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Rookklep SMLD
Montage-instructies

NORMATIEVE BENAMING VAN HET PRODUCTTYPE

SPECIFIEKE GECERTIFICEERDE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

VERZAMELKANAAL ENKELVOUDIG KANAAL OF 
VERZAMELKANAAL

Producttype Rookklep Rookklep
Soort Meerdere lamellen Meerdere lamellen
Eisen Voorzien van resetfunctie voor resetten 

na ontgrendeling in koude toestand 
Wachtstandcontactpunt (DCU)
Veiligheidsstandcontactpunt (FCU)

Voorzien van resetfunctie voor resetten 
na ontgrendeling in koude toestand 
Geïntegreerde handmatige bediening met 
niveau
0 of 1 in open toestand

Niet toegestaan Standsverandering door gebrek aan 
vermogen in het 
bedieningselement

Veiligheidsopties Geïntegreerde handmatige 
bediening van niveau 1 voor 
opening en sluiting

Wachtstandcontactpunt (DCU)
Veiligheidsstandcontactpunt (FCU)

Werkingsmodus Met inwendige voeding Met inwendige voeding
Wijze van besturing Elektrische besturing Elektrische besturing
Wijze van besturing
op afstand

Door arbeidsstroomafschakelspoel Door arbeidsstroomafschakelspoel

Spanning Uc en Vcc 24 of 48 Vcc
24, 48, 230 Vca

24 of 48 Vcc 
24, 48, 230 Vca

Verbruikt vermogen in W            CC: Max 3,5 W
           AC: Max. 5,5 VA

           CC arbeidsstroomafschakelspoel: 
                Max 3,5 W
           CC onderspanningafschakelspoel:           
             Max 1,6 W
           AC arbeidsstroomafschakelspoel: 
           Max 5,5 VA
           AC onderspanningafschakelspoel: 
             Max 4 VA

Type luchtkanaal

SMLD op afstand bestuurbaar 
24/48 Vcc
24/48 Vca
220 Vca

+ handmatige reset

SMLD op afstand bestuurbaar 
24/48 Vcc
24/48 Vca
220 Vca

+ resetmotor

SMLD
gemotorizeerd

Verzamelkanaal
X 

Behalve bij onderspanning- 
afschakelspoel

X 
Behalve bij onderspanning- 

afschakelspoel
X

Enkelvoudig kanaal of 
verzamelkanaal

X
arbeidsstroomafschakelspoel 
onderspanning- afschakelspoel

X
arbeidsstroomafschakelspoel 
onderspanning- afschakelspoel

X
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

SPECIFIEKE GECERTIFICEERDE KENMERKEN VAN HET PRODUCT

VERZAMELKANAAL ENKELVOUDIG KANAAL OF 
VERZAMELKANAAL

Montage-wijze As met verticale lamellen As met verticale lamellen
Afmetingen Zie pagina 4 Zie pagina 4
Vrije oppervlakten Zie pagina 4 Zie pagina 4
Vuurweerstandsgraad EIS 1500 Pa EIS 1500 Pa
Luchtstromingsrichting Willekeurig Willekeurig
Richting van vuur Willekeurig Willekeurig
Montagewijze Ingebouwd in een muur

Bevestiging met of zonder frame
Ingebouwd in een muur
Bevestiging met of zonder frame

Veiligheidsrooster Met beschermingsrooster type 
RPK

Met beschermingsrooster type 
RPK

Additionele 
functies

Bipolaire standcontactpunten 
FDCB

Bipolaire standcontactpunten 
FDCB

Weerstand 300 cycli 300 cycli

Product samen te stellen Nee Nee
Onderdelenlijst Niet van toepassing Niet van toepassing

Certificaten
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

AANZICHT VAN DE KLEP

AFMETINGEN EN GATEN

Afmetingen in mm

Afmetingen L (zie vliegtuig van de poort)

Aantal vinnen (N) Nominale afmetingen 
Ln (mm)

Buitenafmetingen 
Lht (mm)

2 354 418

3 527 591

4 700 764

Afmetingen H (zie vliegtuig van de poort)

Nominale afmetingen Hn (mm) Afmetingen van de 
luchtdoorgang Hpa (mm)

Buitenafmetingen 
Hht (mm)

Van 200 tot 1000 stappen van 50 tot 50 Hpa=Hn Hn+249

Berekening van luchtdoorgang 
(dm2)

Ln = Lht - 64 Hpa = Hn = Hht - 249 Luchtdoorgang formule (dm2)

Lpa = Ln - (Nx45) ( Hpa (mm) x Lpa (mm) / 10000

Trek om de beschermklep te openen

Kader

Gedeelte met mechanisme

Lamellen

Label met 
produkt-

omschrijving

Bevestigingskader
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Rookklep SMLD
Montage-instructies
PRODUCTMARKERING

Naam van de houder: SAFEAIR
Commerciële referentie: SMLD
Nominale maat:
Normatieve aanduiding: Niet-modulaire rookklep
Degree van weerstand tegen brand + druk: EIS 120 1500 Pa
Vrije ruimte =                    dm2

Kenmerken van de ingangen: E. Tele =                    Vcc / E / 3.5 W
Certificering AFNOR Nº
Productie partij en jaar:

VERKLARING VAN DE PRODUCTCODES

VERKLARING VAN DE LABELCODIFICATIE 

E = Integriteit
I = Isolatie
120 = Vuurweerstandsduur in minuten
i ↔ o = Positie van de mechanismen (Vuurzijde willekeurig)
ho = Toepassing in vloerplaat. Horizontaal.
 Montage in horizontale bouwdelen (vloerplaat)
Ve = Toepassing in verticale bouwdelen (massieve wand / lichte wand).
S = Luchtdichtheid
Pa = Druk in Pascal

auto = Zelfsturend   
télé = Besturing op afstand
CC = Verzamelkanaal
CU = Enkelvoudig kanaal
Pa = Druk in Pascal 
Dim.nom = Nominale afmetingen 
S.L. = Vrij oppervlak 
E.ALIM = Ingang voeding
E.TELE = Ingang besturing op afstand 
E = Arbeidsstroomafschakelaar
R = Onderspanningafschakelaar
Vca / Vac = Voltage in wisselstroom
Vcc / Vcc = Voltage in gelijkstroom
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Rookklep SMLD
Montage-instructies
BEPROEVING EN CERTIFICERING

Alle kleppen die wij produceren worden onderworpen aan beproevingen uitgevoerd door erken-
de  instellingen. De rapporten opgesteld op basis van deze beproevingen vormen de basis voor de     
certificatie van onze rookkleppen. Beproeving conform de norm  EN 1366-10 en beproeving conform 
de norm  EN-12101-8, NF- S 61-937-1 en NF- S 61-937-10. 

  Europa: Classificatie volgens EN 12101-8 Gecertificeerd volgens: 0370-CPR-1688

Dit certificaat bevestigt de continuïteit van de prestaties:
Op grond van de Verordening 305/2011 / EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 
2011 (Construction Products Regulation of CPR), dit certificaat geldt voor bouw grondstoffen:
Systemen om rook en warmte te controleren. Deel 8: Ontrookingskleppen.
Certificatie-instelling:
LGAI. Technological Center, S.A
Campus UAB – Ronda de la Font del Carmen s/n
E-08193 Bellaterra (Barcelona)
T: +34 93 567 20 00
F: +34 93 567 20 01
www.applus.com

  Frankrijk: Certificado NF: 21.02

Het NF merk certificeert:
- De naleving van NF S 61-937 << Security Systems Fire in werking gestelde inrichtingen 
Beveiliging >> delen 1 en 10 voor de luiken.
- Zeker een vermoeden van overeenstemming met het decreet van 22 maart 2004 gewijzigd op 14 
maart 2011 aan de classificatievan brandwerendheid.
- De waarden van de karakteristieken zijn in deze bijlage bekend gemaakt.
Certificatie-instelling:
AFNOR Certificación.
11, Rue Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint Denis Cedex
T: +33(0)1.41.62.80.00
F: +33(0)1.49.17.90.00
http://www.afnor.org en http://www.marque-nf.com
Email: certification@afnor.org
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

MONTAGE EN INWERKINGSTELLING

Rooster met het uiterlijk van 
geanodiseerd aluminium

Rookklep SMLD 

Montage-frame

Gaten Ø 3

Installeer in een kanaal waarvan de interne afmetingen 1250 mm (Breedte) x 1000 mm (Hoogte) 
maximaal zijn, bestaande uit 52 mm dikke Promatect L500-platen.
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

MONTAGE VAN HET FRAME

Kanaal volgens de norm UNE-EN 1366-8

Contraframe

•   Zorg ervoor dat het frame haaks is voordat het gemonteerd wordt.
•   Maak het frame aan het kanaal vast met behulp van de 4 schroeven die bij het frame worden          
geleverd.
•   Boor een gat voor de doorgang van de verbindingen aan het kanaal.

MONTAJE DE LA SMLD

•   Monteer de rookklep aan het montageframe, de buigbare pootjes dienen als stootkussen.
•   Maak de klep aan het frame vast met behulp van 4 schroeven die bij de klep geleverd worden.
•   Als laatste stap worden alle gaten van zwellende vulstof voorzien.

SMLD x4 Schroeven
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

MONTAGE VAN DE RPK

Aangezien een rookklep een veiligheidselement is moeten deze kleppen veilig opgeslagen worden 
en moet er voorzichtig met de kleppen worden omgegaan.

- Bewaar de klep op een locatie waar deze beschermd wordt tegen vocht.
- Vermijd aantasting van de klep.
- Vermijd contact met water.
- Vermijd de vervorming van de klep tijdens montage en bij het afdichten van de klep.
- Vermijd dat de klep ergens tegen botst en/of kantelt bij het verplaatsen.

RPK x4 Schroeven

ACCESSOIRES

- Het gebruik van een montageframe wordt aanbevolen.

- Een beschermend rooster om te voorkomen dat vuur door de rookklep heen kan gaan. Koolair 
rooster biedt een compleet scala aan RPK-roosters die compatibel zijn met de rookklep SMDL.
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

Links

Rechts

FCU : veiligheidsstandcontactpunt (eindeloop) 
enkelpolig
DCU : wachtstandcontactpunt (beginloop) enkel-
polig.
FCB : veiligheidsstandcontactpunt (eindeloop) 
bipolair
DCB : wachtstandcontactpunt (beginloop) bipo-
lair.

Let op: De microcontacten worden               
weergegeven in werkingstoestand, met de 
lamellen van de kleppen gesloten (DC, in      
werking; bij FC, vrije toestand)

•   Op afstand bestuurbare uitvoering

De spanning van de op afstand bestuurbare uitvoering en de voeding van de positie-aansluitingen 
dienen TBTS te zijn (24 of 48 V).

Links Rechts

SPOEL
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

•   Uitvoering met motor

Bekabeling van de uitvoering met motor 
LET OP: De voeding van de motor dient AES te zijn (d.w.z. volgens de normering van Alimentations 
Électriques de Sécurité, norm NF S61-940).

Links Rechts

•   Op afstand bestuurbare uitvoering + motor

RechtsLinks

*87º BLE
*80º BEN

MOTOR SPOEL

Aandrijving Certificaat Min aantal Max aantal Min sectie Max sectie

Op afstand bestuurbare uitvoering 8 14 0.50 mm2 1.50 mm2

Uitvoering met motor 9 15 0.75 mm2 1.50 mm2

Op afstand bestuurbare uitvoering 
+ motor 10 16 0.50 mm2 1.50 mm2

 

 

 

Secties en aantal compatibele elektrische geleiders
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Rookklep SMLD
Montage-instructies

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK VAN DE KLEP

Het is aanbevolen om de kleppen in frames te monteren die vooraf in het kanaal zijn aangebracht 
en daarbij zijn afgedicht. Tijdens de montage moet de haaksheid van de geheel in de gaten worden 
gehouden. De kleppen SMDL dienen verticaal gemonteerd te worden. Tijdens de installatie moet de 
klep worden beschermd tegen de aanhechting van afdichtingsmateriaal en moet er voorzichtig met 
de klep worden omgegaan. Bij ingebruikname van de klep dient het geheel te worden gereinigd zodat 
er geen stof of vuil aanwezig is en het risico van aantasting van de lamellen wordt voorkomen. De 
elektromagnetische spoel is een zeer gevoelige element van het mechanisme. Maak de klep schoon 
(van stof en andere deeltjes) bij ingebruikname en schenk daarbij bijzondere aandacht aan de spoel. 
De voorzijde moet voorzien zijn van een beschermend rooster om vuur tegen te houden bij brand.
Opmerking: Willekeurige luchtrichting (luchttoevoer en -afvoer).

•    Handmatige bediening
 •   Uitvoering met motor

Trekken om het mechanisme te activeren

 •   Op afstand bestuurbare uitvoering
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Om de op afstand bestuurbare klep SMLD opnieuw in te stellen dienen de instructies zoals weerge-
geven in onderstaande afbeeldingen te worden opgevolgd.

Rookklep SMLD
Montage-instructies

Sleutel om de lamellen te bewegen

De lamellen handmatig sluiten met de sleutel die is geleverd bij de klep

ONDERHOUDSINSTRUCTIES EN GARANTIEVOORWAARDEN

Geen bijzonder onderhoud.

Ten minste één keer per jaar een operationele controle.

Koolair is niet verantwoordelijk indien de montage, installatie en elektrische aansluitingen niet       
worden gerealiseerd zoals beschreven in deze technische handleiding. In dat geval is de veiligheid 
niet gewaarborgd.

Behuizing van schakelaar
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DEZE CATALOGUS IS INTELLECTUEEL EIGENDOM VAN KOOLAIR
De reproductie van een deel of van de volledige inhoud is verboden zonder de uitdrukkelijke en authentieke toestemming  
van KOOLAIR, S.L.

CNL-MISMLD-1115-02
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