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Serie SMLD

Rookafvoerklep SMLD
Beschrijving

Rookafvoerklep met meerdere lamellen, geschikt voor toepassingen in
kanalen met beperkte diepte, goedgekeurd volgens de testnorm UNE
EN 1366-10 en geclassificeerd volgens norm EN 13501-4: EI 120
(i↔o ved) S 1500 AA multi.
Ontworpen volgens de specificaties van EN 12101-8. Samengesteld
uit een structuur van vuurvast materiaal, aan de buitenzijde bekleedt
met staalplaat. In het gebied van luchtdoorstroming bestaande uit
verschillende lamellen van vuurvast materiaal.
Montage door verticale inbouw in een muur, met verticaal
afvoerkanaal. Optioneel met een van tevoren aan het kanaal
vastgeschroefd montageframe.
Aan de voorzijde van de klep, d. w. z. het gedeelte gezien vanuit de
leefruimte, voorzien van een beschermend en decoratief rooster,
model RPK, specifiek ontworpen voor rookafvoer en gemaakt van
geanodiseerde aluminium profielen.
Kan zowel worden toegepast voor rookafvoer als luchtaanvoer
(onafhankelijke richting van de luchtstroom).

Activering

Het mechanisme is geïntegreerd in de bovenkant van de klep en
beschermd tegen rook en hitte.
- automatische activering (openen) en automatische reset (sluiten)
door middel van een servomotor (CE-gemarkeerd):
Andere activeringsopties:
- Activering (openen) door elektrische spoel en handmatig resetten
(sluiten) (CE-markering). Optioneel met eindeloopschakelaars.
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
- Automatische reset door middel van servomotor BL24-48, met een
voedingsspanning van 24.... 48 V AC/DC, inwerking gesteld door de
eerder genoemde elektrische spoelen. Optioneel met
eindeloopschakelaars: (CE-markering).
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Rookafvoerklep SMLD
CE-markering

De rookafvoerklep van Koolair, model SMLD, bezit CE-markering, nr. 0370-CPR-1688
conform de voorschriften RPC-305/2011/EU, volgens de norm EN15650:2010.

Normen

Het klepmodel SMLD is goedgekeurd volgens de Europese testnorm UNE-EN 1366-10 en de Europese
classificatienorm UNE-EN 13501-4, waarbij EI 120 (ved i↔o) S 1500 AA multi:
(E) Integriteit
(I) Afdichting
(120) : weerstand 120 minuten
(ved) Verticale montage in kanaal
(i ↔ o) Symmetrisch. Geschikt voor vuur in beide richtingen (intern-extern en extern-intern)
(S) Luchtdichtheid. Luchtlekkage door de lamellen van de klep <200 m3/uur*m2
(1500) Geschikt voor werkdrukken tot en met 1500 Pa negatief (afvoer) en 500 Pa positief (toevoer).
(AA) Automatische interventie.
(multi) Geschikt voor systemen met verscheidene compartimenten
De gemotoriseerde rookafvoerklep, model SMLD, kan in combinatie met het KOOLAIR KOOLCOM systeem voor het
beheer en de bewaking van kleppen worden gebruikt.
Voor een goede werking van de brandklep is het absoluut noodzakelijk de montage- en werkingshandleiding te lezen en
op te volgen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de bestaande nationale wetgeving.
Meer informatie en updates evenals de installatie- en bedieningshandleiding vindt u op onze website
(www.koolair.com).

Verklaarde prestaties van rookafvoer
SMLD
CPR-1688

Afmetingen
(mm)

Plaats van
de installatie

Installatie

Clasificatie

L: 2 → 4 lamas
H: 200 → 1000

Rookafvoerkanaal

Verticaal kanaal
certificaat 1366-8

EI-120 (ved i↔o) S
1500 AA multi
(500 Pa)
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Rookafvoerklep SMLD
Afmetingen
Afbeelding van kanaal
Druk uitoefenen voor het openen
van de klep ter bescherming van de componenten

Etikettering
van het
product

Elektrische
aansluitingen

Ruimte voor het mechanisme

Frame

Lamellen

Contraframe

Vuurweerstand volgens norm EN 13501 - 4
EI 120 (Ved - i

o) S 1500 AA MULTI

Afmetingen en gaten
Afmetingen L (zie afbeelding)
Aantal lamellen (N)

Nominale afmetingen
Ln (mm)

Buiten afmetingen
Lht (mm)

2

354

418

3

527

591

4

700

764

Afmetingen H (zie afbeelding)
Nominale
afmetingen Hn (mm)
Van 200 tot 1000, stappen van 50 bij 50
Afmetingen in mm
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Rookafvoerklep SMLD
Afmetingen
Installatie en activering
Klep SMLD
Rooster model RPK ter
bescherming bij
luchtafvoer

Montageframe

Gaten Ø 3

Toepassing van de klep SMLD in installaties met kanalen anders dan diegene die voor certificering zijn getest: De SMLD
rookafvoerklep voor systemen met meerdere compartimenten (multi) wordt toegepast in kanalen die volgens norm EN
1366-8 zijn getest, of die zijn gemaakt van materialen met dezelfde dichtheid of grotere dikte dan die welke voor de
certificatietest zijn gebruikt. De installatie van het kanaal moet worden uitgevoerd volgens de geldende werktekeningen
van de fabrikant.
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Rookafvoerklep SMLD
Installatie
Gebruik van montageframe
Kanaal volgens norm UNE-EN 1366-8

Montageframe
Voorzorgsmaatregelen:
• Voordat de klep wordt gemonteerd, dient erop gelet te worden dat het montageframe loodrecht is.
• Bevestig het frame aan het kanaal met de 4 bij het frame meegeleverde schroeven.
• Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen naar het kanaal.

Montage van SMLD

SMLD

x4 Schroeven

• Monteer de klep op het montageframe. Gebruik, om alles op de plaats te houden, de vouwbare pootjes die zich in de
behuizing van de klep bevinden.
• Bevestig de klep aan het frame met de 4 schroeven die bij de klep zijn geleverd.
• Voltooi de montage door alle schroefgaten af te dekken met een type kit dat uitzet.
Als veiligheidselement moet de klep zorgvuldig worden opgeborgen en dient er voorzichtig mee te worden omgegaan.
Voorzorgsmaatregelen:
- Bewaren op een plek beschermd tegen vocht.
- Vermijd contact met water.
- Voorkom vervorming van de klepbehuizing bij de installatie en afdichting.
- Voorkom stoten en kantelen van de klep tijdens het verplaatsen.
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Rookafvoerklep SMLD
Aansluitingen
Elektrische aansluitingen voor de activering
FCU: veiligheidspositiecontact (eindeloop) unipolair.
DCU: wachtpositiecontact (beginloop) unipolair.
FCB: veiligheidspositiecontact (eindeloop) bipolair.
DCB wachtpositiecontact (beginloop) bipolair.

Links

Rechts

• Activering door arbeidsstroom- of onderspanningsspoel (CE-markering):
Mogelijke elektrische voedingen:
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.

Links

Rechts

SPOEL
(Type voeding)

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk.
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Rookafvoerklep SMLD
Aansluitingen
• Activering en reset via elektrische servomotor (CE-gemarkeerd):
Voedingsspanning 24 V AC/DC (model BLE24) of 230 V AC (model BLE230). Deze motoren hebben geïntegreerde
beginloopschakelaars (DCU) en eindeloopschakelaars (FCU). De voeding van de motor moet AES (Alimentations
Électriques de Sécurité) zijn. Optioneel kan hij voorzien worden van een tweede beginloopschakelaar (DCB) en een
tweede eindloopschakelaar (FCB).
Rechts

Links

• Activering door arbeidsstroomspoel en reset door elektrische servomotor (CE-gemarkeerd):
arbeidsstroomspoel 24 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. d.c.
arbeidsstroomspoel 24 v. a.c.
arbeidsstroomspoel 48 v. a.c.
Servomotor voor reset (sluiten) van de klep, BL24-48, met voedingsspanning van 24 … 48 V AC/DC

Links

Rechts

MOTOR

SPOEL
(Tiype voeding)

Als optie zijn twee beginloopschakelaars (DCU, DCB) en twee eindeloopschakelaars (FCU, FCB) mogelijk.
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Rookafvoerklep SMLD
Technische gegevens
DOORSNEDE H

Hn

Hn

Ht

Hh

ACTIVERINGSMECHANISME

Ln

MONTAGEFRAME (OPTIONEEL)

198

DOORSNEDE L

Montageframe

≥100

Kanaal volgens norm UNE-EN1366-8

209

Lh

Montageframe

Ln
Lt

RPK

Lm

Lamellen

Ln

Lt

Lm

Lh

2
3
4

354
527
700

418
591
764

427
600
773

429
602
775

Eenheid in mm

Tabel met het vrije oppervlak (dm2)
Lame- Ln
			
llen
(mm) 200

Hoogte Hn (mm)
250

300

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

2

354

4,9

6,1

7,3

8,5

9,8

11,0

12,2

13,4

14,6

15,9

17,1

18,3

19,5

20,7

22,0

23,2

24,4

3

527

7,3

9,2

11,0

12,8

14,6

16,5

18,3

20,1

22,0

23,8

25,6

27,5

29,3

31,1

32,9

34,8

36,6

4

700

9,8

12,2

14,6

17,1

19,5

22,0

24,4

26,8

29,3

31,7

34,2

36,6

39,0

41,5

43,9

46,4

48,8

SYMBOLEN
L = Lengte
H = Hoogte
Ln = Nominale lengte
Hn = Nominale hoogte
Lt = Totale lengte

Ht = Totale hoogte
Lm = Lengte montageframe
Hm = Hoogte montageframe
Lh = Lengte opening
Hh = Hoogte opening
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Rookafvoerklep SMLD
Technische gegevens
Grafiek SMLD
SMLD Vp-ΔPest
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Vp

Symbolen:
Vp
ΔPst.

Snelheid van de luchtdoorgang in de klep in m/s.
statisch drukverlies in de klep in Pa.

Selectievoorbeeld:

Voor de berekening van het statische drukverlies van een SMLD klep op basis van een gegeven luchtdebiet Q
(m3/uur) wordt de luchtsnelheid Vp (m/s) berekend aan de hand van de doorgang (dm2) van de klep volgens tabel vrije
ruimte. M.b.v. van dit oppervlak en een gegeven doorstroomsnelheid wordt
d.m.v. bovenstaande grafiek het drukverlies verkregen.
Voorbeeld:
Voor een poort met 2 lamellen en een hoogte van 500 mm hebben we een vrije oppervlakte van 12,2 dm2. Voor een
ontwerpdebiet van 2000 m3/h3 wordt de stroomsnelheid berekend met behulp van de formule Vp = (Q / luchtpas) / 36.
In dit geval zou de Vp = 4,55 m / s die werd geïntroduceerd in de vorige tabel ons een statisch belastingsverlies geven
ΔPest. = 14 Pa.
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Rookafvoerklep SMLD
Codificatie
Modellen en afmetingen van de klep
SMLD – L x H (mm)

Activering. Componenten
+ MOTOR-BLE24
+ MOTOR-BLE230
+ B IMP 24 V DC + FC/PC
+ B IMP 48 V DC + FC/PC
+ B IMP 24 V AC + FC/PC
+ B IMP 48 V AC + FC/PC
+ B IMP 24 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V DC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 24 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48
+ B IMP 48 V AC + FC/PC + MOTOR RESET-BL24/48

Accessoires
MM (Metalen montageframe)
RPK (beschermrooster rookafvoer)
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Serie SMLD

EDEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM.
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke
toestemming van KOOLAIR, S.L.
CNL-SMLD-1017-00

KOOLAIR, S.L.
Calle Urano, 26
Poligono industrial nº 2 – La Fuensanta
28936 Móstoles - Madrid - (España)
Tel: +34 91 645 00 33
Fax: +34 91 645 69 62
e-mail: info@koolair.com

www.koolair.com

