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Przeciwpożarowy zawór odcinający typu BCF-2

Najważniejsze zalety

 ▪ Przeciwpożarowe zawory odcinające BCF-2 firmy Strulik w 
idealny sposób łączą funkcję bezstopniowo regulowanego 
zaworu powietrza wlotowego i wylotowego z właściwościa-
mi skutecznego urządzenia odcinającego o odporności 
ogniowej do EI 120 S.

 ▪ Przeciwpożarowy zawór odcinający montowany jest bez-
pośrednio w strefie pożarowej. Skuteczność ochrony prze-
ciwpożarowej gwarantuje sam zawór odcinający.

 ▪ Montaż zaworu nie wymaga żadnych szczególnych elemen-
tów mocujących (co stanowi oszczędność czasu i sprawia, 
że zawór jest urządzeniem wyjątkowo ekonomicznym).

 ▪ Zawory odcinające firmy Strulik można montować w syste-
mach wentylacyjnych nawet po wykonaniu tych systemów, 
aby sprostać obowiązującym w danym wypadku wymaga-
niom przepisów przeciwpożarowych.

Ogólne właściwości

Klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo

 ▪ Klasyfikacja wg norm EN 13501-3 do EI 120 S w zależno-
ści od sposobu montażu.

 ▪ Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej wg  
EN 1366-2 z oznakowaniem CE wg EN 15650.

 ▪ Temperatura zadziałania od 72 °C

 ▪ Klasyfikacja wg norm EN 13501-3 do  
EI 120 S w zależności od sposobu montażu

 ▪ Regulacja bezstopniowa

 ▪ Dostępny w następujących wymiarach:  
DN 100/125/160 i 200 mm

Niska emisja hałasu

 ▪ Profil przystosowany do systemów wentylacyjnych.
 ▪ Wysoka izolacyjność.
 ▪ Funkcja przeciwpożarowa jest w pełni zintegrowana w za-
worze i dlatego nie zakłóca przepływu powietrza (idealna 
zgodność między ilością powietrza a poziomem hałasu).

Nastawianie ilości powietrza

 ▪ Bezstopniowa regulacja każdego wymaganego wydatku 
powietrza.

Bezpieczeństwo

Przeciwpożarowe zawory odcinające BCF-2 firmy Strulik 
poddawane były licznym badaniom testowym w kraju i za 
granicą. Badania te dotyczyły zarówno pełnej efektywności 
przeciwpożarowej i ognioszczelności, jak również zachowa-
nia stabilnej odporności ogniowej i niezawodności działania 
elementu topikowego (patrz dodatkowe świadectwo badań 
Stowarzyszenia Ubezpieczycieli Majątkowych, niem. Ver-
band der Sachversicherer, Kolonia).

Typ BCF-2



El 120 S (300 Pa) EI 90 S (300 Pa)

ściana masywna  
zwykły beton / ściana murowana
minimalna grubość 100 mm
minimalna gęstość 2200+/-200 kg /m³
(ve o↔i)

Ø 100 – 200 Ø 100 – 200

ściana masywna  
beton komórkowy
minimalna grubość 100 mm
minimalna gęstość 650+/-200 kg /m³
(ve o↔i)

Ø 100 – 200 Ø 100 – 200

lekkie ściany działowe na metalowej  
konstrukcji nośnej z obustronnym obłożeniem
minimalna grubość 100 mm
(ve o↔i)

Ø 100 – 200 Ø 100 – 200

stropy poziome  
beton zwykły
minimalna grubość 100 mm
minimalna gęstość 2200+/-200 kg /m³
(ho o↔i)

Ø 100 – 200 Ø 100 – 200

stropy poziome  
beton komórkowy
minimalna grubość 100 mm
minimalna gęstość 650+/-200 kg /m³
(ho o↔i)

Ø 100 – 200 Ø 100 – 200
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Sposoby montażu

Klasyfikacja odporności na działanie ognia zgodnie z EN 13501-3

Montaż w ścianach masywnych lub sufitach betonowych

Wskazówki: prawidłowy montaż przeciwpożarowego zaworu odcinającego BCF-2 wykonywany jest przy  
pomocy dostępnej w ofercie ramy murowanej z cementu wzmacnianego włóknem.

Odstęp pomiędzy przeciwpożarowymi zaworami odcinającymi, zamontowanymi w oddzielnych przewo-
dach, musi wynosić przynajmniej 200 mm. Między przeciwpożarowym zaworem odcinającym a elementem  
konstrukcji nośnej (ściana / strop) musi istnieć odstęp wynoszący minimum 75 mm.



ØD ØDa

100 131
125 156
160 191
200 232

ØD ØDa

100 131
125 156
160 191
200 232

ØD

ØD

ØD
a  

ØDa 

rama montażowa typu ED-2

≥ 100

≥ 
10

0

rama montażowa typu ED-2 do wyboru  
ED-Z2 z dodatkowymi kątownikami mocują-
cymi (patrz też Dane techniczne – ramy 
montażowe na stronie 8)

szczelina obwodowa wypełniona zaprawą*

szczelina obwodowa wypełniona zaprawą*

* Uwaga: biegnąca obwodowo szczelina ≥ 10 do ≤ 50 mm musi zostać wypełniona zaprawą cementową kategorii M10 wg  
 normy DIN EN 998-2 lub zaprawą z grupy II lub III wg normy DIN 1053. Maszynowe wypełnienia zaprawą cementową katego 
 rii M10 wg normy DIN EN 998-2 są dopuszczalne.

* Uwaga: obwodowa szczelina ≥ 10 do ≤ 50 mm musi być wypełniona zaprawą cementową kategorii M10 wg normy  
 DIN EN 998-2, wzgl. zaprawą grupy II lub III wg DIN 1053. Maszynowe wypełnienia zaprawą cementową kategorii
 M10 wg DIN EN 998-2 są dopuszczalne.
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Montaż w ścianach masywnych z muru, betonu lub betonu komórkowego

Montaż w ścianach masywnych z betonu lub betonu komórkowego
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rama montażowa typu EW-L2

dopasować tuleję, wypełnić masą szpachlową  
lub SBK 2000 i zaszpachlować

mocowanie: na każdej stronie ściany po 3 kątowniki stalowe z przesunięciem 
o ok. 120°, kątowniki nie naprzeciwko siebie, lecz przesunięte o ok. 60°

kołki rozkładane
Szczegół A

A
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Montaż w lekkich ścianach działowych, zabudowa sucha

Dopuszczalne przewody

Przeciwpożarowe zawory odcinające mogą być łączone tylko 
z takimi przewodami wentylacyjnymi, których konstrukcja 
czy ułożenie przy rozgrzaniu w przypadku pożaru nie będą 
działały ze znacznymi siłami na zawory. Do zaworów prze-
ciwpożarowych można przyłączać przewody wentylacyjne 
poprzez kompensator lub elastyczny króciec z giętkiej rury z 
blachy aluminiowej o długości przynajmniej 10 cm (w stanie 

zabudowanym). Kompensator ten może się też składać z 
materiałów budowlanych przynajmniej normalnie zapalnych 
(klasa B2 wg normy DIN 4102), jeżeli jest on przyłączony 
bezpośrednio po zalecanym przewodzie wentylacyjnym z 
materiałów niepalnych.

Wskazówka: odstęp pomiędzy przeciwpożarowymi zaworami odcinającymi, zamontowanymi w oddzielnych 
przewodach, musi wynosić przynajmniej 200 mm. Między przeciwpożarowym zaworem odcinającym a ele-
mentem konstrukcji nośnej (ściana / strop) musi istnieć odstęp wynoszący minimum 75 mm.

Montaż w lekkich ścianach działowych z ramą montażową typu EW-L2

 60°

 30°

140°

90°

150°

120°

Standardowe rozmieszczenie 3 kątowników 60 x 20 
 z przesunięciem o 120°,  

naprzeciwko z przesunięciem o 60°

Alternatywnie między 90° a 170°  
rozmieszczenie po obwodzie,  

kątowniki przeciwległe z przesunięciem



szerokość  
szczeliny (S)

S
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Regulacja wydatku powietrza

Diagramy projektowe

Spadek ciśnienia i poziom mocy akustycznej

Przeciwpożarowy zawór odcinający firmy Strulik pozwala na 
bezstopniową regulację każdego wymaganego wydatku po-
wietrza. Nastawianie odbywa się zgodnie z przedstawionym 
diagramem. Stabilizowanie zaworu w żądanej pozycji wyko-
nuje się przy pomocy przeciwnakrętki.

DN 100

DN 200DN 160

Strumień objętościowy powietrza m3/h

Strumień objętościowy powietrza m3/h Strumień objętościowy powietrza m3/h
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kątownik mocujący

1,5

* W przypadku lekkich ścian działowych o gru-
bości ściany > 190 mm istnieje możliwość do-
stawy ram montażowych o długości 310 mm.

kotwa murowa

kątownik mocujący
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Dane techniczne – rama montażowa
Rama montażowa typu ED-2 do ścian i stropów masywnych

Rama montażowa typu EW-L2 
do lekkich ścian działowych

Rama montażowa typu ED-Z2  
do stropów masywnych

Szczegół: kątownik mocujący

Montaż kątowników mocujących może się odbywać fabrycz-
nie, jeżeli przy zamówieniu podane zostaną wymiary ścia-
ny/stropu, w przeciwnym wypadku kątowniki dostarczane 
są luzem (materiał montażowy w formie nitów stalowych  
3 x 6 jest załączony do produktu).



korpus zaworu

element wyzwalający

urządzenie blokujące z wałem prowadzą-
cym i tuleją prowadzącą

grzybek zaworu

miech

nakrętka radełkowana

rama montażowa ED-2/EW-L2
nit zaciskowy

uszczelka pęczniejąca
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Przeciwpożarowy zawór odcinający typu BCF-2
Lista części zamiennych

Szczegół A

A

BCF-2

Średnice zewnętrzne stożka zaworu DN 100 = Ø 142, DN 125 = Ø 170, DN 160 = Ø 202, DN 200 = Ø 243

Największa średnica korpusu zaworu DN 100 = Ø 153, DN 125 = Ø 182, DN 160 = Ø 215, DN 200 = Ø 257

Korpus zaworu i grzybek zaworu stal lub blacha stalowa z osłoną ogniotrwałą

Izolacja strony czołowej ogniotrwały pierścień uszczelniający

Element topikowy wyzwolenie przy 72 °C

Regulowany wydatek powietrza regulacja bezstopniowa

Dane techniczne

w stanie eksploatacji  
zawór otwarty

po zadziałaniu  
wyzwalacza zawór  

zamknięty i zablokowany
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Masa w kg

Montaż

Przeciwpożarowe zawory odcinające BTZ-2 firmy Strulik 
dostarczane są seryjnie z ramą montażową, która zapewnia 
łatwy i szybki montaż przy pomocy połączenia bagnetowego 
oraz pozwala w każdej chwili na dokonanie zmiany wydatku 

powietrza wlotowego i wylotowego bądź wymianę elementu 
wyzwalającego. Dodatkowe nity zaciskowe zapewniają 
wyśrodkowanie i ustabilizowanie korpusu zaworu w ramie 
montażowej.

Wskazówka: Iwskazówki dotyczące instalowania, bieżącej konserwacji i napraw znajdują się w 
naszej instrukcji obsługi.

DN BCF-2 ED-2

100 ~1,2 ~2

125 ~1,5 ~2,4

160 ~2,5 ~3

200 ~3,2 ~3,7



Pozycja "OTW" Pozycja "ZAM"
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Dane techniczne – wskaźnik krańcowy

MS-C

Wersja przełącznik 1-biegunowy

Stopień ochrony IP 65

Prąd stały /
znamionowe napięcie izolacji

1,9 A/380 V  
lub 3 A/230 V

Ochrona przed krótkim spięciem bezpiecznik nadprądowy 6A klasy gl zgodny z IEC 269-1, VDE 0660-200

Certyfikacja zbadany zgodnie z IEC 947-5-1 i EN 60947-5-1

Długość kabla 2 m

Przekrój 3 x 0,34 mm2

Wskaźnik: "ZAM" – czarny/biały "OTW" – czarny/brązowy
Uwaga: w celach rewizyjnych pozostawić w rurociągu  
przewód doprowadzający o długości przynajmniej 500 mm  
jako wyrównanie długości.

Akcesoria – elektryczny wskaźnik krańcowy typu MS-C
BCF-2 z elektrycznym wskaźnikiem krańcowym typu MS-C

Schemat połączeń Blokowy schemat połączeń

PE

L1
24 V / 230 V

brązowy

brązowy
biały

biały

czarny

czarny

lampa w miejscu 
montażu

+

N–



BCF-2-ED-2 / 160 / AK / MS-C

1 2 3 4 5
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Przykład zamówienia

1. Seria 
Przeciwpożarowy zawór odcinający BCF-2 

2. Warianty 
ED-2   rama montażowa do ścian i  
    stropów masywnych 
ED-Z2   rama montażowa do stropów masywnych

 EW-L2   rama montażowa do lekkich ścian  
    działowych

3. Wymiary 
DN 100/125/160 i 200

4. Mechanizm wyzwalający 
AK   ręczny mechanizm wyzwalający  
    topikowy  72° 
AK90 ręczny mechanizm wyzwalający  
    topikowy  90° 

5. Akcesoria 
MS-C  elektryczny wskaźnik krańcowy
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Karta informacyjna

Poz. Opis Jednostka Cena jednost-
kowa EUR

Cena całkowi-
ta EUR

Przeciwpożarowy zawór odcinający BCF-2 z ramą mon-
tażową ED-2
Przeciwpożarowy zawór odcinający o kształcie okrągłym 
z bezstopniową regulacją wydatku powietrza do zamyka-
nia przewodów wentylacyjnych między dwiema strefami 
pożarowymi.

Badanie pod kątem wymagań w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej wg EN 1366-2 z oznakowaniem CE wg  
EN 15650 i deklaracją właściwości użytkowych zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych.

Przeciwpożarowy zawór odcinający składa się z obudowy 
z blachy stalowej utrzymującej grzybek zaworu wyłożony 
materiałem ogniotrwałym. Przystosowany jest do monto-
wania w ścianach i stropach masywnych. Montaż wyko-
nuje się poprzez wkręcenie zaworu odcinającego do ramy 
montażowej z krzemianu wapnia. Specjalna uszczelka 
zapewnia odcięcie powietrza oraz mocne osadzenie za-
woru. Rama montażowa o długości 210 mm wyposażona 
jest w dwie kotwy murowe z przesunięciem o 180°.

 ▪ Do EI 120  (ve, ho o ↔ i) S zgodnie z normą EN 15650.
 ▪ Obudowa zaworu z ocynkowanej blachy stalowej. 
 ▪ Grzybek zaworu wyłożony materiałem ogniotrwałym.
 ▪ Średnice znamionowe: 100, 125, 160, 200 mm.
 ▪ Długość zaworu w stanie po zadziałaniu wyzwalacza: 
ok. 150 mm.

 ▪ Termiczne wyzwalanie topikowe 72°C.

Typ: BCF-2-ED-2 
Producent: Strulik GmbH

Akcesoria:
 ▪ Elektryczny wskaźnik krańcowy typu: MS-C
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Poz. Opis Jednostka Cena jednost-
kowa EUR

Cena całkowi-
ta EUR

Przeciwpożarowy zawór odcinający BCF-2 z ramą mon-
tażową EW-L2
Przeciwpożarowy zawór odcinający o kształcie okrągłym 
z bezstopniową regulacją wydatku powietrza do zamyka-
nia przewodów wentylacyjnych między dwiema strefami 
pożarowymi.

Badanie pod kątem wymagań w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej wg EN 1366-2 z oznakowaniem CE wg  
EN 15650 i deklaracją właściwości użytkowych zgodnie 
z rozporządzeniem w sprawie wyrobów budowlanych.

Przeciwpożarowy zawór odcinający składa się z obudo-
wy z blachy stalowej utrzymującej grzybek zaworu wy-
łożony materiałem ogniotrwałym. Przystosowany jest 
do montowania w lekkich ścianach działowych. Montaż 
wykonuje się poprzez wkręcenie zaworu odcinającego 
do ramy montażowej z krzemianu wapnia. Specjalna 
uszczelka zapewnia odcięcie powietrza oraz mocne osa-
dzenie zaworu.

 ▪ Do EI 120 (ve, ho o ↔ i) S zgodnie z normą EN 15650.
 ▪ Obudowa zaworu z ocynkowanej blachy stalowej. 
 ▪ Grzybek zaworu wyłożony materiałem ogniotrwałym.
 ▪ Średnice znamionowe: 100, 125, 160, 200 mm.
 ▪ Długość zaworu w stanie po zadziałaniu wyzwalacza: 
ok. 150 mm.

 ▪ Termiczne wyzwalanie topikowe 72°C.

Typ: BCF-2-EW-L2 
Producent: Strulik GmbH

Akcesoria:
 ▪ Elektryczny wskaźnik krańcowy typu: MS-C

Karta informacyjna



Informacja o produkcie – Przeciwpożarowy zawór odcinający typu BCF-2 15

Siedziba firmy: 

Strulik GmbH
Neesbacher Straße 15
D-65597 Hünfelden-Dauborn
Tel.: +49 (0) 6438 / 839-0
Fax: +49 (0) 6438 / 839-30
E-Mail: contact@strulik.com
technik@strulik.com
Internet: www.strulik.com

Wojciech Konka
Fire Prevention - Air-Diffusion
Kierownik Sprzedaży
95-083 Babiczki, ul. Klonowa 45
Tel.: +48 (0) 42 / 6401560
Fax: +48 (0) 42 / 6401560
Mobil: +48 (0) 509 / 402007
E-Mail: polska@strulik.com 
Internet: www.strulik.com
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Strulik GmbH

Neesbacher Straße 15
D-65597 Hünfelden-Dauborn

Tel.: +49 (0) 6438 / 839-0
E-Mail: contact@strulik.com
Internet: www.strulik.com

Zmiany techniczne zastrzeżone.
© 2015 Strulik GmbH


