BRAND- EN
ROOKWERENDE COMPONENTEN

SOLID AIR IS SPECIALIST OP HET GEBIED VAN BINNENKLIMAAT EN LUCHTTECHNIEK
EN DRAAGT DAARMEE BIJ AAN EEN OPTIMAAL BINNENKLIMAAT. SOLID AIR KAN U OP
VELE MANIEREN VAN DIENST ZIJN MET ZOWEL DE LEVERING VAN COMPONENTEN ALS
DE REALISATIE VAN TOTAALPROJECTEN.
Het succesverhaal startte met het ontwikkelen,
produceren en verkopen van kwalitatief hoogwaardige
plafondroosters, waarbij het productenpakket
gestaag is uitgebreid met een breed scala aan
luchtverdeel- en binnenklimaatproducten. Vanaf
2000 heeft Solid Air een unieke, geheel eigen range
aan inductie units ontwikkeld die in Nederland tot de
top behoren met betrekking tot kwaliteit en verkochte
aantallen.

Aanvullend heeft Solid Air zich verder gespecialiseerd
op het gebied van luchtbehandelingskasten en zijn
ook klimaatplafonds geïntegreerd in haar productenen dienstenpakket.
Solid Air is uitgegroeid tot een totaalleverancier
van klimaatoplossingen. Waar nodig zijn onze
producten gecertificeerd volgens de strengste regels
en Europese normen. Uitgebreide selectiesoftware
en BIM-bibliotheken zijn beschikbaar. Vanaf 1998
richt Solid Air International zich op de buitenlandse

markt en wordt via agenten de scope verder vergroot
richting Europa en zelfs daarbuiten.
Solid Air heeft veel kennis en ervaring in huis en
kan degewenst een beroep doen op aanvullende
specialistische kennis van haar zusterbedrijven
binnen de Nijburg Industry Group. Bijvoorbeeld op het
gebied van productontwikkeling, mogelijkheden voor
het genereren van specials, productie, engineering en
levering en montage van complete projecten, etc.

Wij zijn één van Nederlands meest vooruitstrevende producenten van geavanceerde en duurzame
binnenklimaatoplossingen. Sinds 1986 worden onze producten met succes toegepast in onder andere utiliteit,
industrie, woningbouw, retail, onderwijs en gezondheidszorg. Innovatie en het leveren van maximale kwaliteit
zit in ons DNA.

CERTIFICERING
Nijburg is NEN-EN-ISO 9001:2015 en VCA
gecertificeerd. Onze producten zijn allen
voorzien van de wettelijk verplichte
CE-markering. Onze producten zijn
beoordeeld en getest door TNO, Peutz,
Efectis, TÜV (Eurovent) en WSP die ook
onafhankelijke testen kunnen uitvoeren.
Diverse Solid Air producten zijn Eurovent
gecertificeerd (AHU range KEK onder
certificaat No. 14.10.004 en Active and
Passive Chilled Beams onder certificaat
No. 09.11.431).

Wij zijn een betrouwbare partner voor adviseurs
en installateurs en denken mee met architecten.
Door onze kennis, ons brede productassortiment
en een aantrekkelijke prijsstelling dragen wij bij
aan een comfortabeler en gezonder binnenklimaat
in woon- en werkomgevingen, zowel nationaal
als internationaal.

DOELGROEPEN
Belangrijke doelgroepen zijn utiliteit, industrie,
woningbouw, retail, onderwijs en gezondheidszorg.
Bij Solid Air weten we dat een goed binnenklimaat
essentieel is voor optimale prestaties. Daarom is ons
motto: Good climate, better performance!

SOLID AIR KENT
NEGEN PRODUCTGROEPEN:
• Luchtbehandelingskasten
• Klimaatplafonds
• Roosters
• Buitenluchtroosters/Dakkappen
• Volumeregelaars
• Naverwarmers/-koelers
• Geluiddempende componenten
• Brand- en rookwerende componenten
• Inductie units

SOLID AIR ALS KENNISPARTNER:
• Vanuit de negen productgroepen leveren wij een
totaaloplossing voor een comfortabel binnenklimaat.
• Door onze eigen ontwerp- en productiecapaciteit zijn wij
uitermate flexibel. Ook als het gaat om maatwerkproducten.
• Dankzij ons efficiënte productieproces, slimme voorraadbeheer
en onze uitstekende afdeling logistiek bieden wij snelle
levertijden.

BRAND- EN ROOKWERENDE COMPONENTEN
Om de veiligheid in een gebouw en daarmee het welzijn van personen te kunnen
waarborgen is het essentieel om de verspreiding van brand en rook te voorkomen,
zodat mensen tijdig geëvacueerd kunnen worden. Behalve brandkleppen voor
ventilatiekanalen, zijn er ook brandwerende elementen voor deuren en wanden
beschikbaar.

“Compartimentering door
middel van brandkleppen”

COMPARTIMENTERING

VEILIGHEID VOOR ALLES

Gebouwen moeten niet alleen gezond en comfortabel,
maar allereerst veilig zijn. Gebouwen worden ingedeeld
in afsluitbare brand- en rookwerende compartimenten,
zodat de brand en de rook zo lang mogelijk opgesloten
blijft in de ruimte waar zij is ontstaan. Door deze
compartimenten worden ventilatiekanalen gevoerd
van het luchtbehandelingssysteem. Zonder passende
maatregelen aan deze kanalen heeft het brandwerend
maken van vloeren, wanden en plafonds geen enkele
zin. Niet alleen kan de brand via de luchtkanalen
overslaan, ook zou de rook zich gemakkelijk door het
pand kunnen verspreiden. En bij branden vallen de
meeste slachtoffers doorgaans door inademing van
giftige rookgassen.

Brand- en rookwerende componenten voorkomen
de verspreiding van vuur, hitte en rook, doordat zij de
brandcompartimenten daadwerkelijk afsluiten. Hoe
langer zij hun werk doen, hoe meer tijd er is voor de
evacuatie van mensen uit het brandende gebouw.
Weerstand tegen hoge temperaturen en een betrouwbare
werking zijn essentieel! Het kan mensenlevens redden.
Solid Air heeft een uitgebreid assortiment van branden rookwerende producten, die allemaal getest,
gecertificeerd en montagevriendelijk zijn.

BRANDKLEPPEN
Brandkleppen zijn onderdeel van het ventilatiesysteem, maar zijn meestal
onzichtbaar weggewerkt in een brandscheiding. Wanneer er in een ruimte brand
ontstaat, wordt er veel rookgas geproduceerd dat zich zal verplaatsen naar ruimtes
waar de luchtdruk lager is. Naast het tegenhouden van brand, hebben brandkleppen
als één van de belangrijkste functies ervoor te zorgen dat de rookgassen zich niet
via het luchtventilatiekanaal verspreiden. Op relatief koude rookgassen treden ze
in werking door activering via rookmelders.
De brandkleppen van Solid Air zijn getest volgens
de Europese norm EN 1366-2, geclassificeerd
volgens EN 13501-3 en CE-gecertificeerd volgens
EN 15650:2010. Daarnaast lopen we voorop als
het gaat om het monteren van de kleppen en
het brandwerend afdichten van de sparingen in
wanden volgens de laatste technieken, met name

de veel toegepaste harde steenwol beplating.
Standaard in Nederland zijn de brandkleppen
handbediend.
Maar
ten
behoeve
van
gebouwautomatisering zijn de brandkleppen ook
verkrijgbaar met begin- en eindschakelaars of met
een servomotor bediening (Belimo/Siemens).

WIJ BIEDEN U
DE VOLGENDE
BRANDKLEPPEN:
• Ronde brandkleppen
• Rechthoekige brandkleppen
• Brandwerende vlinderkleppen

Werking van de brandklep - 01

RONDE BRANDKLEPPEN
FDC25
Compacte brandklep, geschikt voor inbouw in
brandscheidende wanden en vloeren.

KENMERKEN FDC40:
• Zware uitvoering en geschikt voor grotere kanalen
of hogere brandwerende eisen.
• Afhankelijk van de constructie en de inbouwwijze
geldt een brandwerendheid tot 120 minuten.
• Montagepositie onafhankelijk van
luchtstroomrichting en brandhaard.
• LUKA C/ATC 3.
• Smeltveiligheid zijdelings uitneembaar.

KENMERKEN FDC25:
• Het dunne klepblad zorgt voor een
grote netto doorlaat met minimaal
drukverlies en een minimale
geluidproductie.
• Afhankelijk van de constructie
en de inbouwwijze geldt een
brandwerendheid tot 120 minuten.
• Montagepositie onafhankelijk van
luchtstroomrichting en brandhaard.
• LUKA C/ATC 3.
• Smeltveiligheid zijdelings
uitneembaar.

FDC40
Geschikt voor inbouw in brandscheidende
wanden en vloeren.

RECHTHOEKIGE BRANDKLEPPEN

KENMERKEN FD25:
• Het dunne klepblad zorgt voor een grote
netto doorlaat met minimaal drukverlies
en een minimale geluidproductie.
• Afhankelijk van de constructie en de
inbouwwijze geldt een brandwerendheid
tot 120 minuten.
• Montagepositie onafhankelijk van
luchtstroomrichting en brandhaard
• LUKA C/ATC 3.
• Smeltveiligheid zijdelings uitneembaar.

FD25
Compacte brandklep, geschikt voor inbouw in
brandscheidende wanden en vloeren.

KENMERKEN BRANDWERENDE
VLINDERKLEP BFDC:
• Kan eenvoudig in het spiralokanaal worden
geschoven.
• Behoeft geen nadere bevestiging door rubberen
afdichting.
• Leverbaar met kunststof afzuigventiel.
• Leverbaar tot ø 200 mm.

FD40
Geschikt voor inbouw in brandscheidende
wanden en vloeren.

KENMERKEN FD40:
• Zware uitvoering en geschikt voor grotere
kanalen of hogere brandwerende eisen.
• Afhankelijk van de constructie en de
inbouwwijze geldt een brandwerendheid
tot 120 minuten.
• Montagepositie onafhankelijk van
luchtstroomrichting en brandhaard.
• LUKA C/ATC 3.
• Smeltveiligheid zijdelings uitneembaar.

VLINDERKLEP BFDC
Montagevriendelijke vlinderklep.

BRANDWERENDE ELEMENTEN
Brandwerende elementen worden toegepast in wanden en deuren waar lucht
overstroomt van de ene naar de andere ruimte. De elementen ontlenen hun
werking aan de constructie met opschuimend materiaal bij verhitting. De lamellen
smelten samen tot een onbrandbare massa.

Brandwerende elementen zijn niet geschikt voor
montage in ventilatiekanalen of in een wand tussen
twee ruimtes met een drukverschil groter dan 10 Pa. Is
het drukverschil groter dan 10 Pa, dan zijn brandkleppen
de enige juiste toepassing, omdat deze bestand zijn
tegen hogere drukken.
Vanwege het, in het algemeen, minder fraaie
uiterlijk van brandwerende elementen bieden wij
als afwerking afdekroosters. Het brandwerend
rooster WDBE van Solid Air is een mooie esthetische
oplossing in situaties waarbij de roosters in het zicht
zitten. Interieurdesign wordt gecombineerd met een
optimale ventilatie tussen de compartimenten.

De brandwerende elementen van Solid Air zijn
getest volgens Europese normen EN 1634-1,
EN 1364-1, EN 1364-2 en geclassificeerd volgens
EN 13501-2.

WIJ BIEDEN U DE
VOLGENDE
BRANDWERENDE
ELEMENTEN:
• Brandwerend element WDBA
• Brandwerend element WDBE
• Brandwerend element WDBB

WDBA
Voor toepassing in brandvertragende deur- of
wandconstructies.

KENMERKEN WDBA:
• Verkrijgbaar met afdekrooster(s).
• Door middel van hulpconstructie tot
grotere afmetingen op te bouwen.
• Uitsluitend voor overstroom situaties.

WDBB

KENMERKEN WDBE:

Voor toepassing in brandvertragende deur- of
wandconstructies, vochtbestendig.

• Verkrijgbaar met vaste flens of vaste en
tegenflens.
• Het rooster is gemaakt van thermisch
opschuimend materiaal.
• Uitsluitend voor overstroom situaties.

WDBE

KENMERKEN WDBB:
• Verkrijgbaar met afdekrooster(s).
• Buitenluchttoepassing, vochtige omgeving.
• Het rooster is gemaakt van thermisch
opschuimend materiaal omsloten door
metalen profielen.

Brandwerend wand-/deurelement uit thermisch
opschuimend materiaal.

CERTIFICERING
Brandwerende producten moeten een valide productcertificaat hebben, in
combinatie met een CE-markering. Sterker nog, het is verboden die producten
zonder certificaat te verhandelen.

“De brandkleppen van Solid Air
voldoen aan luchtdichtheidsklasse C/ATC 3.”

EUROPESE NORMEN

PRESTATIEVERKLARING

De brandkleppen van Solid Air zijn getest volgens de
Europese norm EN 1366-2 en geclassificeerd volgens
EN 13501-3. Norm EN 1366-2 bepaalt het testprogramma
en de voorwaarden om de brandweerstand voor een
bepaalde tijdsduur bij een specifieke druk te meten.
Norm EN 13501-3 bepaalt de brandclassificatie van
de bouwproducten en bouwdelen. De uitkomsten
van de testen worden hiermee vertaald naar de
toepasbaarheid van gebouwen.

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten
is de toeleverende industrie verplicht om bij CEgemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te
leveren (DoP). De DoP is de prestatieverklaring van de
producent waarin staat voor welke specifieke toepassing
het product voldoet. De DoP wordt opgesteld door de
fabrikant en de aangegeven prestaties worden behaald
indien de voorschriften voor inbouw van het product
worden opgevolgd.

CE-MARKERING

LUCHTDICHTHEID

Testen en classificeren gebeurt door onafhankelijke
testinstanties. Zij bepalen aan de hand van deze
Europese normen wat de brandwerendheid van de
betreffende producten is. Dit resulteert uiteindelijk
in de CE-markering. Alle brand- en vlinderkleppen van
Solid Air zijn CE-gecertificeerd.

Voor het bepalen en classificeren van de luchtdichtheid
van luchtkanalen en componenten zijn Europese
normen ontwikkeld. Voor brandkleppen worden de
vereisten en testen gedefinieerd door de norm EN 1751.
In deze norm worden diverse klassen voor de mate
van de lekkage gedefinieerd. Al onze brandkleppen
voldoen aan luchtdichtheidsklasse C/ATC 3.

WAAROM IS SOLID AIR
VOOR U DE BESTE PARTNER?
Solid Air is een betrouwbare partner voor adviseurs en installateurs en denkt
mee met architecten. Door onze kennis, ons brede productassortiment en een
aantrekkelijke prijsstelling dragen wij bij aan een comfortabeler en gezonder
binnenklimaat in woon- en werkomgevingen, zowel nationaal als internationaal.

WAT MAAKT SOLID AIR TOT EEN STERKE
PARTNER?

• Snel kunnen inspelen op klantwensen tijdens het adviesen ontwerpstadium, waarbij
maatwerk mogelijk is.
• Flexibel en snel door het leveren van zowel bestaande producten als maatwerk.
• Sterke research & development, eigen productontwikkeling en eigen testfaciliteiten.
• Breed en bekend productenpakket, met een marktconform prijsen kwaliteitsniveau.
• Onze selectietool maakt het voor u mogelijk om snel, makkelijk en betrouwbaar uw
producten te selecteren en uw specifieke projecten te beheren.

MAATWERK OPLOSSINGEN
Door onze eigen R&D, productiefaciliteiten en
eigen testruimte zijn wij in staat om naast een
standaardprogramma mee te denken met onze
opdrachtgevers en maatwerk te leveren. Dit geldt voor
nieuwbouw, maar met name voor renovatieprojecten.
Het komt tegenwoordig steeds vaker voor dat oude,
bestaande gebouwen worden gerenoveerd tot
moderne gebouwen, waar hoge eisen worden gesteld
aan het binnenklimaat en de brandveiligheid. Juist
dán komt het op onze vakkennis aan.

INNOVATIE: SCHERP BLIJVEN MET
OOG VOOR DE TOEKOMST
Zonder innovatie tel je als bedrijf niet mee. Onze
afdeling R&D is zich daarvan bewust en speelt in
op de steeds wijzigende vraag uit de markt. Juist
door nieuwe producten te ontwikkelen en onze
bestaande producten steeds kritisch te blijven
bekijken en waar nodig te verbeteren neemt Solid
Air in Nederland een koppositie in als specialist in
binnenklimaatoplossingen. Wij streven ernaar deze
positie verder uit te bouwen in de rest van de EU.

Door de synergie tussen de business units
met ieder hun eigen specialisme, is de Nijburg
Industry Group een veelgevraagde partner voor
installateurs, woningcorporaties, industriële
afnemers en scheepsbouwers.
U komt onze producten tegen in:
kantoren, scholen, industrie, zorginstellingen,
ziekenhuizen, retail- en horecabedrijven
en woningbouw.

OVER
NIJBURG INDUSTRY GROUP
Wij geloven dat mensen beter presteren als er sprake is van een
comfortabel en duurzaam binnenklimaat. Onze missie is om
organisaties te helpen dit te realiseren. Dit doen we door een
compleet pakket aan producten en diensten aan te bieden op het
gebied van klimaat- en luchtverdeeltechniek.

C L I M AT E C E I L I N G S

www.solid-air.nl

www.solid-air-klimaatplafonds.nl

www.solid-air.com

www.velu.nl

www.nijburg-klimaattechniek.nl

www.nijburg.com

