DC 5 
V...AC 250 V

Operationstid
motor <60 s <60 s <60 s <60 s <120 s <120 s

spring-return ~20 s ~20 s ~20 s ~20 s ~16 s ~16 s

Interval for omgivelsestemperatur min. -30°C, max. 50°C

Ret til ændringer forbeholdes uden forvarsel. Al tekst i dette katalog er oversat fra  
producenternes originale tekniske dokumentation. Det vil derfor altid være den til 
enhver tid opdaterede originale tekniske dokumentation fra producenterne, der er gæl-
dende. Dette katalog er således retningsgivende og uden juridisk ansvar for AIR2TRUST.

* Der tages forbehold for trykfejl.


