
Montage handleiding 
 
 
 
 
 volgens ETA - 13/0758 

Voor dikwandige kunststofleidingen.  
 
 
Voor kunststofleidingen, uitgebreide reeks van toepassingen. 

 
 
 
 Voor aluminium composiet buizen, kabel en metalen buizen. 

Montagehuplmiddel 



Montage aanwijzingen Scheidingswand 

Vaste wand  Dikte > 100 mm  Dichtheid > 500 kg/m3 

Opening overeenkomstig de 
montage gegevens afdichten. 
Niet brandbare bevestigingen 
max 25 cm aan beide zijden 
van de wand 

Brandmanchet om de leiding 
of isolatie plaatsen en de 
sluiting dichtdrukken 

Brandmanchet overeen- 
komstig de montage 
gegevens bevestigen 

Massief plafond, 
Dikte > 150 mm 

Dichtheid > 500 kg/m3 

Multiplex plafond > EI90, 
140 mm hout + 12,5 mm gipskartonplaat 

Metal stud wand > EI90, 
Dikte > 100 mm 

Aan beide zijden beplaat met minimaal 

12,5 mm en tenminste 2 lagen, ??? 

afstand 62,5 cm, gipskartonplaat DF of 

DFR volgens EN520, GM-FH2 volgens 

EN15283-1 of platen met ETA goed- 

keuring. 

 
 
 
 
 
 
 
 Schachtwand > EI90,  eenzijdig beplaat met 2x20, 3x15 of  2x25 mm gipskartonplaat DF of DFR  volgens EN520 of GM-FH2 volgens  EN15283-1.  Minimale profielbreedte 50 mm met of  zonder minerale wol. 



Getestebuismodellen 

Manchet 

Doorvoering Materiaaloffabricaat Normoffabrikant Rohrend- 

konfigurati

on 

RORCOLV

30 

u. 

RORCOLV

60 

Brandbarebuis PE-HD EN1519-1 U/U 

Brandbarebuis PE-HD EN12201-2 U/U 

Brandbarebuis "Rautitanflex" REHAUGesellschaftm.b.H. U/U 

Brandbarebuis PP EN1451-1 U/U 

Brandbarebuis PP ENISO15494-3 U/U 

Brandbarebuis PP ENISO15874-2 U/U 

Brandbarebuis "POLO-KALNG" POLOPLASTGMBH&COKG U/U 

Brandbarebuis "POLO-KAL3S" POLOPLASTGMBH&COKG U/U 

Brandbarebuis "RaupianoPlus" REHAUGesellschaftm.b.H. U/U 

Brandbarebuis "WCKoppelstuken" ViegaGmbH U/U 

RORCOLV

60 

Brandbarebuis "PPMASTERSN12" PipelifeAustriaGmbH&CoKG U/U 

Brandbarebuis "Aquathermfirestop" aquathermGmbHKunststoffextrusions-undSpritzgießtechnik U/C 

Brandbarebuis PVC-U EN1401-1 U/U 

Transportslang "Pelflex/AS" HY-POWERProduktionsundHandelGmbH U/U 

Transportslang "PelflexPU/AS" HY-POWERProduktionsundHandelGmbH U/U 

RORCOL 

AV60 

Brandbarebuis "GeberitMepla-Rohr" GeberitVertriebsGmbH U/C 

Brandbarebuis "FRIATHERMmulti-press" FriatecAG U/C 

Brandbarebuis "HENCOMehrschichtverbundrohr" HENCOIndustriesNV U/C 

Brandbarebuis "JRGSanipexMT" GeorgFischerJRGAG U/C 

Brandbarebuis "RAUTITANstabil" REHAUGesellschaftm.b.H. U/C 

Brandbarebuis "TECEflex-Verbundrohr" TECEGmbH U/C 

Brandbarebuis "UponorVerbundrohr" UponorVertriebsGmbH U/C 

Brandbarebuis "K06KELITALU-VerbundrohrPN20" KEELITKKunststoffwerkGesmbH U/C 

Nietbrandbarebuis Metalenbuis ReactieopbrandklasseA1volgensEN13501-1,smeltpunt 

boven1022°Cengeleidbaarheidminder/gelijkaankoper 

C 

beschermslang PVCbeschermslang EN61386-22 C/C 

Kabel NYM-J - - 

RORCOL 

AV60, 

"Omega 

toepassing", 

Plafond 

Brandbarebuis "POLO-KALNG" POLOPLASTGMBH&COKG U/U 

Brandbarebuis "GeberitMepla-Rohr" GeberitVertriebsGmbH U/C 

Brandbarebuis "HENCOMehrschichtverbundrohr" HENCOIndustriesNV U/C 

Brandbarebuis "TECEflex-Verbundrohr" TECEGmbH U/C 

Beschermslang PVCKabelschutzschläuche EN61386-22 C/C 

Beschermslang PVCKabelschutzschläuche EN61386-21 C/C 

RORCOL 

AV60, 

"Omega 

toepassing", 

Wand 

Brandbarebuis PP EN1451-1 U/U 

Brandbarebuis "GeberitMepla-Rohr" GeberitVertriebsGmbH U/C 

Brandbarebuis "HENCOMehrschichtverbundrohr" HENCOIndustriesNV U/C 

Brandbarebuis "TECEflex-Verbundrohr" TECEGmbH U/C 

Beschermslang PVCKabelschutzschläuche EN61386-22 C/C 

Beschermslang PVCKabelschutzschläuche EN61386-21 C/C 

Brandbarebuis PP EN1451-1 U/U 

Montagehandleiding 

Gedetailleerde wanddiktes en diameters zie montagehandleiding of op aanvraag 



Montagehandleiding 

Verwijzing 
Aan de wanden moeten manchetten  aan één of beide kanten gemonteerd worden, bij een plafond alleen aan het plafondzijde. 
Bij gebruik en montage moeten de nationale bouwvoorschriften in acht worden genomen. Het product van de fabrikant mag op geen enkele worden 
veranderd. 

Indien in de installatie-instructies doorvoervarianten niet vermeld staan, dan zal dit nagevraagd moeten worden bij de fabrikant. 
Die geschiktheid van onze producten voor elke specifieke set eisen moeten worden gecontroleerd door de gebruiker. 

Isolatie 
Kunststof buizen zijn getest met en zonder isolatie. 

Ze kunnen worden geïsoleerd door de scheidingswand  over de lengte van de buis (CS) of plaatselijk (akoestische isolatie (LS)). 
Plaatselijke isolatie moet, gemeten vanaf de scheidingswand, een minimale lengte van 100 mm hebben en aan beide zijden geplaatst worden. 
Aluminium composiet buizen tot een diameter van 26 mm zijn getest zonder isolatie en tot  63 mm met isolatie over de lengte van de buis. 
Metalen buizen zijn alleen getest met isolatie. Zij moeten zorgvuldig geïsoleerd zijn over de lengte van de buis (CS). 
Gedetailleerde isolatiematerialen en diktes zie installatiedetails of op aanvraag. 

Buisconfiguraties 
Kunststof buizen zijn O / O (open / open) getest op beluchtte leidingsystemen ( bijv. rioolbuizen, regenwaterafvoerleidingen etc) 
Aluminium composiet buizen en dikwandige kunststofbuizen zijn O / G (open / gesloten) getest  voor gesloten leidingsystemen (bijvoorbeeld 
verwarmingsbuizen waterleidingen) 
Beschermslangen zijn G / G (gesloten / gesloten) getest. 

Beide zijden van de doorvoering moeten worden afgedicht met in de handel verkrijgbare siliconenkit. 
Metalen buizen zijn G / G (gesloten / gesloten ) getest. 
Transportslangen zijn O / O ( open / open ) getest. 

Buismontage 
Alle leidingen moeten door middel van niet brandbare ophangingen (smeltpunt ›45 1050 ° C) bevestigd zijn. 

De bevestiging moet zo worden gekozen dat de klem zo klein mogelijk is en een starre ophanging garandeert. Het afhangen van een buis in een 
support is niet toegestaan. 

Gebruik 

De buisdoorvoering  “Air Fire Tech System RORCOL” is te gebruiken bij temperaturen onder 0 ° C met blootstelling aan UV, echter niet te gebruiken 
bij blootstelling aan regen  en kan dus - volgens ETAG 026 deel 2 punt 2.4.12.1.33 - 

worden geclassificeerd als type Y1.Daar aan de eisen voor type Y1 wordt voldaan, is dit ook gelijk voor de typen Y2, Z1 en Z2 van kracht. 

Aangenomen wordt dat : 

- beschadigingen aan de doorvoering dienovereenkomstig worden gerepareerd. 
- bij de montage van de doorvoering mag de veiligheid van de aangrenzende delen, ook in geval van brand, niet verzwakt worden. 
- de draagbalk of het plafond boven de doorvoering vast en brandwerend is, dat de doorvoeringen (met uitzondering van hun eigen gewicht) geen 

verticale belasting krijgt. 

- de thermische lengteverandering van de buizen wordt geabsorbeerd dat zij geen belasting op de doorvoering veroorzaken. 
- de bevestigingen van de buizen van de aangrenzende delen ( niet de doorvoering )overeenkomstig de relevante regelgeving is uitgevoerd zodat in 

geval van brand een extra mechanische belasting van de doorvoering niet kan optreden 
- de bevestiging van de kabels behouden blijft en 
- pneumatische transportsystemen, luchtleidingen en dergelijke in geval van brand door aanvullende maatregelen worden uitgeschakeld. 

Veiligheidsmaatregelen: 

- Buiten het bereik van kinderen houden. 
- Verwijderd houden van levensmiddelen, diervoerders en drinkwaren 
- Koel en droog opslaan 
- Beschermen tegen vorst en hitte 



PE 

≤ 4 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
 
• 

 Type  
RORCOL V30 

 
 
RORCOL V60 

 
 
 
RORCOL AV60 

Elastomer  ≤ 9 

• 
 
 
• 

• 
 
 
• 

max. 2 x Aluverbund-     Rohr   max. 13 x PVC 

Kabelschutzschlauch  max. 13 x NYM-J 

max. 2 x Kupferrohre 

   max. 1 x PVC 

Kabelschutzschlauch 

  ≤ 26 

  ≤ 50 

max. 5x6,0 mm² 

 ≤ 18 

 ≤ 25 

max. 1 x NYM-J max. 5x2,5 mm² 

RORCOL  AV60 

110  
110 

 
 
 63 

Type 
max.  DN 

Montagehandleiding 

Vaste wand, dikte ≥ 100 mm 

Dubbele vaste wand, dikte ≥ 100 mm 

Diameter 
buis in mm. 

 ≤ 135 

 ≤ 125 

 ≤ 200 

 ≤ 250 

 ≤ 200 

  ≤ 58 

  ≤ 26 

  ≤ 63 

  ≤ 50 

  ≤ 18 

Isolatie in mm  Elastomer   ≤ 32 

    • 
    • 
 
 
 
 
   ≤ 9 

    • 
    • 

zonder 

 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 
 • 

Steenwol  ≤ 50 

 
 
 
 
 
 
 
  • 

 Ruimte tussen  wand en buis.  
 
 
 
 
≤ 10 mm met 

brandwerende kit of 
mortel. 

Toepassing  
      PE 

      PP 

      PE 

      PP 

    PVC-U 

   Pelletslt. 

   Alu composiet   Beschermslang 

     Metaal 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Bevestiging Toepassingsgebied 
Diameter 
buis in mm. 

Isolatie in mm   PE  ≤ 10 
zonder 

≤ 10 mm met 
brandwerende kit of 
mortel. 

 Bevestiging  
 
Metalen ankers of 

pluggen met moer 

≥ M6 of spaanplaat 
schroeven ≥ 6x55 
mm (alleen in 

max.  Ø kunststofbuizen : 160 mm 
max.  Ø Alu. composiet buis : 26 mm 
Ruimte tussen manchet - buis opvullen met 
in de handel verkrijgbare siliconenkit. 

max. Ø kunststofbuis : 160 mm 

max. Ø kunststofbuis met mof : 160 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn 

Ruimte met steenwol (smeltpunt ≥ 1000°C, 
A1 volgens EN13501-1, minimale vuldichtheid 
40kg/m3) 

max. Ø kunststofbuis : 110 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn 

max. Ø kunststofbuis : 160 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn  Ruimte met 5-20 mm mortel  

 
Ontbrekende afdichtingsvarianten in de montagehandleiding kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. 

????? 

????? 

s=47mm - 61 mm bij 45° 
s=21mm - 61 mm bij 67,5° 
s=  5mm - 61 mm bij 90° 

Metalen anker of 
pluggen met schroeven 

≥ M6 of spaanplaat- 
schroeven ≥ 6x55 mm 
( alleen in cellenbeton) 



PE 

≤ 4 ≤ 32 ≤ 50 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• • • 

   PE 

   PP 

   PE 

   PP 

 Aluverbund 

Kabelschutz-   schläuche 

≤ 135 

≤ 125 

≤ 200 

≤ 200 

≤ 63 

≤ 50 

 RORCOL V30  
 RORCOL V60 

 
RORCOL AV60 

Type 

PE Elastomer 

≤ 4 ≤ 9 

• 

• 
• 

 • 
 • 
 • 
 • 
≤ 10 • 

  PE 

  PP 

  PE 

  PP 

 Aluverbund 

Kabelschutzschläuche 

≤ 110 

≤ 110 

≤ 110 

≤ 110 

≤ 26 

≤ 50 

Metall ≤ 12 • 

Type 

 RORCOL V30  
 RORCOL V60 

 
 
RORCOL AV60 

 Type  
RORCOL   AV60 

max.  DN 

 
 110 

max. 1 x NYM-J max. 5x1,5 mm² 

 Type  
 
 
RORCOL  AV60 

max.  DN 

 
 110 

 
 
  63 

Montagehandleiding 

Lichte scheidingswand ≥ EI90, Dikte ≥100 mm 

Meervoudige scheidingswand ≥ EI90, Dikte ≥ 100 mm 

Schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm 

Meervoudige schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm 

Ontbrekende afdichtingsvarianten in de montagehandleiding kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Bevestiging 

Bevestiging 

Toepassing 

Toepassing 

Toepassingsgebied     max. 13 x PVC  Kabelschutzschlauch   max. 13 x NYM-J 

Toepassingsgebied       13 x PVC  Kabelschutzschlauch    max. 13 x NYM-J 

  max. 2 x Kupferrohre 

    max. 1 x PVC  Kabelschutzschlauch 

Diameter 
buis in mm. 

 Diameter  buis in mm.    ≤ 50 

max. 5x6,0 mm² 

Diameter 
buis in mm. 

 Diameter  buis in mm.    ≤ 50 

max. 5x6,0 mm² 

  ≤ 12 

  ≤ 25 

Isolatie in mm  Elastomer 

Isolatie in mm 

zonder 

Isolatie in mm 

 zonder 

zonder 

 Isolatie in mm   Elastomer 
zonder    ≤ 9  
 
    • 

≤ 10 mm met 
brandwerende kit of 
gips voegenvuller 

Ruimte tussen 
wand en buis.  
≤ 10 mm met 
brandwerende kit of 
gips voegenvuller 

≤ 10 mm met 
brandwerende kit of 
gips voegenvuller 

 Ruimte tussen  wand en buis.  
 
≤ 10 mm met 

brandwerende kit of 
mortel. 

Steenwol 

Draadeind ≥ M6 met 
Ø 20 mm sluitring. 

 Bevestiging  
Draadeind ≥ M6 met 

Ø 20 mm sluitring. 

Holle wand plug ≥ 
M6 of spaanplaat- 
schroeven ≥ 3,5x35 
mm met Ø 20 mm 
sluitringen (alleen bij 
2x25 mm beplating) 

 Bevestiging  
 
Metalen anker of 

pluggen met schroeven 

≥ M6 of spaanplaat- 
schroeven ≥ 6x55 mm 
( alleen in cellenbeton) 

Het manchet mag niet over de afdichting van de 
van de mof worden geplaatst. 



Polyestervlies 

≤ 4 ≤ 25 ≤ 50 ≤ 4 

• 
• 
• 
• 

•  • 
•     ≤ 8 

•  • 
•     ≤ 8 

•  • 

≤ 135 

≤ 125 

≤ 135 

≤ 125 

≤ 26 

≤ 63 
• 
• 

• 
• 

 RORCOL V30  
 RORCOL V60 

 
RORCOL AV60 

Type 

Elastomer  ≤ 9 

 
  • 

 Type  
 
RORCOL   AV60 

max.  DN 

 
 
 110 

Montagehandleiding 

Vaste wand, dikte ≥ 150 mm 

Meervoudige vaste wand, dikte ≥ 150 mm 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Bevestiging Toepassing Diameter 
buis in mm. 

Diameter 
buis in mm.  
 
 ≤ 26 

Isolatie in mm   PE  ≤ 10 

 
   • 

zonder 

zonder 

≤ 10 mm met 
brandwerende kit of 
mortel. 

 Ruimte tussen  wand en buis.  
≤ 10 mm met 

brandwerende kit of 
mortel. 

 Isolatie in mm 

PE   Elastomer       Steenwol 

Metalen anker of 
pluggen met schroeven 

≥ M6 of spaanplaat- 
schroeven ≥ 6x55 mm 
( alleen in cellenbeton) 

 Bevestiging  
Metalen anker of 

pluggen met schroeven 

≥ M6 of spaanplaat- 
schroeven ≥ 6x55 mm 
( alleen in cellenbeton) 

max. Ø kunststofbuis met mof : 110 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn 

max. Ø kunststofbuis met mof : 125 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn 
Ruimte met 5-20 mm mortel  
 
 
 Ontbrekende afdichtingsvarianten in de montagehandleiding kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. 

max. Ø kunststofbuis met mof : 125 mm 
Buis moet ongeisoleerd zijn 
Ruimte tussen buis en plafond met 5-30 mm steenwol 

(smeltpunt ≥ 1000°C, A1 volgens EN13501-1, 
minimale vuldichtheid  40kg/m3) en aanvullend brand- 
werende kit. 

Ruimte tussen buis en plafond met 5-30 mm 
steenwol (smeltpunt ≥ 1000°C, A1 volgens 
EN13501-1, minimale vuldichtheid  40kg/m3) en 
aanvullend brandwerende kit. 

Ruimte tussen manchet - buis opvullen met 
in de handel verkrijgbare siliconenkit. 

Ruimte tussen buis en plafond met 5-30 mm 
steenwol (smeltpunt ≥ 1000°C, A1 volgens 
EN13501-1, minimale vuldichtheid  40kg/m3) en 

aanvullend brandwerende kit. 

 PE  PP 

 PE 

 PP 

 
Alu composiet 

Toepassingsgebied  
  Maximaal 7x Alu  composiet buis 

Montagehulp 



Polyestervlies 

≤ 4 ≤ 13 ≤ 20 ≤ 4 

PE 

PP 

PE 

PP 

≤ 125 

≤ 125 

≤ 125 

≤ 125 

• 
• 
• 
• 

• 
 
• 

RORCOL AV60 ≤ 63 • • • 

RORCOL V30  
 
RORCOL V60 

Type 

Elastomer  ≤ 9 

RORCOL  AV60 110 ≤ 26 • • 

Type 
max.  DN 

Montagehandleiding 

Afstand tussen de brandmanchetten 

Massief houten plafond ≥ EI90, Dikte ≥ 152,5 mm (140 mm hout + 12,5 mm gipskartonplaat) 

Meervoudig massief houten plafond ≥ EI90, Dikte ≥ 152,5 mm (140mm hout+12,5mm gipskartonplaat) 

Ontbrekende afdichtingsvarianten in de montagehandleiding kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. 

Afstand tussen de manchetten ≥ 0 mm. Maximaal 3 bevestigingsbeugels per 
schroefverbinding monteren. 

Afstand tussen vlinderklep en brandmanchetten 
 
 
 
 
 De afstand tussen vlinderklep(pen) 

 (1139-CPR-1046/12) en naastgelegen  brandmanchet (ETA -13/0758) is 

 minimaal ≥ 50 mm 

Indien de manchetten tegen elkaar 
bevestigd worden mag een bevestigingslip 
onder de andere manchet geplaatst 
worden. 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Bevestiging 

Bevestiging 

Toepassing 

Toepassingsgebied 

Diameter 
buis in mm. 

Diameter 
buis in mm. 

Isolatie in mm   PE  ≤ 10 

zonder 

zonder 

 Isolatie in mm 

PE   Elastomer      Steenwol 

Steenwol (smeltpunt ≥ 
1000°C, A1 volgens 
EN13501-1, minimale 
vuldichtheid  40kg/m3) 

en aanvullend ≥ 10 mm 
brandwerende kit. 

Steenwol (smeltpunt ≥ 
1000°C, A1 volgens 
EN13501-1, minimale 
vuldichtheid  40kg/m3) 

en aanvullend ≥ 10 mm 
brandwerende kit. 

Spaanplaatschroeven 

≥ 6x90 mm met Ø 20 
mm sluitringen 

Spaanplaatschroeven 
≥ 6x90 mm met Ø 20 
mm sluitringen 

Alu. composiet 

Max. 4x Alu. composiet 
buizen 



  Type   RORCOL V60 
RORCOL AV60 

Elastomer  ≤ 9 

max. 2 x Aluverbund-  Rohr 
≤ 26 ≤ 10 • 

• ≤ 4  max. 1 x PP-Rohr     1 x PVC 

Kabelschutzschlauch   max. 1 x NYM-J 

   max. 11 x PVC 

Kabelschutzschlauch 

 ≤ 75 

  ≤ 25 

max. 5x6,0 mm² 

 ≤ 25 

max. 11 x NYM-J max. 5x2,5 mm² 

Type 
max.  DN 

RORCOL  AV60 

80  
 
 
80 

Vloer 

Vloer 

Plafond 

Muur 

Meervoudige Omega toepassing schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm 

Montagehandleiding - Omega toepassing 
 
 
 Meervoudige lichte scheidingswand ≥ EI90, dikte 100 mm 

  Schachtwand ≥ EI90, beplating 2x20, 3x15 of 2x25 mm    Vaste wand, dikte ≥ 100 mm 

Ontbrekende afdichtingsvarianten in de montagehandleiding kunnen bij de fabrikant worden opgevraagd. 

Ruimte tussen 
wand en buis. 

Bevestiging    Toepassingsgebied 
Diameter 
buis in mm. 

Isolatie in mm 

 PE zonder 

≤ 10 mm met 
brandwerende kit 
of mortel. 

Metalen anker of 
pluggen met 

schroeven ≥ M6 
of spaanplaat- 
schroeven ≥ 
6x55 mm ( alleen 
in cellenbeton) 

 Bevestiging 

Metalen anker of pluggen met schroeven ≥ M6 

of spaanplaat- schroeven ≥ 6x55 mm    ( alleen 
in cellenbeton) 

 Ruimte tussen wand en buis.  
≤ 10 mm met brandwerende kit of mortel. 



BRM/V30/DM40 

BRM/V30/DM56 

BRM/V30/DM63 

BRM/V30/DM80 

BRM/V30/DM110 

BRM/V30/DM125 

BRM/V30/DM140 

BRM/V60/DM40 

BRM/V60/DM56 

BRM/V60/DM63 

BRM/V60/DM80 

BRM/V60/DM110 

BRM/V60/DM125 

BRM/V60/DM140 

BRM/V60/DM160 

BRM/V60/DM200 

BRM/V60/DM250 

BRM/AV60/DM40 

BRM/AV60/DM56 

BRM/AV60/DM63 

BRM/AV60/DM80 

BRM/AV60/DM110 

BRM/AV60/DM125 

BRM/AV60/DM140 

BRM/AV60/DM160 

 55  73  85 

106 

137 

157 

178  55  73  85 

106 

137 

157 

178 

198 

243 

299  55  75  85 

106 

137 

157 

178 

198 

44 

62 

68 

89 

116 

131 

146 

44 

62 

68 

89 

116 

131 

146 

167 

207 

257 

42 

61 

71 

89 

116 

132 

147 

168 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

6 

6 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

5 

Längen- 

gruppe Type 

 V30 
 
 
 
 
 
 
 V60 
 
 
 
 
 
 
 
AV60 

Constructietekening 
 
Brandmanchet RORCOL V30, RORCOL V60, RORCOL AV60: 

 Sluitsysteem  
 
Geintegreerde verlenging montagebeugels 

Buitendiameter Binnendiameter  Aantal montage 
[A] in mm              [A] in mm                beugels 

Toepassing 

  Voor dikwandige   kunststof buizen  
 
 
 
 
Voor 
kunststofleidingen, 
uitgebreide reeks 
van toepassingen.  
 
 
 
 
 Voor aluminium  composiet buizen,  kabel en metalen  buizen. 

Materiaal behuizing : R.V.S. 

Inkeping om te buigen en in te korten.  
Inkeping om te buigen 

Montagehulp [MH] 



Essentiële eigenschappen Prestaties Geharmoniseerde technische specificatie 

  Reactie bij brand 

  Weerstand bij brand 

  Gevaarlijke Stoffen 

 
  Duurzaamheid en bruikbaarheid 

 
   De prestatie van het in punt 1 en 2 genoemde product voldoet aan de prestatieverklaring in punt 9. 

   Deze verklaring is verstrekt onder de verantwoordelijkheid van uitsluitend de producent genoemd in punt 4. 

 
Getekend voor en namens de producent door: 

Doorvoering van brandbare buizen 

 niet brandbare buizen en  kabels door muren en plafonds volgens ETA - 13/0758 

 
Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en het contactadres van de fabrikant, 

zoals voorgeschreven in artikel 11(5) : 

Air Fire Tech Brandschutzsysteme GmbH, Stranzenberggasse 7b/2, 1130 Wien, Austria 

 
Naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt :    n.v.t. 

 
 
Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product, vermeld 

bijlage V : System 1 

 
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product dat onder een geharmoniseerde standaard valt : n.v.t. 

 
Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een product waarvoor een European Technical Assessment is 
opgemaakt: 

 
 
 
 
 
Verklaarde prestatie: 

Prestatieverklaring 
 
      Prestatieverklaring 
     Nr 2014 / 1 overeenkomstig de EU voorschriften NO 305/2011 (CPR) bijlage III 

 
 
       Brandmanchetten 
 
 
 
 
   Unieke identificatie code van het producttype: 

 Brandmanchet RORCOL V30, RORCOL V60, RORCOL AV60. 

 
 
  Type-, partij-of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het product zoals voorgeschreven in 

  artikel 11(4) : 

  Type aanduiding : op het label van het product. 

 
     Beoogde gebruik van het product, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische     specificatie, zoals door de fabrikant bepaald: 




