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Klapa przeciwpożarowa typu BR

Najważniejsze zalety

Klapy przeciwpożarowe typu BR firmy Strulik są przystoso-
wane do montażu w ścianach z muru, betonu, w lekkich 
ścianach działowych oraz stropach z betonu.

Późniejsza wymiana na klapę przeciwpożarową typu BEK 
jest możliwa, ponieważ ramy montażowe (ED i EWL) obu klap 
przeciwpożarowych pozostały niezmienione (tzn. późniejsze 
wbudowanie siłownika nie wymaga większych nakładów).

Zawsze łącznie z siłownikiem ze sprężyną powrotną i ter-
moelektrycznym urządzeniem wyzwalającym lub z ręcznym 
wyzwalaniem.

W siłowniku 2 wyłączniki krańcowe (dla pozycji OTW i ZAM). 
W przypadku wyzwalania ręcznego należy w ramach akce-
soriów zamówić wyłącznik krańcowy (dla pozycji ZAM).

Obudowa blaszana może być opcjonalnie pokryta lakiero-
waną powłoką poliuretanową.

Klapa przeciwpożarowa montowana jest bezpośrednio w 
strefie pożarowej. Skuteczność ochrony przeciwpożarowej 
gwarantuje sama przegroda odcinająca klapy.

Istotne właściwości

Klasyfikacja ze względu na bezpieczeństwo

 ▪ Klasyfikacja wg norm EN 13501-3 do EI 120 S w zależ-
ności od sytuacji montażowej.

 ▪ Badanie pod kątem ochrony przeciwpożarowej wg  
EN 13662 z oznakowaniem CE wg normy EN 15650.

 ▪ Temperatura wyzwalania od 72°C.
 ▪ Maksymalna szczelność między korpusem a przegrodą 
odcinającą.

Niska emisja hałasu

 ▪ Mała strata przekroju.
 ▪ Wysoki przepływ powietrza.
 ▪ Dowolny kierunek przepływu powietrza.

Dostępne wymiary

 ▪ DN 100/125/160/200/250 i 315 mm

 ▪ Klasyfikacja zgodnie z EN 13501-3

 ▪ Dostępna w następujących wymiarach:  
DN 100/125/160/200/250 i 315 mm

Typ BR



Informacja o produkcie – Klapa przeciwpożarowa typu BR4

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

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

Ø 100 - 315 Ø 100 - 315

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

Ø 100 - 315 Ø 100 - 315

lekkie ściany warstwowe z metalową konstrukcją  
nośną i obustronnym obłożeniem
minimalna grubość 100 mm
(ve i↔o)

Ø 100 - 315 Ø 100 - 315

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

Ø 100 - 315 Ø 100 - 315

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

Ø 100 - 315 Ø 100 - 315

Klasyfikacja odporności ogniowej zgodnie z EN 13501-3

Montaż w ścianach masywnych lub sufitach betonowych
Montaż w ścianach masywnych z użyciem zaprawy

obwodowa szczelina wypełniona zaprawą,  
grupa zaprawy II i III, DIN 1053 lub M10  
wg DIN EN 9982 lub gips

rama montażowa ED

grubość ściany betonowej  
min. 100 mm

 
mur min. 100 mm

˜  210 mm

strona rewizyjna
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Montaż w ścianach masywnych, zabudowa sucha

Montaż w stropach masywnych z użyciem zaprawy

rama montażowa EDdobrać tuleję,  
powlec masą do 
spoin lub skleić 
klejem SBK 2000

grubość ściany betonowej  
min. 100 mm

 
mur min. 100 mm
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obwodowa szczelina wypełniona zaprawą,  
grupa zaprawy II i III, DIN 1053 lub M10  
wg DIN EN 9982 lub gips

obsługa u góry lub na dole  
(schemat: obsługa na dole)

rama montażowa ED

złączka nyplowa na 
miejscu montażu
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przebicie: Da + ≥ 20 mm
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Montaż w stropach masywnych, zabudowa sucha

Prawidłowy montaż klapy przeciwpożarowej typu BR należy 
wykonać w ramie montażowej typu ED. Obwodowa szczelina 
zostaje wypełniona zaprawą, grupa zaprawy II i III, DIN 1053 
lub M10 wg DIN EN 9982, lub gipsem.

Klapy przeciwpożarowe można ponadto w przypadku do-
kładnego osadzenia ramy montażowej w ścianie masywnej, 
jeżeli dane przebicie nie jest większe niż 2 mm zewnętrzne-
go wymiaru ramy montażowej, powlec na całej powierzch-
ni klejem (SBK 2000) należącym do kategorii materiałów 
budowlanych A1. Zakłada się przy tym, że klapa przeciwpo-
żarowa została podłączona wyłącznie w sposób elastyczny 
(patrz przykłady).

Dopuszczalne przewody wentylacyjne lub 
przyłącza do przewodów wentylacyjnych

Uwaga: po stronie obsługowej klapa przeciw-
pożarowa musi być zawsze podłączona w spo-
sób elastyczny, aby umożliwić dokonywanie 
rewizji.
Minimalna długość wynosi 250 mm.

poprzez kompensator lub elastyczny króciec z giętkiej rury z 
blachy aluminiowej o długości przynajmniej 100 mm (w sta-
nie zabudowanym). Kompensator ten może się też składać 
z materiałów budowlanych przynajmniej normalnie zapal-
nych (klasa B2 wg normy DIN 4102), jeżeli jest przyłączony 
bezpośrednio po zalecanym przewodzie wentylacyjnym z 
materiałów niepalnych.

Klapy przeciwpożarowe mogą być łączone tylko z takimi 
przewodami wentylacyjnymi, które z uwagi na ich konstruk-
cję lub ułożenie – w szczególności w przypadku rozgrzania 
w razie pożaru – nie będą działać ze znaczną siłą na klapy 
przeciwpożarowe lub na ścianę bądź strop. Do klap prze-
ciwpożarowych można przyłączać przewody wentylacyjne 

Pozycja montażowa klapy przeciwpożarowej

Siłownik może być umieszczony w dowolnym miejscu, tzn. 
w przypadku montażu naściennego z prawej lub lewej stro-
ny, na górze lub na dole, w przypadku montażu w stropie w  
pozycji zwisającej ze stropu lub stojącej na stropie.

złączka nyplowa na 
miejscu montażu

strona rewizyjna

rama montażowa ED

dobrać tuleję, powlec masą 
do spoin lub skleić klejem 
SBK 2000
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ØDa ± 0,5 mm
wycięcie maks. 2 mm większe  
niż zewnętrzna średnica ramy  

montażowej
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Postanowienia dotyczące montażu

Montaż w lekkich ścianach działowych  
z metalową konstrukcją nośną
Montaż w lekkich ścianach działowych, zabudowa sucha

Klapy przeciwpożarowe mogą być montowane w lekkich 
ścianach działowych z metalową konstrukcją nośną o mini-
malnych grubościach zgodnych z ich klasyfikacją.

Montaż klap możliwy jest także w lekkich ścianach działo-
wych o większej grubości i tej samej lub większej gęstości. 

Klapy przeciwpożarowe montuje się w lekkich ścianach 
działowych po jednej stronie przy pomocy trzech kątow-
ników mocujących (A) (60 x 20 x 1,5 mm) przesuniętych 
o około 120°, po przeciwnej stronie te trzy kątowniki (B)  
muszą być umieszczone z przesunięciem o 60° w stosunku 
do (A).

dobrać tuleję, powlec masą do spoin  
i zaszpachlować lub skleić klejem  
SBK 2000

˜  210

˜ 75

˜  100

na każdą stronę ściany po 3 kątowniki 
mocujące (A) z przesunięciem o 120º 
kątownik (B) nie powinien być mocowa-
ny naprzeciwko, lecz z przesunięciem  
o 60º w stosunku do (A)
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Dopuszczalne przewody

Jeżeli klapy przeciwpożarowe w lekkich ścianach działowych 
połączone są z przewodami wentylacyjnymi, przyłączenie do 
tych przewodów musi być elastyczne.

Do klap przeciwpożarowych można przyłączać przewody wen-
tylacyjne poprzez kompensator lub elastyczny króciec z giętkiej 
rury z blachy aluminiowej o długości (w stanie zabudowanym) 
przynajmniej 100 mm (strona obsługowa, wzgl. strona rewizyj-
na, powinna mieć jednak przynajmniej 250 mm długości). 

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

Klapy przeciwpożarowe w lekkich ścianach działowych mu-
szą być zawsze obustronnie połączone w sposób elastyczny 
(patrz też rysunek).

Rewizja poprzez króćce przesuwne typu SNP-S

Elastyczne przyłączanie przewodów

złączka nyplowa NP (na miejscu montażu)

złączka nyplowa NP (na miejscu montażu)

króciec przesuwny, typ SNP-S

400

≥ 250

tuleja lub normatywna 
rura zwijana (na miejs-
cu montażu)

normatywna rura zwijana

normatywna rura zwijana

normatywna rura zwijana

normatywna rura zwijana

giętka rura aluminiowa

strona rewizyjna

strona rewizyjna

ściana masywna lub strop

ściana masywna lub strop
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Dane techniczne
Rysunek wymiarów

*  W przypadku lekkich ścian działowych o grubości ściany > 190 mm istnieje możliwość dostawy ram montażowych o długości 310 mm.

Rama montażowa dla ścian i stropów masywnych typu ED

BLF-Motor

BFL-Motor

strona rewizyjna

21
0*

øDa ±0,5

øDi +1
- 0

60
10

strona rewizyjna

Rama montażowa dla lekkich ścian działowych typu EW-L
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Uwaga!
Dłuższa obudowa przy wyzwalaniu ręcznym!
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Rama montażowa

Typ ED

Rama montażowa dla ścian i stropów masywnych 
Zakres dostawy: rama montażowa łącznie z 2 kotwami do muru 

Typ EW-L

Rama montażowa dla lekkich ścian warstwowych  
(ściany z metalową konstrukcją nośną)
Zakres dostawy: rama montażowa łącznie z 6 kątownikami 
i 6 kołkami rozkładanymi

Mocowanie w lekkich ścianach  
działowych

Liczba kątowników 6 sztuk, kątowniki A (3 sztuki) mocowa-
ne z przesunięciem o 120° (w przypadku podania grubości 
ściany), kątowniki B (3 sztuki) są dostarczane luzem.

Wymiary

Masa w kg

DN Ø Di Ø Da

100 101 131

125 126 156

160 161 191

200 201 232

250 251 282

315 316 359

DN BR-ED z siłownikiem elektrycznym

100 5

125 5,6

160 6,5

200 7,3

250 9

315 12,7

Przykład montażu

Poziom mocy akustycznej dB (A) – strata ciśnienia Δp
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Klapy przeciwpożarowe typu BR można stosować niezależnie od kierunku powietrza. DN 100, DN 125, DN 160, DN 200

Klapy przeciwpożarowe typu BR można stosować niezależnie od kierunku przepływu powietrza. DN 250, DN 315
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Dane techniczne – siłownik elektryczny
Funkcja siłownika elektrycznego Handauslösung

Jeżeli siłownik elektryczny jest pod napięciem (w zależności 
od typu siłownika 24 V DC/AC lub 230 V AC), ustawia klapę 
przeciwpożarową w pozycji otwartej, naciągając jednocze-
śnie sprężynę powrotną. Przerwanie zasilania powoduje, że 
klapa przeciwpożarowa dzięki energii sprężyny (odłączenie 
od zasilania elektrycznego "ZAM") przesuwa się do pozycji 
zamkniętej (zasada prądu spoczynkowego).

Termoelektryczne urządzenie  
wyzwalające (TA)

Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 72°C, reaguje 
bezpiecznik temperaturowy TA1 (zewnętrzny).

Jeżeli temperatura wnętrza kanału przekracza 72°C, 
reaguje wymienny termowyłącznik temperaturowy TA2  
(wewnętrzny). Po uruchomieniu się termowyłącznika TA (we-
wnętrznego lub zewnętrznego) dopływ prądu zostaje trwale 
i nieodwołalnie przerwany.

Uruchomienie ręczne wymaga przyciśnięcia włącznika dźwi-
gniowego na termoelektrycznym urządzeniu wyzwalającym i 
przytrzymywania w pozycji wciśniętej tak długo, dopóki kla-
pa przeciwpożarowa nie osiągnie pozycji zamkniętej (poka-
zywanej przez wskaźnik wyłącznika krańcowego), po zwol-
nieniu włącznika siłownik elektryczny automatycznie wraca 
do pozycji otwartej (patrz rysunek).

Federrücklaufmotor

Taste drücken

BFL 24-T, BFL 24-T-ST

TA

Kraftübertragungsgestänge
Klappenblatt

– +

< 80°, OTWZAM < 5°

1 2 S2 S3 S4 S5 S6

M

BLF 24-T-ST: wersja wtyczki do podłączenia urządzenia  
komunikacyjnego i sieciowego BKN 23024.

BFL 24-T-ST: wersja wtyczki do podłączenia urządzenia  
komunikacyjnego i sieciowego BKN 23024.

Schemat BR "ZAM"

Uwaga!
Podłączenie przez transformator bezpieczeństwa

AC 24 V

DC 24 V

S1

BLF 24-T, BLF 24-T-ST,  
BFL 24-T, BFL 24-T-ST
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Dane techniczne – BLF Motor

BLF 24-T (-ST) BLF 230-T

Napięcie znamionowe AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V AC 230 V 50/60 Hz

Zakres funkcji AC 19,2…28,8 V, DC 21,6…28,8 V AC 198…264 V

Statyczna temperatura reakcji  
termoelektrycznych wyzwalaczy TA1/TA2 (temperatura zewnętrzna/wewnętrzna) 72°C

Pobór mocy 5 W przy naciąganiu sprężyny,
2,5 W przy zatrzymaniu

5 W przy naciąganiu sprężyny,
3 W przy zatrzymaniu

Wymiarowanie 7 VA (lmaks. 5,8 A @ 5 ms) 7 VA (lmaks. 150 mA @ 10 ms)

Klasa bezpieczeństwa III II

Stopień ochrony IP 54

Łącznik pomocniczy 2 x EPU (1mA...1,5A / induktiv 0,5A),
AC 250V

2x EPU (1mA...3A / induktiv 0,5A),
AC 250V

Podłączenie 
 ▪ siłownik
 ▪ łącznik pomocniczy

 ▪ kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2 (halogenfrei)
 ▪ kabel 1 m, 6 x 0,75 mm2 (halogenfrei)

Kąt obrotu 95° (łącznie ze wstępnym naprężeniem sprężyny wynoszącym 5°)

Moment obrotowy siłownik i sprężyna powrotna min. 4 Nm

Czas działania
 ▪ siłownik 
 ▪ sprężyna powrotna

 ▪ 40…75s (0…4Nm)
 ▪ 20s @ -20°C…50°C

Konserwacja nie wymaga konserwacji

Ciężar 1630 g 1730 g

Schemat BR "ZAM"
W celu odłączenia od sieci musi być dostępne urządze-
nie, które odłączy przewody fazowe (rozwarcie zestyków 
min. 3 mm).

N L1 AC 230 V

< 80°, OTWZAM < 5°

1 2 S2 S3 S4 S5 S6

M

Możliwe jest równoległe podłączenie dalszych napędów.  
Należy przestrzegać wymaganych parametrów.

S1

BLF 230-T, BFL 230-T
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Kategorie serwisowania
Rozporządzenia poszczególnych krajów związkowych, publi-
kowane w odpowiednich dziennikach ustaw i rozporządzeń, 
regulują tryb postępowania przy badaniu instalacji technicz-
nych budynków i urządzeń. Obejmuje to również klapy prze-
ciwpożarowe. 

Badania należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w da-
nym kraju związkowym przepisami budowlanymi. Te bada-
nia nie zastępują jednak środków opisanych poniżej. 

Klapy przeciwpożarowe muszą być zawsze zamontowane w 
łatwo dostępnym miejscu. 

Dane techniczne – BFL Motor

BFL 24-T (ST) BFL 230-T

Napięcie znamionowe AC 24V 50 / 60Hz, DC 24V AC 230V 50 / 60Hz

Zakres funkcji AC 19,2….28,8V, DC 21,6…28,8V AC 198…264V

Statyczna temperatura reakcji  
termoelektrycznych wyzwalaczy TA1 / TA2 (temperatura zewnętrzna/wewnętrzna) 72°C

Pobór mocy 5 W przy naciąganiu sprężyny,
2,1 W przy zatrzymaniu

3,5 W przy naciąganiu sprężyny,
1,1 W przy zatrzymaniu

Wymiarowanie 4 VA (Imaks. 8,3A @ 5 ms) 6,5 VA (Imaks. 4A @ 5 ms)

Klasa bezpieczeństwa III II

Stopień ochrony IP 54

Łącznik pomocniczy 2 x EPU (1mA...3A / induktiv 0,5A), AC 250V

Podłączenie 
 ▪ siłownik
 ▪ łącznik pomocniczy

 ▪ kabel 1 m, 2 x 0,75 mm2 (halogenfrei)
 ▪ kabel 1 m, 6 x 0,75 mm2 (halogenfrei)

Kąt obrotu 95° (łącznie ze wstępnym naprężeniem sprężyny wynoszącym 5°)

Moment obrotowy siłownik i sprężyna powrotna min. 4 Nm

Czas działania
 ▪ siłownik 
 ▪ sprężyna powrotna

 ▪ 40…75 s (0…4 Nm)
 ▪ 20s @ -10°C…55°C / < 60s @ -30…-10°C

 ▪ < 60s / 90°
 ▪ 20s @ -10°C…55°C / < 60s @ -30…-10°C

Konserwacja nie wymaga konserwacji

Ciężar 1200 g 1200 g

Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnej konieczne 
jest przeprowadzenie przeglądu na miejscu. Zanieczyszczo-
ne i wilgotne powietrze może mieć negatywny wpływ na wła-
ściwe funkcjonowanie klap.

W przypadku silnego zanieczyszczenia klapy przeciwpożaro-
wej należy skrócić okres serwisowania. 

Serwisowanie w miejscu montażu należy 
wykonywać co pół roku / co roku.
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Dlatego po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej wszystkie 
klapy przeciwpożarowe muszą być kontrolowane w odstę-
pach półrocznych. Jeżeli dwa kolejne przeglądy nie wyka-
żą nieprawidłowości funkcjonowania klap, można zacząć 
sprawdzać ich stan w odstępach rocznych.

Przy zlecaniu serwisowania instalacji wentylacyjnej zaleca 
się włączanie w zakres zlecenia także badania klap prze-
ciwpożarowych.

Badanie

Kontrola braku uszkodzeń klapy. Po usunięciu króćca przy-
łączeniowego można sprawdzić klapę pod kątem jej prawi-
dłowego stanu technicznego. Przegrodę odcinającą klapy 
należy ustawić w pozycji OTW (siłownik sprężyny powrotnej 
pod napięciem), przytrzymać wciśnięty włącznik dźwigniowy 
termoelektrycznego urządzenia wyzwalającego (TA) w celu 
skontrolowania jego funkcji, siłownik sprężyny powrotnej za-
działa (stan bez napięcia ZAM). Spadek napięcia spowoduje 
samoczynne zamknięcie się przegrody klapy. Przegroda kla-
py musi szczelnie zamknąć przekrój obudowy.

Po zwolnieniu włącznika dźwigniowego sprawdzić pozycję 
otwarcia przegrody klapy.

Dodatkowo należy sprawdzić swobodny ruch drążka prze-
niesienia siły. Montaż króćca przyłączeniowego.

Usuwanie usterek

Jeżeli przeprowadzone badanie wykazało usterki, należy je 
niezwłocznie usunąć. Używać tylko oryginalnych części. 

Monitorowanie zdalne

Przed uruchomieniem instalacji wentylacyjnej konieczne 
jest przeprowadzenie przeglądu wszystkich klap przeciw-
pożarowych w miejscu ich zamontowania. Kontrola bezpie-
czeństwa działania musi być przeprowadzana w pierwszym 
roku po uruchomieniu instalacji wentylacyjnej przynaj-
mniej co pół roku (z centrali). Jeżeli dwa kolejne przeglądy  
wykonane w odstępie 6 miesięcy nie wykażą usterek w 

Uwaga: do smarowania wolno używać tylko ole-
jów niezawierających żywicy i kwasu!

Federrücklaufmotor

Taste drücken

BFL 24-T, BFL 24-T-ST

TA

Kraftübertragungsgestänge

Klappenblatt

funkcjonowaniu klap, można zacząć kontrolowanie ich dzia-
łania w odstępach rocznych. Wymagane jest protokołowanie 
kontroli (DIN 13306).

Uruchamianie

Kontrola braku uszkodzeń klapy. Po usunięciu króćca przy-
łączeniowego można sprawdzić klapę pod kątem jej prawi-
dłowego stanu technicznego.

Badanie

Klapy przeciwpożarowe, jak opisano powyżej, muszą być 
kontrolowane pod kątem ich działania, np. poprzez tablicę 
centralnej dyspozytorni (ustawienie przegrody klapy 1x w 
pozycji OTW i 1x w pozycji ZAM lub 1x w pozycji ZAM i 1x 
w pozycji OTW). Po zakończeniu procesu otwierania, wzgl. 
zamykania, jedna z lampek kontrolnych OTW lub ZAM musi 
to wyraźnie pokazywać. Nie wolno przekraczać maks. cza-
su działania (patrz dane techniczne dotyczące siłownika). 
Jeżeli jedno z danych położeń końcowych przegrody klapy 
nie wyświetli się w ustalonym czasie, na centralnej tablicy 
instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej pojawi się komuni-
kat alarmowy.

Usterka musi zostać niezwłocznie usunięta. Przy zdalnie 
sterowanym kontrolowaniu działania klap przeciwpożaro-
wych koniecznie muszą być wyłączone wentylatory instalacji 
wentylacyjnej.
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Przykład zamówienia

1. Seria 
Klapa przeciwpożarowa BR-EI120S 

2. Wersja 
ED    rama montażowa do zabudowania w ścianach  
    i stropach masywnych 
EW-L   rama montażowa do zabudowania w lekkich  
    ścianach warstwowych 

3. Wymiary 
DN 100/125/160/200/250 i 315 mm 

Mechanizm wyzwalania 
BFL 24-T  napęd ze sprężyną powrotną 24 V AC/DC 
BFL 24-T-ST napęd ze sprężyną powrotną 24 V AC/DC  
    (z wtyczką) 
BFL 230-T napęd ze sprężyną powrotną 230 V AC  

BLF 24-T  napęd ze sprężyną powrotną 24 V AC/DC 
BLF 24-T-ST napęd ze sprężyną powrotną 24 V AC/DC  
    (z wtyczką) 
BLF 230-T napęd ze sprężyną powrotną 230 V AC 
BR70 ręczny mechanizm wyzwalający poprzez  
    element topikowy 72° 

5. Akcesoria 
NP   złączka nyplowa 
VMT  zawór odcinający z blachy stalowej  
    (strona przeciwna) 
ÜSG-M  kratka wentylacyjna (strona przeciwna) 
ÜSG-F  kratka wentylacyjna (strona obsługowa) 
ESI   wyłącznik krańcowy

Po pojawieniu się na tablicy centralnej komunikatu informu-
jącego o usterce i przeprowadzonym następnie niezwłocz-
nym wyszukaniu i usunięciu usterki opisana wyżej kontrola 
działania klapy musi zostać powtórzona co najmniej trzy-
krotnie.

Usuwanie usterek

Zakłócenia funkcjonowania klap przeciwpożarowych,  
wynikające z błędów technicznych lub konstrukcyjnych na  
samym elemencie konstrukcji, mogą być usuwane tylko  
poprzez montaż oryginalnych części zamiennych. 

Podłączenie elektryczne przy comiesięcznej 
kontroli działania

Szafa rozdzielcza musi spełniać następujące wymagania 
związane z kontrolą działania klapy:
 ▪ sygnalizacja OTW,
 ▪ sygnalizacja ZAM,
 ▪ sygnalizacja AWARIA,
 ▪ przekaźnik czasowy (przestrzegać dopuszczalnego czasu 
działania),

 ▪ test funkcyjny (przegroda klapy przesuwa się do pozycji ZAM),
 ▪ reset,
 ▪ protokołowanie (co pół roku / co rok).

BR-EI120S-ED / 160 / BFL24-T / NP

1 2 3 4 5
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Poz. Opis Jednostka Cena jednost-
kowa EUR

Cena całkowi-
ta EUR

Brandschutzklappe BR mit ED Einbaurahmen:
Brandschutzklappen in runder Bauform zum Absperren 
von Lüftungsleitungen zwischen zwei Brandabschnitten.
Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit 
CE-Kennzeichnung gemäß EN 15650 und Leistungser-
klärung nach Bauproduktenverordnung.
Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbestän-
digem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung.  
Geeignet zum Nass- und Trockeneinbau in massiven 
Wänden und Decken.
Der 210 mm lange Einbaurahmen ist mit zwei um 180° 
versetzten Mauerankern versehen.

 ▪ Bis EI 120 (ve, ho i ↔ o) S gemäß EN 15650
 ▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech  
mit Pulverbeschichtung

 ▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat
 ▪ Nennweiten: 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm
 ▪ Gehäuselänge: inkl. Einbaurahmen ca. 360 mm
 ▪ Thermoelektrische Auslösevorrichtung 72°C

Typ: BR-ED
Fabrikat: Strulik GmbH 

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 
230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur  
Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU.

Optionale Ausstattung:
Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C.

Zubehör:
 ▪ Stecknippel Typ: NP
 ▪ Stahlblechtellerventil Typ: VMT (Gegenseite)
 ▪ Nachströmgitter Typ: ÜSG-M (Gegenseite)
 ▪ Nachströmgitter Typ: ÜSG-F (Bedienseite)

Karta informacyjna
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Poz. Opis Jednostka Cena jednost-
kowa EUR

Cena całkowi-
ta EUR

Brandschutzklappe BR mit EW-L Einbaurahmen:
Brandschutzklappen mit Einbaurahmen in runder Ba-
uform zum Absperren von Lüftungsleitungen zwischen 
zwei Brandabschnitten.
Brandschutztechnisch geprüft nach EN 1366-2 mit 
CE-Kennzeichnung gemäß EN 15650 und Leistungser-
klärung nach Bauproduktenverordnung.
Die Brandschutzklappe besteht aus einem feuerbestän-
digem Klappenblatt und einer Auslösevorrichtung. 
Geeignet zum Trockeneinbau in Leichtbauwänden mit 
beidseitiger Beplankung.
Der 210 mm lange Einbaurahmen wird zusätzlich mit 
6 Befestigungswinkeln und Federklappdübeln geliefert. 
Ab Werk werden bei Angabe der Wanddicke 3 Stück der 
Befestigungswinkel bereits montiert ausgeliefert und 3 
weitere Stück lose mitgeliefert.

 ▪ Bis EI 120 (ve i ↔ o) S gemäß EN 15650
 ▪ Gehäuse aus verzinktem Stahlblech  
mit Pulverbeschichtung

 ▪ Klappenblatt aus Kalziumsilikat
 ▪ Nennweiten: 100, 125, 160, 200, 250, 315 mm
 ▪ Gehäuselänge: inkl. Einbaurahmen ca. 360 mm
 ▪ Thermoelektrische Auslösevorrichtung 72°C

Typ: BR-EW-L 
Fabrikat: Strulik GmbH 

Ansteuerung über Federrücklaufmotor 24 V AC/DC oder 
230 V AC mit zwei integrierten Endlagenschalter zur  
Signalisierung der Klappenblattstellung AUF/ZU.

Optionale Ausstattung:
Manuelle Auslösevorrichtung über Schmelzlot 72°C.

Zubehör:
 ▪ Stecknippel Typ: NP
 ▪ Stahlblechtellerventil Typ: VMT (Gegenseite)
 ▪ Nachströmgitter Typ: ÜSG-M (Gegenseite)
 ▪ Nachströmgitter Typ: ÜSG-F (Bedienseite)

Karta informacyjna
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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



Strulik GmbH

Neesbacher Straße 15
65597 Hünfelden-Dauborn

telefon: +49 (0) 6438 / 839-0
e-mail: contact@strulik.com
www.strulik.com

Zmiany techniczne zastrzeżone!
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