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1

B
Bakgrun
nn

SP
P Fire Researrch AS er en
ngasjert av SG
G Armaturen
n AS til å gjø
øre en genereell vurdering
g
avv om lysarmaatur av typen
n «Jupiter FirreRated» kan
n monteres direkte
d
i himllingen på
brrannklassifiseert etasjeskilller eller tak. Det er da sn
nakk om bran
nncellebegrennsende og
bæ
ærende konsttruksjon.
Byyggeteknisk forskrift §11
1-10 sier at: ««Tekniske installasjoner skal prosjekkteres og
utf
tføres slik at installasjoneen ikke øker ffaren vesenttlig for at bra
ann oppstår eeller at bran
nn
ogg røyk sprer seg».
s
Veeiledningen til byggetekn
nisk forskrift
ft sier videre at: «kanaler, kabler og aandre
installasjoner som føres gjjennom brannncellebegren
nsende konsttruksjoner, m
må ikke svekkke
koonstruksjonenns brannmottstand. Brannnmotstand fo
or installasjoner som førees gjennom
brrannskillendee bygningsdeeler må dokuumenteres ved prøving elller beregningg».
Seelv om lysarm
maturen ikkee føres tvers gjennom helle den brannccellebegrenseende
koonstruksjonenn, så føres deen gjennom ddeler av kon
nstruksjonen (himlingen).. Det
veesentlige er at
a konstruksjo
onen oppretttholder sin tiltenkte funkssjon i den akktuelle
brrannmotstanddstiden, og at den ikke biidrar vesentliig til at brann
n eller røyk ssprer seg, meed
lyysarmaturen montert
m
etterr gitte spesifiikasjoner og begrensning
ger.

U
Utdrag fra VT
TEK § 11-8 ta
abell 1
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U
Utdrag fra VT
TEK § 11-4 ta
abell 1
See også preakssepterte ytelsser i VTEK §§11-10 for ellektriske insttallasjoner, dder det stilless
sæ
ærskilt krav til
t kabler i himling eller hhulrom over rømningsveii. Problemstiillinger knytttet
till kabler er ikkke omhandleet i denne vuurderingen. Problemstillin
P
nger knyttet ttil hvorvidt
brrann kan opppstå som følg
ge av lysarmaaturene er heeller ikke omhandlet.

2

B
Beskriv
else av lysarm
matur

Lyysarmaturen produseres av
a SG Armatturen AS, og
g består av fø
ølgende
hoovedkomponnenter:




En helldekkende ko
opp av stål (rrød på figureen under).
2 fjærrer som holdeer lysarmaturren på plass i himlingen.
En kannt av alumin
nium som utggjør anleggett mot himling
gsplatene.

Sttålkoppen er Ø74 mm og aluminiumssringen er Ø1
100 mm. Høy
yden på helee
koonstruksjonenn er 114mm inkludert leddningsklemm
men på toppeen. Se også fi
figurene undeer.
I ffølge opplysnninger fra op
ppdragsgiverr er denne lyssarmaturen id
dentisk med de som ble
brranntestet under betegnelse «Jupiter IISO GU 10 LED»,
L
beskreevet i testrappport
1003011.71

Fiigur 1:
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3 Braannmotsstandsttest
3..1

Geneerelt

Spp Fire Researrch har utførrt en branntesst av en etasjjeskiller der det
d var monttert 24
lyysarmaturer av
a typen «Jup
piter FireRatted». Brannttesten var bassert på NS-E
EN 13652:2000, og bruuddkriterier er
e verifisert oopp mot denn
ne standard. Den tilsiktedde
brrannmotstandden for etasjeeskilleren vaar tilsvarendee REI-30. Deet eksponertee arealet på
prrøvestykket var
v 3 x 4m. Testens
T
varigghet var 30 minutter.
m

3..2

Oppbygging av
a prøvesstykke

Prrøvestykket var
v en etasjesskiller oppbyygd av trebjeelker som visst på figuren under.
Opppbygging nedenfra
n
og opp
o var:
 Det vaar to ulike himlinger på hhver sin halvdel av prøvestykket. Denn ene hadde ett
e
lag 122mm takess plater
p
nedersst, og ett lag 13mm stand
dard gipsplateer øverst. Deen
andre halvdelen haadde 2 lag 133mm standarrd gipsplater.
 Himlinngslekt av 22
2x48mm graan c/c 600mm
m tvers på bjelkeretningen
en
 Bærebbjelker av typ
pen Masonitee I bjelke c/cc 600mm. Hø
øyde 200mm
m, flensbredd
de
47mm
m
 Isolasjjon av Glavaa mineralull II-bjelke platee proff 35, ty
ykkelse 150m
mm.
 Underrgulv av 22m
mm sponplateer.
Doown lights ble montert med
m forskjelliig posisjon i forhold til bærebjelkene,, midt i
m
mellom to bjellker, 50mm fra
f bjelkene, og inntil bjeelkene. Det ble
b testet noeen down lightts
m
med ekspandeerende paknin
ng (i topp ogg ved anleggeet mot himlin
ngsplata), ogg noen uten.
Deet ble også montert
m
temp
peraturfølere flere steder på
p selve stålk
koppen, se fi
figur 1.

Fiigur 2:

3..3

Oppbyggin
ng av prøvesstykke.

Resu
ultat fra brannmot
b
tstandstessten

Reesultatene fraa branntesten
n er oppgitt i tabellen ned
denfor. Dissee er verifisert
rt mot
krriteriene gitt i NS-EN 135
501-2:2007 B
Brannklassiffisering av byyggevarer ogg
byygningsdelerr. Disse resulltatene gjeldeer bare for deen konstruksjjonen som err testet.
Enndringer som
m er akseptab
ble er beskrevvet av NS-EN
N 1365-2:20
000 kapittel 113 «field of
diirect applicattion of test reesults».

Taabell 1

Resultater fra branntesst

Te
estrapport

10
03011.71

Bæreevvne
(R)
30 minuttter
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Re
esultat
In
ntegritet
(E)
30 minutter

Isolasjon
(I)
30 minutter
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4

K
Konklus
sjoner

a typen «Ju
upiter FireR
Rated» fra SG
G Armatureen AS, som bbeskrevet i
Lyysarmatur av
deenne rapporrten, kan mo
onteres i treebjelkelag (eetasjeskiller eller tak) m
med
brrannmotstan
nd REI-30, gitt
g de begreensninger og betingelser som er anngitt nedenfo
or.

4..1

Konstruksjon
nen

Lyysarmaturen kan monterees i horisontaal skillende konstruksjon
k
motstand REImed brannm
300. Følgende minimumskr
m
rav stilles til konstruksjon
nen:


Minim
mumskravet til
t himlingenn er at den beestår av ett laag 12 mm spoonplate og ettt
lag 133 mm standarrd gipsplate ((kvalitet tilsv
varende Norg
gips eller Gyyproc).
Gipsplaten skal monteres bak ssponplaten.
Endrinnger i oppbyggingen av hhimlingen kaan aksepteress så lenge braannmotstand
den
til him
mlingen ikke svekkes. Ekksempel på en
ndring kan være øket tykkkelse på
kledniingene eller at
a 12 mm spoonplate erstaattes av 13 mm
m standard ggipsplate.
Det må
m legges vek
kt på god innnfesting av hiimlingen, og produsentenns anvisningeer
må føllges.
Hvis himling
h
skal monteres i lyydbøyler, måå det brukes 2 lag 13mm standard gip
ps
eller tyykkere.



minst 22x48
Nedlekting kan beestå av trelekkter i gran eller furu med dimensjon m
mm ogg største senteravstand c//c 600 mm.



Isolasjjon må være ubrennbar aav type glassu
ull eller stein
null med tykk
kkelse minst
150 mm.
m



Bjelkeelag kan besttå av enten I––bjelker ellerr massive treebjelker av gr
gran eller furu
u.
Minste bjelkehøyd
de må være 2200 mm.
Dersom det benytttes I–bjelker skal isolasjo
onen være formskåret slikk at den følger
bjelkeeprofilen.

4..2



Underrgolv kan væ
ære sponplatee med tykkelse minst 22 mm.
m Underggolv av
spaltebbord må dek
kkes over meed sponplaterr med tykkelsse minst 22 m
mm eller
tilsvarrende.



Det stilles ikke kraav til golvet ssom ligger over
o
undergolvsplaten i foorbindelse med
m
bruk av
a lysarmaturren.

Bæreevne

Bæ
æreevnen til bjelkelaget må
m verifiserees i hvert tilffelle. Lysarm
maturen vil ikkke påføre
bæ
ærebjelkene økt
ø forkullin
ng i løpet av 330 minutter, så fremt det er minst 50m
mm isolasjon
n
m
mellom armatuur og bjelke.
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4..3

Mon
ntering av
v lysarmatturen.


Det må
m tas utsparing i isolasjonnen for plasss til armatureen. Utsparinggen må være
nøyakktig skåret. Issolasjonen m
må ligge jevntt med bjelken
nes undersidde, og må ikk
ke
dyttes opp eller bo
ort for å få pllass til armatturen.



ngen kan maaksimalt væree Ø83mm.
Hulltaaking i himlin



Armatturen må ikk
ke monteres nnærmere bærrebjelke enn 50mm. Det eer da viktig at
a
utsparring i isolasjo
onen er form
mskåret, og att det er isolassjon i hele huulrommet
mellom
m armatur og
g bjelke.



Maksiimal tetthet av
a armaturer er c/c minim
mum 600mm
m i begge retnninger.
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h Institute of Sweden
SP Techniical Research
Our work is concentrated on innova
ation and the developmentt of value-addding technology.
Using Sw
weden's mostt extensive and advanc
ced resources for technnical evaluation,
measurement technolog
gy, research a
and developm
ment, we make
e an importannt contribution
n to
the competitiveness and
d sustainable d
development of
o industry. Re
esearch is carrried out in clo
ose
conjunction
n with univers
sities and instittutes of techn
nology, to the benefit of a ccustomer base
e of
about 1000
00 organisatio
ons, ranging frrom start-up companies
c
de
eveloping new
w technologies
s or
new ideas to internationa
al groups.
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