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Ieder jaar ontstaan er in Nederland zo’n 18.000 branden. De schade die daardoor

veroorzaakt wordt is enorm. Maar liefst 1.000 gewonden en 70 doden, maar ook de

financiële schade is groot. Zo’n 750 miljoen tot 1 miljard euro gaat er jaarlijks verloren

ten gevolge van brand.

Brandbeveiliging verdient daarom de volle aandacht. OC Waterloo werkt op het gebied van

brand- en rookwerende ventilatieproducten samen met FSS International; Specialist op het

gebied van brandcompartimentering. Een brandcompartiment geldt als het maximale

uitbreidingsgebied van een brand. De grootte van het brandcompartiment is afhankelijk van de

omvang en de functie van een gebouw en de begrenzing bestaat uit brandwerende vloeren,

wanden en plafonds. In deze vloeren, wanden en plafonds bevinden zich echter ook vaak de

geavanceerde ventilatiesystemen

die nodig zijn voor een gezond binnenklimaat. Dit heeft tot gevolg dat de brandweerstand van

vloer, wand of plafond wordt aangetast door de aanwezige ventilatiekanalen en - roosters. Om

dit probleem op te lossen zijn speciale, brandwerende roosters nodig. 

VEILIGHEID VRAAGT ALTIJD MAATWERK

De gecertificeerde ventilatieroosters die FSS

International zelf ontwikkeld zijn brandwerend. Ze

ontlenen hun werking aan de thermo-expansieve

eigenschappen van de hierin gebruikte materialen. Dit

houdt in dat de lamellen in het ventilatierooster bij

verhitting opschuimen. Dit opschuimen sluit de ventilatie volledig af en creëert een
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brandwerende,

thermisch isolerende laag. Uiteraard kunnen we niet in elke situatie hetzelfde rooster gebruiken.

Juist als het gaat om veiligheid is maatwerk vereist. We kijken daarom ook altijd naar de situatie

ter plaatse voordat besloten wordt welk rooster in te zetten. Zo is het van belang of er sprake is

van een binnen-binnen situatie is of juist een binnen-buiten situatie en of het ventilatierooster

gebruikt wordt voor overstroomlucht of voor een geforceerde luchtstroom. Ook houden we

rekening met bijzondere omgevingsfactoren zoals de mate van luchtvochtigheid en eventuele

aanwezigheid toxische stoffen.

EIGEN INNOVATIE

De wereld van ventilatietechniek is continue in beweging. Het binnenklimaat wordt steeds beter

en de brandveiligheid steeds groter. Het is dan ook belangrijk om hierin mee te gaan. Omdat FSS

International haar producten zelf ontwikkelt kan er snel ingespeeld worden op veranderende

situaties. Enkele voorbeelden van eigen ontwikkelingen zijn een brandwerend ventilatierooster

dat rechtstreeks op glas geplaatst kan worden en een brandwerend- én explosieveilig rooster

speciaal voor opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen. Zo zorgen we dat verse lucht niet te koste

gaat van de veiligheid.
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