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BEMÆRK 
Fra datoen for udgivelsen af denne Manual til brug og vedligeholdelse bliver tidligere versioner 

ugyldige. Manualen til brug og vedligeholdelse gælder ikke brandspjæld fremstillet før dens 
udgivelsesdato 

 
 

1.INTRODUKTION   
Formålet med denne manual er at informere brugeren om den tilsigtede brug, designet, funktionsprincipperne for, 
den korrekte installation og brug af produktet. 
Denne manual indeholder også ekstra informationer om forholdene for brug, vedligeholdelse og garanti af 
produktet. 

 

 

2.EMNET SOM MANUALEN BESKRIVER   
Denne MBV gælder for en hel gruppe af brandspjæld med flere spjældblade af typen mcr WIP. Hvis anbefalingerne 
indeholdende i Denne manual følges, vil det sikre, at brandspjældet fungerer korrekt i forhold til sit formål med at 
udgøre et brandsikringssystem til brug indendørs samt som sikkerhed for brugerene 

 

 

3.DEN TILSIGTEDE BRUG AF BRANDSPJÆLDET   
 

 

Brug   
Brandspjæld af typen mcr WIP med flere spjældblade kan bruges 

som: brandspjæld af typen mcr WIP/S 
Systemer 
 
brandspjæld af typen mcr WIP/T til luftoverførsel 
brandspjæld af typen WIP/G med trykudligning 

 

Brandspjæld er ikke designede til at fungere i ventilationssystemer, hvor der er risiko for, at de kommer i kontakt med 
støvfyldt luft, medmindre der er udformet et særligt tilpasset program for service og tekniske eftersyn. 

 

Brandmodstand   
Brandspjæld af typen mcr WIP er vurderet i følgende klasser for brandmodstand:  

    EI60S     /S      /V     /M     /T     /T-G     EI120S     /S      /V     /M     /T     /T-G 
    EI60     /S      /V     /M     /T     /T-G     EI120     /S      /V     /M     /T     /T-G 
    E60S     /S      /V     /M     /T     /T-G     E120S     /S      /V     /M     /T     /T-G   
    E60     /S      /V     /M     /T     /T-G     E120     /S      /V     /M     /T     /T-G 
   
Klasserne for brandmodstand afhænger af brugen, samt måden, brandspjældene installeres på, og hvor de 
installeres. 

Forskelligt fremstillede versioner   
Brandspjæld af typen mcr WIP kan fremstilles som: 

rektangulære brandspjæld 
rektangulære brandspjæld med cirkulære forbindelser 
runde brandspjæld 

 

Forskellige dimensioner   
Brandspjæld af typen mcr WIP fremstilles i følgende dimensioner: 

bredde: fra 120 til 1000 mm 
højde: fra 160 til 1000 mm 
dybde for rektangulære brandspjæld: 140 mm 
dybde på brandspjæld med runde forbindelser: 220 mm 

Udover standarddimensionerne er det muligt at fremstille brandspjæld i alle dimensioner inden for målene nævnt 
ovenfor. Det maksimale overfladeareal for brandspjæld af typen mcr WIP type er 1 m2. Det mindste overfladeareal 
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for disse brandspjæld er 0,019 m2. 
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4.DESIGN AF OG FUNKTIONSPRINCIP FOR BRANDSPJÆLDET  

Design   
Brandspjæld af typen mcr WIP består af et spjældhus med et firkantet tværsnit, bevægelige spjældblade, som 
roterer om deres akse samt en udløser- og kontrolmekanisme, som startes fjernstyret eller automatisk (efter en 
termisk udløser er blevet aktiveret). Brandspjældenes huse er lavet af plader af galvaniseret stål, rustfri stål eller 
syrebestandigt stål. En intregreret del af spjældhuset er en flange lavet af en brandbestandig plade. Hvert 
spjældblad er lavet af galvaniseret stål, rustfri stål eller syrebestandigt stål med en gipsplade inden i. Inden i 
spjældhuset, langs bladenes akse, er der brandhæmmende forseglinger og ventilationsforseglinger. Spjældbladene 
roterer om deres akse, på aksler lavet af stål. På spjældbladene er der også monteret ventilationsforseglinger. 
Spjældbladene er forbundet med en stålstav, som driver dem. 

 
Firkantede og rektangulære brandspjæld kommer med flanger, så de kan installeres i ventilationskanaler. Hvis 
ventilationskanalen er rund, kan der fremstilles et firkantet brandspjæld, som kan udstyres med en rund 
flangeforbindelse eller muffe. 

 

 

Brug og funktionalitet  

Brug og funktionsprincip for brandspjæld af typen mcr WIP afhænger af versionen og situationen:  
      Brandspjæld af typen mcr WIP/S 
Disse brandspjæld forbliver åbne under normal brug. De lukkes (sættes i sikkerhedsposition) på følgende måder: 

 automatisk – ved aktivering af den termoelektriske udløser 

 manuelt – ved at trykke på kontrolknappen på den termoelektriske udløser 

 fjernstyret – ved aktivering af den aksiale, elektriske aktuator med en returfjeder, når 
forsyningsspændingen forsvinder 

 
      Brandspjæld af typen mcr WIP/T til luftoverførsel 
Disse brandspjæld forbliver åbne under normal brug. De lukkes (sættes i sikkerhedsposition) på følgende måder: 

 automatisk – ved aktivering af den termoelektriske udløser 

 manuelt – ved at trykke på kontrolknappen på den termoelektriske udløser 

 fjernstyret – ved aktivering af den aksiale, elektriske aktuator med en returfjeder, når 
forsyningsspændingen forsvinder 

 
Det er muligt manuelt at tjekke, at et brandspjæld, med en elektriske aktuator, fungerer korrekt som del af service. 
For at gøre dette skal man bruge en særlig unbrakonøgle, som skal sættes i den markerede skrue på aktuatoren. 
Derefter kan spjældbladet sættes til den ønskede position ved at dreje på unbrakonøglen. Husk at være 
omhyggeligt med at dreje unbrakonøglen jævnt og langsomt. Gøres det for hurtigt og voldsomt kan det beskadige 
de indre mekaniske dele i aktuatoren eller det elektriske. 

 

BEMÆRK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Prøv aldrig at åbne eller lukke bladet i et brandspjæld ved at trække i selve bladet. Gøres det kan 
det beskadige brandspjældets selvlåsende aktuator, og det dækkes ikke af forsikringen. 
Det anbefales, at brandspjældet åbnes og lukkes, når ventilationssystemet er slået fra. 

 

Udløsnings- og kontrolmekanismer   

Udløsnings- og kontrolmekanismen på brandspjæld af typen mcr WIP kan være en af følgende: 
 
Elektrisk aktuator:  

    BF 230-T     /S      /V      /M     /T     /T-G     BF 230                /S      /V      /M      /T      /T-G  
    BLF 230-T     /S      /V     /M     /T     /T-G     EXBF 230           /S      /V      /M      /T      /T-G  
    BF 24-T (-ST)     /S      /V     /M     /T     /T-G     BLF 24 (-ST)       /S      /V      /M      /T      /T-G 
    BLF 24-T (-ST)     /S      /V     /M     /T     /T-G     BLF 230              /S      /V      /M      /T      /T-G 
    BE 230     /S      /V     /M     /T     /T-G     BE 24                  /S      /V      /M      /T      /T-G  
    BLE 230     /S      /V     /M     /T     /T-G     BLE 230              /S      /V      /M      /T      /T-G 
    BFL 230-T     /S      /V     /M     /T     /T-G      BFL 24-T(-ST)     /S      /V      /M      /T      /T-G  
    BFN 230-T     /S      /V     /M     /T     /T-G     BFN 24-T(-ST)     /S      /V      /M      /T      /T-G 
    EXBF 24     /S      /V     /M     /T     /T-G     BF 24-T-TL          /S      /V      /M      /T      /T-G  
    BF 24 (-ST)     /S      /V     /M     /T     /T-G     BFN 24(-ST)        /S      /V      /M      /T      /T-G  
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    BFL 24(-ST)           /S      /V       /M           /T        /T-G             
 
 
Fjedermekanisme:  

    RST             /S     /V        /M        /T     /G     RST/KW1/S        /S      /V       /M      /T      /G 
    RST/KW1/24P       /S     /V        /M        /T     /G     RST/KW1/24I      /S      /V       /M      /T      /G 

 

 

Dimensioner   
 
 

a) rektangulært brandspjæld b) brandspjæld med runde tilslutninger 
 

 
 

Dimensioner for udløsnings- og kontrolmekanismen 

 BF BLF BFL BFN BE BLE KW1 EXBF 
C [mm] 325 275 275 325 325 275 275 400 
A [mm] 125 125 125 125 125 125 165 175 

 

 

5.FORKLARING PÅ PRODUCENTENS BETEGNELSER AF 

BRANDSPJÆLD   
 

mcr WIP / S / 400 (bredde) x 400 (højde) / BF 
 

 

Udløsnings- og kontrolmekanisme  

Nettodimensioner for brandspjældets åbning 

                                                                                                                                                                     Type af brandspjæld/funktion 
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6.INSTALLATION AF BRANDSPJÆLDET   
 

BEMÆRK 
Under installation af brandspjæld og under færdiggørelse af arbejdet skal man tænke på, at man 
senere skal kunne få adgang til brandspjældet og kunne fjerne udløsnings- og 
kontrolmekanismen for at kunne udføre eventuel service og teknisk eftersyn. 

 
  

Brandspjæld af typen mcr WIP kan installeres i følgende former for ruminddeling (vægge og etageadskillelser):  
       vægge af mursten/beton med tykkelse på mindst 120 mm   
       vægge af beton eller sten med en tykkelse på mindst 120 mm   
       vægge lavet af byggeplader med tykkelse på mindst 120 mm 
       gulve eller etageadskillelser med tykkelse på mindst 150 mm  
 
Derudover kan brandspjæld installeres i: 
       uden for vægge  
       i større branddæmpningssystemer/samlinger (flere sæt brandspjæld) 

installation gælder ikke for WIP/T og WIP/T-G. 
 

Brandspjæld af typen mcr WIP kan også installeres i elementer til ruminddeling i bygninger, som har en lavere 
klassificering i forhold til brandmodstand. I sådanne tilfælde vil brandspjældene have en klassificering i forhold til 
brandmodstand svarende til et element til ruminddeling, hvis vurderingen vedr. røgudsivning er tilfredsstillende. 
Når et brandspjæld installeres i en type mur, som er tyndere end det er påkrævet, skal tykkelsen øges rundt om 
brandspjældet, f.eks. ved at installere en ekstra byggeplade eller et byggeelement. 
Brandspjæld af typen WIP/T og WIP/T-G samles med spjældrist efter producentens anvisninger. 

 

6.1. INSPEKTION FØR INSTALLATIONEN   
Alle brandspjæld er blevet efterset af producenten før pakning og transport. Når produktet er blevet pakket ud på 
destinationen, skal det efterses visuelt for at tjekke, om der er eventuelle deformationer på huset eller sket skade 
på brandspjældet under transporten. 

 

6.2. ÅBNING TIL INSTALLATIONEN   
Den mindst mulige størrelse på åbningen, for at brandspjæld af typen mcr WIP kan installeres korrekt, er: 

Bo = (A + Bz + 80) [mm] Ho = (H + 180) [mm] 
 

 

 
 

 BF BLF BFL BFN BE BLE KW1 EXBF 
C1 [mm] 385 335 335 385 385 335 335 460 
A [mm] 125 125 125 125 125 125 165 175 

Mørtelblanding 
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6.3. INDBYGNING (INDSTØBNING)  
Brandspjæld af typen mcr WIP type virker korrekt, hvis rotationsaksen for spjældbladet er horisontal. Udløsnings- 
og kontrolmekanismen kan være til højre eller venstre for brandspjældet uanset retningen for luftstrømmen. Det er 
kun tilladt at installere et brandspjæld på siden, f.eks. så rotationsaksen er lodret, hvis dette blev meddelt 
producenten, da det blev bestilt. 

 
Før et brandspjæld indbygges/indstøbes, skal det placeres aksialt i et element til ruminddeling (en mur eller 
etageadskillelse som adskiller separate brandsektioner) f.eks. i en åbning lavet på forhånd. Derefter skal 
brandspjældet anbringes lige og fastgøres, så det ikke flytter sig. Til brandspjæld med dimensioner på over 700 x 
700 skal der bruges en afstiver. Når det ovennævnte er foretaget, skal spjældbladene startes manuelt for at se, om 
de roterer korrekt (de må ikke røre ved dele af spjældhuset etc.). Luk spjældbladene. Revnen mellem spjældhuset 
og væggen skal fyldes helt ud med et passende materiale (som lever op til kravene), som kan opfylde den 
påkrævede klassificering i forhold til brandmodstand for væggen og brandspjældet. Desuden skal man være 
særligt opmærksom på, at materialet ikke kommer i kontakt med de dele af brandspjældet, som sørger for, at det 
fungerer korrekt (udløsnings- og kontrolmekanisme, spjældblad, forseglinger og begrænsere). Til dette formål er 
det vigtigt, at man putter plastikfilm eller noget andet materiale på brandspjældet, som kan beskytte det, mens der 
mures eller laves andet arbejde. Spjældbladet skal forblive lukket, indtil materialet er fast. Når det er fast, kan 
beslagene og afstiverne fjernes. Derefter skal brandspjældene åbnes og lukkes for at tjekke, om de fungerer 
korrekt. Hvis et brandspjæld installeres i en væg lavet af byggeplader, skal rummet mellem spjældhuset og 
væggen fyldes helt ud med ikke-antændelig (certificeret) mineraluld af brandklasse A1. Mineraluldens tæthed og 
tykkelse skal sikre en brandmodstand, som ikke er lavere end for den væg, hvor brandspjældet installeres. 
Derudover skal rummet, som fyldes op, forsegles med en passende blanding eller masse, som har den 
brandmodstand, som er påkrævet for væggen. For at sikre brandspjældets brandmodstand mellem adskilte 
brandsektioner må et brandspjæld aldrig installeres dybere end anbefalet, og f.eks. må rotationsaksen for 
spjældbladene i et brandspjæld heller ikke være uden for væggen (væggens overflade). Hvis der bruges elementer 
til ruminddeling af samme tykkelse som brandspjældet, anbefales det, at brandspjældet installeres, så aksen er 
nøjagtigt midt i elementet til ruminddeling. Det indbyggede brandspjæld skal være koaksialt tilsluttet til en 
ventilationskanal. Når et brandspjæld installeres, skal det sikres, at man ikke beskadiger spjældhuset og ikke 
udsætter det for pres. Et brandspjæld kan ikke fungere som et “bærende element” i en kanal eller et 
ventilationssystem, hvor det skal installeres. Der må ikke bores gennem spjældhuset, skrues bolte/skruer eller 
andet ind i huset. Når brandspjældet er forbundet til en ventilationskanal, skal det tjekkes, om det fungerer korrekt. 
Ved installation af mcr WIP-brandspjæld skal det særligt tjekkes, at den varmestyrede udløser (smeltesikring) ikke 
er beskadiget. Den må ikke udsættes for høje temperaturer (brand, svejseapparater, svejsemiddel), som kan 
udløse den (delen er beregnet til kun at blive brugt en gang og udskiftes ikke under garantien). Brandhæmmende 
forseglinger installeret i spjældhuset må heller ikke udsættes for høje temperaturer. Hvis forseglinger udvides, kan 
brandspjældet ikke lukkes. Når installationen er færdig, skal brandspjældet gøre omhyggeligt rent. Der må ikke 
være snavs inde i det, da det kan forhindre det i at fungere korrekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Ventilationskanal 
2.ST4. 2 x 16 skrue til metalplade 

3.Brandspjæld af typen mcr WIP, B 
x H 

4.F.eks. cementmørtel 

5.Mur 
X – vægtykkelse 
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Eksempel på installation af brandspjæld af typen mcr WIP i mure af sten og beton 

 
 

1. Ventilationskanal 
2. ST4. 2 x 16 skrue til 

metalplade 

3. Brandspjæld af typen mcr 
WIP, B x H 

4. F.eks. cementmørtel 

5. Mur af betonplader eller murværk (med massive 
sten) 
X – vægtykkelse 

 

Eksempel på installation af brandspjæld af typen mcr WIP i mure af betonplader eller murværk (massive sten) 
 
 

 
 

1. Luftkanal 
2. ST4. 2 x 16 skrue til 
metalplade 
3. Brandspjæld af typen mcr WIP,  

4. F.eks. cementmørtel 
5. Mineraluld med tæthed på mindst 80 

kg/m3  

7. Væg lavet af Byggeplader 
X – vægtykkelse 
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Eksempel på installation af brandspjæld af typen mcr WIP i væg af byggeplader 
installation gælder ikke for WIP/T og WIP/T-

G.  
1. Brandspjæld af 

typen mcr WIP, B 
x H  

2. Etageadskillelse 
3. F.eks. cementmørtel 

Monteringsbeslag 
4. Plug til stålmur med M6 metalskrue  
5. ST4. 2 x 16 skrue til metalplade 

6. Ventilationskanal 

Eksempel på installation af brandspjæld af typen mcr WIP i etageadskillelse 

 

 
1. Plug til mur med M6 skrue 

2. Beskyttelsesgitter 

3. Brandspjæld af typen mcr WIP, B 
x H 

4. F.eks. cementmørtel 
5. Mur 

X – vægtykkelse 
G – tykkelse af beskyttelsesgitter 
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Eksempel på installation af beskyttelsesgitter til brandspjæld af typen mcr WIP 

Tykkelsen af beskyttelsesgitter G (vist på tegningen) bør være mindst 30÷50mm, afhængig af tykkelsen af 

væggen, hvor den er installeret.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Gitterblade 
2. Indvendig ramme 
3. Udvendig ramme 
4. Nitte diameter 4,8 

 

Modulært beskyttelsesgitter til brandspjæld af typen mcr WIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Modulært beskyttelsesgitter til brandspjæld af typen mcr WIP RST 
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Der kan leveres et modulært beskyttelsesgitter af producenten til brandspjældet, eller det kan fremstilles af 
personen, som installerer produktet, hvis følgende krav opfyldes: 

 

Emne nr. Element navn Materiale 
Tykkelsen af materialet afhænger af stedet for 

applikationen og størrelsen af gitteret  

1 Gitterblade Plade af galvaniseret eller rustfrit stål 0,75 - 1,25 mm 

2 Indvendig ramme Plade af galvaniseret eller rustfrit stål 0,75 - 1,25 mm 

3 Udvendig ramme Plade af galvaniseret eller rustfrit stål 0,75 - 1,25 mm 

 
Desuden afhænger tykkelsen af gitteret “G” af væggens tykkelse (væggen som brandspjældet installeres i).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. F.eks. mur af sten  
2. F.eks. cementmørtel  
3. Brandspjæld af typen mcr WIP, B x H 

 

4. Mineraluld med tæthed på mindst 80 
kg/m3 
5. 70 mm tyk flad bjælke til installation 70 x 
2 mm 

 

6. ST 8 x 16 
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Eksempel på installation af brandspjæld af typen mcr WIP i en række bestående af fire brandspjæld 
installation gælder ikke for WIP/T og WIP/T-G. 

 
 
 

6.4. ELEKTRISKE FORBINDELSER  
 

Når et brandspjæld er korrekt installeret, skal det forbindes til el-nettet (ved hjælp af el-nettets kabler), hvis 
brandspjældet er udstyret med kontroller eller andre dele, som kræver en sådan forbindelse. Nedenfor findes 
fortrådningsdiagram og grundlæggende elektriske data for udløsnings- og kontrolmekanismer leveret med 
brandspjæld af typen mcr WIP. 

Den termoelektriske udløsningsenhed leveres med en monteringsplade, som man selv skal montere. 
Udløsningsenheden skal fastgøres med to selvskærende skruer til flangen på brandspjældet, så bladenes rotation 
ikke blokeres.  

 
Type aktuator Position for spjældbladet 

- Belimo BFL-serie 
- Belimo BFN-serie 

Åbent spjældblad – aktuator indikation 90˚ 
Lukket spjældblad – aktuator indikation 0˚  

- Belimo BF-serie 
- Belimo BLF-serie 

Åbent spjældblad – aktuator indikation 90˚ 
Lukket spjældblad – aktuator indikation 0˚ 

- Belimo BE-serie 
- Belimo BLE-serie 

Åbent spjældblad – aktuator indikation 0˚ 
Lukket spjældblad – aktuator indikation 90˚ 

 

Tekniske data – aktuatorer BLF24  (BLF24-T) BLF230 (BLF230-T) BF24  (BF24-T) BF230 (BF230-T) 

Strømforsyning 
24V AC 50/60Hz  

24 V DC 
220-240V AC  

50/60 Hz 

24V AC  
50/60Hz  
24V DC 

220,240 
 50/60 Hz AC 

Strømkrav:       
– når fjederen sættes under 
pres 

5 W 5 W 
7 W 

 8 W 
– under standby 2,5 W 3 W 2 W 3 W 

Tilsyneladende effekt 7 VA 7 VA 10 VA 11 VA 

Beskyttelsesklasse III II III   II 

IP-klasse IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

ekstra kontakt: 
2 x SPDT - 3 (0,5) A 

250 V AC 
2 x SPDT - 3 (0,5) A 

250 V AC 
2 x EPU  

3 (0,5) A 250 V AC 
2 x EPU  

3 (0,5) A 250 V~ 

– aktiveringspunkt [grader] 5, 80 5, 80 5, 80 5, 80 

Spændingsmoment:       
- motor 6 Nm 6 Nm 18 Nm 18 m 
- fjeder 4 Nm 4 Nm 12 Nm 12 Nm 

Ledningsforbindelse:      
– motor (længde: 0,9 m) 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 
– ekstra kontakt 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 

Bevægelsestid (0–90°):      
- motor 40–75 s 40–75 s 120 s 120 s 
- returfjeder ~20 s ~20 s ~16 s ~16 s 

Omgivelsestemperatur - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C 

Lydtryk niveau:      

- motor maks. 45 dB (A) maks. 45 dB (A) maks. 45 dB (A) maks. 45 dB (A) 
- returfjeder ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 63 dB (A) ~ 63 dB (A) 

 

Tekniske data – aktuatorer BFL24  (BFL24-T) BFL230 (BFL230-T) BFN24  (BFN24-T) BFN230 (BFN230-T) 

Strømforsyning 
24V AC 
50/60Hz 
24 V DC 

 220-240V AC  
50/60 Hz 

24V AC 
 50/60Hz 
24V DC 

220, -240 AC  
50/60 Hz 

Strømkrav:       
– når fjederen sættes under 
pres 

2,5  W 3,5 W 
4 W 

 5 W 
– under standby 0,7 W 1,1 W 1,4 W 2,1 W 

Tilsyneladende effekt 4 VA 6,5 VA 6 VA 10 VA 

Beskyttelsesklasse III II III   II 

IP-klasse IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

ekstra kontakt: 
2 x SPDT - 3 (0,5) A 

250V AC 
2 x SPDT - 3 (0,5) A 

250V AC 
2 x SPDT  

3 (0,5) A, 250V AC 
2 x SPDT  

3 (0,5) A, 250V~ 
– aktiveringspunkt [grader] 5, 80 5, 80 5, 80 5, 80 

Spændingsmoment:       
- motor 4 Nm 4 Nm 9 Nm 9 Nm 
- fjeder 3 Nm 3 Nm 7 Nm 7 Nm 

Ledningsforbindelse:      



Brandspjæld af typen mcr WIP med flere spjældblade    

     14/17 
Parlock Firmaet forbeholder sig ret til at foretage modifkationer og ændringer 

– motor (længde: 0,9 m) 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 2 x 0,75 mm2 
– ekstra kontakt 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 6 x 0,75 mm2 

Bevægelsestid (0–90°):      
- motor <60s  <60s <60s <60s 
- returfjeder 20s   20s   20s   20s  

Arbejdstemperatur område - 30 ...+55C - 30 ...+55C - 30 ...+55C - 30 ...+55C 

Lydtryk niveau:      

- motor maks. 43 dB (A) maks. 43 dB (A) maks. 55 dB (A) maks. 55 dB (A) 

- fjeder ~ 62 dB (A) ~ 62 dB (A) ~ 67 dB (A) ~ 67 dB (A) 

 
Tekniske data – aktuatorer BE24   BE230  BLE24   BLE230  

Strømforsyning 
AC 24 V 50/60 Hz 

DC 24 V 
AC 220-240V 50/60 Hz 

AC 24V 50/60Hz 
DC 24V 

AC 230 V 50/60 Hz 

Strømkrav:     
– når fjederen sættes under pres 12 W 8 W 7,5 W 5 W 
– under standby 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 

Tilsyneladende effekt 18 VA 15 VA 9 VA 12 VA 

Beskyttelsesklasse III II III II 

IP-klasse IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 

ekstra kontakt: 

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 

V 

2 x SPDT 
6 (1,5) A AC 250 V 

2 x EPU 
3 (0,5) A 250 V 

2 x EPU 
3 (0,5) A 250 V~ 

– aktiveringspunkt [grader] 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80° 5°, 80 

Spændingsmoment:     
- motor 40 Nm 40 Nm 15 Nm 15 Nm 

 
Bevægelsestid (0–90°):      
– motor <60s  <60 <30 s <30 s 

Arbejdstemperatur område - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C - 30 ...+50C 

Lydtryk niveau:      

– motor maks. 62 dB (A) maks. 62 dB (A) maks. 62 dB (A) maks. 62 dB (A) 
 
 

 
 

Fortrådningsdiagram for aktuatorerne BF24-T, BLF24-T, BF230-T og BLF230-T 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bemærk: 24 V-forbindelse 
gennem 

sikkerhedstransformator 

Adskillige aktuatorer kan 
forbindes parallelt. 
Strømforbruget bør overvåges. 
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Fortrådningsdiagram for aktuatorerne BFL24-T, BFL230-T, BFN24-T og BFN230-T 

 
 
 
 
 
 

 
 

Fortrådningsdiagram for aktuatorerne BE24, BLE24, BE230 og BLE230 
Bemærk: 

Kontrol af brugen af aktuatorerne BE og BLE kræver, at de kobles til el-nettet med treleddede kabler. Ændring af 
rotationsretningen påvirkes ved at tilføre strøm til stik 2 eller 3, afhængig af den ønskede rotationsændring. 
Positionen for alle grænsekontakter for alle aktuatorer er vist i en potentiel fri position. 
For at en enhed udstyret med elektriske aktuatorer skal fungere korrekt anbefales det, at området for husets 
nominelle spænding er på 24V±10% eller 230V±10%. Andre strømforsyningsenheder end dem som er nævnt ovenfor 
kan medføre fejlfunktion og vil ikke være dækket af garantien.  

Bemærk: 24 V-forbindelse 
gennem 

sikkerhedstransformator 

Adskillige aktuatorer kan 
forbindes parallelt. 
Strømforbruget bør overvåges. 

Adskillige aktuatorer kan 
forbindes parallelt. 

Strømforbruget bør overvåges. 

Bemærk: 24 V-forbindelse 
gennem 

sikkerhedstransformator 

For at koble aktuatorerne BE230 og BLE230 fra el-
nettet (lysnettet) kræves der en afbryder, som har en 
afstand på mindst 3 mm mellem sine kontakter (i 
deaktiveret tilstand). 
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Tekniske data – aktuatorer EXBF B 001 2 ...0 N 000 EXBF A 001 2 ...0 N 000 
Strømforsyning 24 V AC ±20% 50/60 Hz / 24 VDC-10/+20% 230 V AC ±14% 50/60 Hz 
Strømkrav: 
– når fjederen sættes under pres 
– under standby 

 
 

7 W 
2 W 

 
 

8 W 
3 W 

Tilsyneladende effekt 10 VA 12,5 VA 
IP-klasse IP 66 IP 66 
Ekstra kontakt: 
– aktiveringspunkt 

2 x SPDT 6 A (3) maks. 250 V AC 

5, 80 
2 x SPDT 6 A (3) maks. 250 V AC 

5, 80 
Spændingsmoment: 
- motor 
- fjeder 

 
18 Nm 
12 Nm 

 
18 Nm 
12 Nm 

Bevægelsestid (90°C): 
- motor 
- returfjeder 

 
150 s 
≈ 20 s 

 
150 s 
≈ 20 s 

Omgivende temperatur -20 ...+50°C -20 ...+50°C 
 

 
Fortrådningsdiagram for EXBF-aktuatorer 

 
 

Advarsel:  

For at en enhed udstyret med elektriske aktuatorer skal fungere korrekt anbefales det, at området for husets 
nominelle spænding er på 24V±10% eller 230V±10%. Andre strømforsyningsenheder end dem som er nævnt 
ovenfor kan medføre fejlfunktion og vil ikke være dækket af garantien.  
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7.TRANSPORT OG OPBEVARING 

Brandspjæld pakkes i papkasser eller placeres på paller. De er indpakket i plastikfilm eller andet beskyttende 
materiale, for at undgå at de bliver skadet. Brandspjæld kan transporteres med et hvilket som helst 
transportmiddel, forudsat at det er beskyttet mod vejrlig. Brandspjæld der transporteres med køretøjer, skal sikres 
på en sådan måde, at de ikke bevæger sig under transport. Før man installerer et brandspjæld, skal man 
gennemse den enkelte enhed for fejl. Fjern ikke brandspjældet ved at hive i strømkablet og anbring det på en 
sådan måde, at betjeningsmekanismerne ikke er vægtbærende. Brandspjæld kan ikke tåle slag eller at blive tabt. 
Ved fjernelse og installation af brandspjæld, anbring det da på en sådan måde, at dets sider eller kanter bliver 
understøttet. Opbevar brandspjældene i lokaler, der er beskyttede mod vejrlig. Hvis brandspjældene opbevares på 
jorden, anbring dem da på afstandsstykker for at undgå at de bliver skadet. 

 

8.VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE (REPARATION)   
Brandspjældsprodukter, der er leveret af Parlock A/S bør undergå regelmæssig teknisk inspektion og 
vedligeholdelse, mindst en gang årligt i dets levetid, dvs. i garantiperioden og derefter. Inspektion og vedligehold skal 
udføres af producenten eller af virksomheder, der er autoriserede til at servicere brandspjældsprodukter. 
 
Pligten til at foretage regelmæssig inspektion af brandudstyr er fastsat i § 3 afsnit 3 af Transport- og 
bygningsministeriets bygningsreglement af 7. juni 2010 omhandlende brandsikring af bygninger, bygningsdele og 
områder (Lov nr. 2010 Nr. 109, punkt 719 [Lovtidende]). 
De anbefalede eftersyn der udføres mellem inspektionerne er som følger: 

 kontroller de elektriske forbindelsers tilstand, med ekstra opmærksomhed på mekaniske skader; 

 eftersyn af strømforsyningers tilstand for enheder, der tillader følgende tolerancetærskler: 
 24V±10% for elektriske aktuatorer 
 24V±2% for elektromagnetiske udløsermekanismer 
 230V ±10% for elektriske aktuatorer 
 230V±2% for elektromagnetiske udløsermekanismer 

 kontroller brandspjældets tilstand, med ekstra opmærksomhed på mekaniske skader; 

 kontroller for årsager, der kunne påvirke den korrekte brug af brandspjældet. 
For at muliggøre de lovpligtige serviceinspektioner, så vel som servicering, herunder servicering i garantiperioden, 
besigtigelser og reparationer, skal brugeren sikre at der er fysisk adgang til produktet, dvs. fjerne 
isoleringsmaterialer/forsænkede lofter og demontere andre systemer, hvis de forhindrer fri adgang til produktet, osv. 
I tilfælde af at brandspjældet er installeret i et rørsystem, anbefales det at lave en service kanal, så som f.eks. mcr 
KRW typen. 
Hvis brandspjældene er installeret på et loft, skal man sørge for adgang til loftet ved hjælp af stige eller lift. 

 
For spørgsmål angående teknisk inspektion, vedligeholdelse og service på vores produkter, kontakt da venligst 
Parlock på 4390 6100. 
. 

 

9.VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTI  
1. Parlock A-S giver en 12 måneders kvalitetsgaranti på vores produkter og med mindre andet er aftalt starter 

garantiperioden på datoen for købet. 
2. Opdager man fysiske fejl og mangler i garantiperioden, påtager Parlock A-S sig at rette dem, inden for 21 

dage fra modtagelsen af en skriftlig klage og et købsbevis eller aftaler omtalt i punkt 6 
3. Parlock A-S forbeholder sig ret til at udvide reparationstiden i tilfælde af komplicerede reparationer eller hvis 

reparationen nødvendiggør indkøb af ikke-standardiserede komponenter eller reservedele  
4. Vores garantiforpligtelser dækker kun fejl og mangler, der vedrører selve det solgte produkt. 
5. I tilfælde af fejl og mangler, som følge af ukorrekt brug af produktet eller som følge af årsager nævnt i punkt 

6, vil køberen/ejeren af produktet skulle afholde omkostningerne for at fjerne disse fejl og mangler 
6. Garantien omfatter ikke følgende punkter: 

 Skader eller fejl på produktet som skyldes fejlagtig brug, brugerens manipulering af produktet og 
mangel på regelmæssig teknisk inspektion/vedligeholdelse som er beskrevet under afsnittet 
“VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE (REPARATION)” i denne brugervejledning 

 Skade på produkter som følge af årsager der ikke kan tilskrives Parlock, i særdeleshed hændelige 
begivenheder så som skybrud, højtstående grundvand, orkan, oversvømmelse, lynnedslag, 
overspænding på lysnettet, eksplosion, hagl, flystyrt, brand, sneskred, jordskred og sekundær skade 
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som resultat af ovenstående. Skybrud vil sige regn med en nedbørsintensitet på mindst 4, som 
bestemmes af DMI [Danmarks Meteorologiske Institut]. Hvis skybruddets nedbørsintensitet ikke kan 
fastslås, skal de faktiske vejrforhold og skadens omfang på det pågældende sted, hvor det kan påvises 
at skybrud har fundet sted, tages med i overvejelserne. Orkan vil sige en vindhastighed på mindst 17,5 
m/s (skaden skal vurderes til at være forårsaget af orkanen, hvis orkanen kan påvises at være sket i 
nærheden). 

 Skader der er opstået som følge af ikke at indberette opdagede fejl straks.  

 Forringelse af overfladebehandlingens kvalitet, som følge af naturlige ældningsprocesser. 

 Skader som følge af brugen af slibende eller ætsende rengøringsmidler. 

 Skader som følge af brugen af aggressive midler, i særdeleshed kemiske og biologiske, eller lignende 
stoffer, hvis oprindelse kan relateres til produktionsprocesser og udførte aktiviteter i lokalet eller i 
umiddelbar nærhed af det sted, produktet er blevet installeret. 

 Dele der udsættes for almindelig slitage under brug (f.eks. pakninger), med mindre de har produktionsfejl. 

 Skader forårsaget af uhensigtsmæssig transport, losning eller opbevaring af produktet. 

 Skader som følge af, at installationen af produktet ikke er sket i overensstemmelse med denne MBV og 
god byggeskik. 

 Produkter eller dele heraf, hvis typeskiltet/garantiseglet er blevet revet af eller beskadiget. 
7. Garantikrav skal sendes til Parlock inden for 7 dage fra den dag, hvor skaden opdages  
8. Garantikrav kan sendes til Parlock på info@parlock.dk eller på telefon +45 4390 6100. 
9. Køberen/garantiindehaveren skal bruge produkterne i overensstemmelse med instruktionerne og skal 

gennemgå de regelmæssige tekniske inspektioner og vedligeholdelse i overensstemmelse med forskrifterne i 
afsnittet “VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE (REPARATION)” i denne brugervejledning 

10. Garantien bortfalder øjeblikkeligt i følgende tilfælde: 

 Hvis køberen/garantiindehaveren foretager modifikationer på det oprindelige produkt, uden 
forudgående aftale med Parlock. 

 Hvis de regelmæssige tekniske inspektioner og vedligeholdelse ikke udføres som angivet, eller 
udføres af uautoriseret personer eller personale fra virksomheder, der ikke er godkendte af Parlock A-
S, eller hvis produktet har været udsat for uhensigtsmæssig brug. 

 Hvis der, af uautoriserede personer, er blevet udført modifikationer af nogen art, udover de normale 
anvendelser af produktet. 

11. Hvis sagerne omhandler tilfælde nævnt i punkt 10, vil Parlock forpligtigelser iflg. lovpligtig garanti bortfalde. 
12. Betingelserne for fjernelse af defekte produkter er, at det er den klagende parts ansvar, at sørge for fuld 

adgang til produktet for at få udført fejlretning, i særdeleshed fri adgang til indendørs rum hvor produktet er 
blevet installeret og at sørge for adgang til nødvendige servicekanaler, fjernelse af isoleringsmaterialer/ 
forsænkede lofter og demontere andre systemer, hvis de forhindrer fri adgang til produktet, osv. 

 
 
 
 
Relevante bestemmelser i Parlocks salgsbetingelser er gældende i spørgsmål, der ikke er omfattet af disse betingelser og vilkår for garanti. 

mailto:info@parlock.dk

