För att förhindra att brand och rök sprids i
ventilationssystemet i en byggnad används
brand/brandgasspjäll för att spärra av
individuella brandceller om brand skulle
bryta ut. Brandspjällets blad är öppna när
ventilationssystemet är i funktion. Det
stängs automatiskt när temperaturen i
kanalen överstiger 72°C alternativt aktiveras
av en rökdetektor. När det är stängt så
bibehåller brandspjället den
brandtekniska klassen under en garanterad
tidsperiod. Brandspjäll, upphängnings och
efterlagningsmaterial ska vara lägst i den
brandtekniska klass som är krav för
byggnadsdelen.

BRANDSPJÄLL
UTFÖRANDE

BRAND
PRODUKTER

QJC.11 BRANDGASSPJÄLL MED STÄLLDON
Spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning av
brandgas.Brandgasspjället är vid normal drift öppet. Spjället
stängs via impuls från rökdetektor.
Spjäll ska vara:
• Försett med fabriksmonterat ställdon.
• Stänga vid spänningsbortfall.
• Styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och
monteras enligt rökdetektortillverkarens dokumenterade
anvisningar.
• Vara anslutet till övervaknings- och kontrollsystem.
QJC.2 SPJÄLL FÖR KOMBINERAT SKYDD MOT BRAND
OCH BRANDGAS
Spjäll i ventilationskanal som är avsett att hindra spridning
av både brand och brandgas. Brand/brandgasspjäll monteras
vanligen i brandcellsskiljande byggnadsdel. Uppfylla angivna
egenskapskrav efter provning eller enligt SS-EN 1366-2.
Spjäll ska:
• Vara utfört i lägst täthetsklass 2.
• Vara utfört i lägst tryckklass A.
• Vara försett med fabriksmonterat ställdon.
• Stänga vid spänningsbortfall.
• Styras av föreskriven rökdetektor, som placeras och
monteras enligt rökdetektortillverkarens
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dokumenterade anvisningar.
• Styras av ställdon som ansluts till föreskrivet
övervaknings- och kontrollsystem.
Spjäll ska lägst uppfylla följande egenskapskrav:
• Kunna stänga vid lufthastigheten 15 m/s
• Vara helt stängt senast 20 sekunder efter utlösning
• Uppfylla föreskriven brandteknisk klass under
angiven tid.
QJC.12 SJÄLVVERKANDE BACKSPJÄLL FÖR BRANDGAS
självverkande stängning.
Källa: AMA VVS & KYL 12

AKTIVERINGSMEKANISMER
Smältsäkring, magnethållare eller ställdon.

ALLMÄNT OM BRAND

ABC-UG3O

ABC-EVC-PY-DA

Rökdetektor avsedd
för kanalmontage

Rökdetektor avsedd
för takmontage

ABC-SUSA/KSUB/KSUE
Styr och övervakningsenheter för
små och stora system. Avsedda att
styra olika typer av brand/
brandgasspjäll. Kan styras av externt
brandlarm (automatisk återställning)
och utgång för aggregat.

ABC-KB

Kopplingsbox används för
att underlätta inkoppling
av ställdon till styr och
övervakningsenheter.

ABC-CR60 1S/CULT 1S

Brandspjäll för cirkulära och
rektangulära kanaler. Brandklass EI60S.
Behöver ingen efterlagning.

Ingen
efterlagning!

SYSTEMLÖSNING FÖR BRAND
Med ett system bestående av brandspjäll, rökdetektorer och övervakningsenhet så löser du brandskyddet för
ventilationskanaler på ett säkert och enkelt sätt. Produkterna används för att spärra av individuella brandceller
och förhindra att brand och rök sprider sig från ett rum till ett annat. Med automatisk funktionskontroll/
motionskörning uppfyller du kraven i BBR och VVS AMA.
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Ingen
efterlagning!

CE-Märkning

Införandet av byggproduktdirektivet i svensk lagstiftning innebär att vi inte längre får
typgodkänna produkter som det är möjligt att CE-märka. Syftet med CE-märkningen av
byggprodukter är att standardisera redovisningen av produktens egenskaper och att vara
en bekräftelse på att produkten har de deklarerade egenskaperna.
CE-märkning innehåller teknisk information med angivna värden för utvärderingskriterierna
relaterade till brandmotstånd, hållbarhet och luftcirkulationsförmåga. Tillsammans med
produktstandarden, ger den all nödvändig information till aktörer i byggbranschen så att de
kan avgöra om produkten är lämplig för ett speciellt användningsområde enligt de lokala
bestämmelserna.
med funktionstest var 48 timme. Rökdetektor är krav enligt BBR – Boverket (Nationellt krav).
EU standarden föreskriver minst två manuella kontroller per år.
P-MÄRKNING
P-märket är SP´s kvalitetsmärke. Märket har funnits en längre tid på enstaka
produktområden men utvidgas nu till en bredare användning. Kvaliteten säkerställs genom
löpande övervakning av tillverkning men även av produkter på marknaden. P-märket är ett
komplement till CE-märket. P-märkningen kompletterar
CE-märkningen genom att knyta resultaten till svensk lagstiftning, att ge möjlighet till
(Källa: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut)

BRAND
PRODUKTER
CE-märkt brand/brandgasspjäll
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Kriterier för CE-Märkning
Brandmotstånd
Brandmotstånd indikerar hur väl ett byggelement kan stå emot branden och förhindra att den
sprider sig från ett rum till ett annat under en angiven tidsperiod. Brandmotståndstest avgör
brandspjällets beteende när det utsätts för bestämda värme- och tryckförhållanden som kan
påträffas vid en fullt utvecklad brand. Sådana test avgör brandegenskaper från en kombination
av vägg, brandspjäll och tätningsmaterial. Följ noggrant installationsanvisningar för att garantera
en säker installation.
E – INTEGRITET
Förmågan hos ett byggelement att motstå
brand på en sida utan att branden sprider
sig till den oexponerade sidan genom
läckage av lågor eller heta gaser.

I – TERMISK ISOLERING
Temperaturstegringen på den
oexponerade sidan av elementet
vilket garanterar att oexponerade
ytor inte antänds.

Dessa kriterier bör uppfyllas
90, 120 eller 240 minuter
som exempel.

Ve or ho
Passande för vertikal
(i en vägg) eller
horisontell användning
(i vägg eller tak).

(i o) (o i) (i o)
Det testade elementet möter
kriterierna från insidan av
sektionen (i) till utsidan (o), i
motsatt riktning eller åt båda
hållen.

EI 120 (vei
o) S
(300 Pa)

PA – TRYCK I PASCAL
Kriteriet mäts under tiden som man bibehåller en
tryckskillnad på 300 Pa på det stängda brandspjället.

S – RÖKLÄCKAGE
Läckage av rök och gas förblir

BRAND
PRODUKTER

vid ett högre tryck (500 eller t.o.m. 1500 Pa).
Detta gör att vårt utbud uppfyller de strängaste
europeiska och lokala bestämmelser.
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Brandprodukter
TESTADE BRANDSPJÄLL
Våra brandspjäll är CE-märkta och testade enligt den europeiska standarden EN 1366-2.
LÅGT TRYCKFALL
Med spjällblad så tunna som 20-25 mm (cirkulära/rektangulära) och med
öppningsmekanismen placerad på utsidan erbjuder vi spjäll med en
maximerad fri luftpassage. Låga tryckfall sparar energi.
STORT UTBUD AV DIMENSIONER

CU2 Batteri där du enkelt sätter ihop upp till fyra spjäll.
INSTALLATION
Brandsäker installation garanteras med hjälp av installationsanvisningar.
TILLVAL
ATEX klassade.
MAGICAD
ÖVERSIKT KLASSIFICERING
Produkt

Teststandard

Brandspjäll
Brandbackspjäll

EN 1366-2
EN 1366-2

Produktstandard
EN 13501-3
EN 13501-3

EN 15650
EN 15650

BRAND
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TÄTHET
Brandspjällen är optimerade för att minimera luftläckage genom höljet och tryckförlust orsakad av
spjällets blad i ventilationskanalen. Detta innebär att luftcirkulationsegenskaperna testas i alla
produktionskontroller som utförs i fabriken. Brandspjällen i sortimentet har tryckklass B eller C.
TRYCKFÖRLUST
Tryckförlust i kanaler orsakas genom friktionen av luft mot kanalens väggar. Tryckfallet ökar ytterligare med
varje krök, reducering eller extra komponent som t.ex. ett brandspjäll. Luftens passage genom ett brandspjäll möter
motstånd p.g.a. spjällets blad. Våra brandspjäll erbjuder ett brandmotstånd på upp till 120 minuter med spjällblad som
inte är tjockare än 20 mm (cirkulära spjäll) eller 25 mm (rektangulära spjäll). Dessa egenskaper resulterar i en av de
mest energisnåla lösningarna tillgängligt på marknaden idag.
EFTERLAGNING
Vid användning av ABC-CR60 1S eller ABC-CULT 1S behövs ingen efterlagning.
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