
CR60/CR2/CR120/CR60-1S
Installation 2021/06/07

Art. 942428069

Lagring och hantering Montering
Eftersom produkten är en säkerhetsprodukt,  bör den  
förvaras och hanteras med försiktighet.

Undvik:
• Kragftiga stötar.

• Kontakt med vatten.

• Deformation av chassit.

Det rekommenderas:
• Packa upp spjället i ett torrt utrymme.

• Undvik kraftiga stötar.

• Rotera inte spjället medan du flyttar det.

•  Använd ej spjället som byggnadsställning eller arbets-
bord

• Förvara inte mindre spjäll inuti stora spjäll.

Allmänt
• Spjället ska installeras i enlighet med montageanvisning 

och provningsrapport

• Axelorientering: se prestandadeklarationen.

• undvik hinder från angränsande kanaler

• Produkt montage: alltid med stängt spjällblad.

• Kontrollera att bladet kan röra sig fritt

• Iaktta säkerhetsavstånd till andra byggnadselement. 
Driftmekanismen måsta vara tillgänglig: minst 200 mm 
fritt.

• Lufttäthetsklassen bibehålls om spjället är monterat 
enligt monteringsanvisningen.

• Brandspjällen provas alltid under standardiserade för-
hållanden (Betongvägg/bjälklag) enligt EN 1366-2. Det 
uppnådda resultatet gäller då för liknande byggnads-
konstruktioner med en brandklass och/eller tjocklek 
och/eller densitet som är lika med eller större än den 
bärande konstruktionen som användes under provet.

• Spjället måste vara tillgängligt för inspektion och 
underhåll.

• Planera in minst två funktionskontroller varje år.
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Installation EI120

För alla installationer av CR120 och CR2 
gäller följande: 
Normal arbetstemperatur är -10 C till +50 C.

För att byte av motor skall kunna göras så bör minsta 
avstånd från motor till vägg (eller andra byggelement) 
vara min 200 mm. I övrigt är minsta avstånd mellan spjäll 
och byggelement (bjälklag) min 30 mm.

Spjället kan monteras både horisontellt och vertikalt 
(genom vägg eller bjälklag).

Spjäll och intilligande kanaler måste alltid vara separat 
upphängda. Vid installation av kanalerna så får de under 
inga omständigheter vara beroende av spjällets upphängning 
/montering. Spjället får heller inte monteras enbart genom 
att hållas i läge av omkringliggande kanaler.

Installation i vägg eller bjälklag av lättbetong 
eller betong, brandklass maximalt EI120
Det stängda spjällbladet skall vid montering sitta i golvets 
eller väggens/bjälklagets mitt.

Markeringen på spjällets utsida visar var det stängda 
spjällbladet befnner sig.

Spalten mellan spjäll och vägg/bjälklag skall tätas med 
godkänd metod motsvarande byggnadsdelens brand-
tekniska klass.
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Installation i lättväggar, maximal brand-
klass EI120
Väggens tjocklek får ej understiga 100mm.

Spjällbladet skall vid monteringen sitta i väggens mitt.

Spjället skall ha en egen upphängning så att dess vikt inte 
vilar mot väggen.

Spalten mellan spjäll och vägg skall tätas med godkänd 
metod motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass.
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CR2 montage i sandwichelement
För montage i sandwichelement se separat dokumentation
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CR60/CR2/CR120/CR60-1S

Installation EI60

För alla installationer av CR60, CR60-1S och 
CR2 gäller:
Normal arbetstemperatur är -10 C till +50 C.

För att byte av motor skall kunna göras så måste minsta 
avstånd från motor till vägg (eller andra byggelement) 
vara min 200mm. I övrigt är minsta avstånd mellan spjäll 
och byggelement (bjälklag) min 30mm.

Spjället kan monteras både horisontellt och vertikalt 
(genom vägg eller bjälklag).

Spjäll och intilliggande kanaler måste alltid vara separat 
upphängda. Vid installation av kanalerna så får de under inga 
omständigheter vara beroende av spjällets upphängning/ 
montering. Spjället får heller inte monteras enbart genom 
att hållas i läge av omkringliggande kanaler.

Installation i vägg eller bjälklag av lättbetong 
eller betong, maximalt brandklass EI60
Det stängda spjällbladet skall vid montering sitta i golvets 
eller väggens/bjälklagets mitt.

Markeringen på spjällets utsida visar var det stängda 
spjällbladet befinner sig.

Spalten mellan spjäll och vägg/bjälklag skall tätas med 
godkänd metod motsvarande byggnadsdelens brand-
tekniska klass.
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CR2 montage i sandwichelement
För montage i sandwichelement se separat dokumentation
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Installation i lättregelväggar, maximal 
brandklass EI60
Installation av CR60 och CR2 i lättväggar håltagningsmått 
enl. bild A.

Väggens tjocklek får ej understiga 100mm.

Spjällbladet skall vid monteringen sitta i väggens mitt.

Spjället skall ha en egen upphängning så att dess vikt inte 
vilar mot väggen. 

Spalten mellan spjäll och vägg skall tätas med godkänd 
metod motsvarande byggnadsdelens brandtekniska klass.
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CR60/CR2/CR120/CR60-1S

ØDn

CR60, CR2, CR120Installation utanför vägg, tätning med  
murbruk och isolering med stenullskivor 
med beläggning

Brand/brandgasspjället monteras i ventilationskanal utanför 
väggen. Brand/brandgasspjället stöds av en fästring med samma 
diameter som spjället och hålls på plats med gängstänger "C". 
Kanalen stöds varje 1500 mm.  
Upphängningen består av gängstänger "C" och U-formade stål-
profiler "D". Det måste finnas ett fritt utrymme på högst 25 mm 
mellan gängstängerna och isolerskivorna runt spjället "B".

Storlek Typ av vägg Försegling Klassificering

Ø 100-125-150-160-180-
200-250-300-315 mm

Betongvägg Lättbetong ≥ 100 mm Galvaniserad kanal + stenull + beläggning ≥ 
140 kg/m³ 2x50 mm + murbruk

EI 90 (ve i n o) 
S - (300 Pa)

E G

171

F

≤ 1500 ≤ 1500 ≤ 1000

EI90S

A ≤(ØDn+80)x (ØDn+80)

B (Ø+200)x(Ø+200)

C M10

D 50x50x3 mm

E 9x(Ø5x120 + M6x44)/m²

G
2x50 mm Promastop CB50 (CC)
/ Hilti CFS-CT B

F

100 mm

B

A

C

D

25

100 mm

A

Gör en öppning med maximal dimension "A" i väggen

A

B

C

D
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Öppningen runt kanalen tätas med standardmurbruk.

Täck kanalens hela längd med stenullsskivor "G". För vidhäftning 
mot kanalen ska skivorna täckas på ena sidan med brandbeständig 
beläggning och fästas i kanalen med stålskruvar och brickor "E".

171 mm av spjällhöljet ska täckas med mineralullsskivor “G”. 
Ett fritt utrymme bör lämnas runt mekanismen för att garantera 
tillgängligheten, enl. bild A

Fyll alla skarvar, skruvar, och brickor med beläggning PROMASTOP 
E / PROMASTOP CC / HILTI CFS-S ACR.

En extra stenullsskiva typ "G", belagd med PROMASTOP E /  
PROMASTOP CC / HILTI CFS-S ACR, placeras i öppningen mellan 
spjällbladets hölje och stenullsskivorna

E

F

G

H

Mortel

PROMASTOP-E / CC
HILTI CFS-S ACR 

150 kg/m³
PROMASTOP-CB 50 (CC)
/ HILTI CFS-CT B

TEST!
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CR60/CR2/CR120/CR60-1S

≥ 40kg/m³

2x12,5mm 
A (EN520) 

50

2x12,5mm 
A (EN520) 

≤ 625mm

Ø 

A

B

Installation i lättregelväggar, maximal 
brandklass EI60
CR60-1S upp till storlek 315 finns med installationskrage 
med montage utan efterlagning. 

Väggens tjocklek får ej understiga 100mm.

Spjällbladet skall vid monteringen sitta i väggens mitt.

Håltagningsmått CR60-1S
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100 180

125 200

160 240

200 275

250 320

315 375
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6 x (Ø5 x 70mm)

CR60-1S
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Aktivering
• manuell aktivering: tryck på aktiveringsknappen (1).

• automatisk aktivering: Temperatursäkringen löser ut 
vid 72° C, även i strömlöst läge.

• fjärrstyrd aktivering: genom att bryta strömförsörj-
ningen.

Återställning
• manuell återställning: Öppna batterifacket (4) och 

tryck ett 9V batteri mot kontaktfjädrarna. Håll denna 
position tills lysdioden (3) avger ett kontinuerligt ljus. 
Kontrollera om indikatorn (2) visar att spjällbladet står 
i öppen position. Ta bort batteriet och stäng batteri-
luckan.

• motordriven återställning: Stäng av strömmen 
i minst 5 sekunder. Strömsätt ställdonet i minst 75 
sekunder (Respektera den föreskrivna spänningen och 
polariteten). Återställningen stannar automatiskt när 
ändläget nås (spjällbladet öppet).

ONE - Fjäderåterställt ställdon

2

1

3

4

5

Obs:

• Om lysdioden (3) blinkar rött snabbt (3x/sek.) är bat-
teriet urladdat, använd ett nytt batteri.

• Återställning pågår om lysdioden (3) blinkar rött sakta 
(1x/sek.)

• Återställningen är färdig och motorn är strömsatt när 
lysdioden (3) lyser rött med ett fast sken.

• Om ställdonet känner av spänning på nätkabeln behövs 
endast en kort kontakt med batteriet för att starta 
återställningsprocessen.

• Strömförsörjningen på ställdonet kan inte bytas ut 
separat. Om kabeln är skadad måste hela enheten kas-
seras och bytas ut.

• Mekanismens hölje innehåller en temperatursensor. När 
temperaturen i höljet överstiger 72° C aktiveras meka-
nismen. Lysdioden blinkar två gånger per sekund. När 
temperaturen sjunker under 72° C, kan mekanismen 
endast återställas på motoriserat sätt efter en manuell 
återställning (med batteri).

• Ändlägesbrytarna behöver 1 sekund efter drift för att 
anta en stabil position.

Ställdon ONE
1. aktiveringsknappen

2. postionsindikator spjällblad

3. LED

4. batterifack för att återställa motor

5. kontakt, (beställs separat) levereras 
med lösa kablar som standard.

Elektriska anslutningar med ONE T 24 FDCU
MEC ONE T 24 FDCU

Nominell spänning motor 24 V AC/DC (-10/+20%)

Nominell spänning magnet n.a.

Effektförbrukning (drift) 0,28W

Effektförbrukning (öppning) 4,2W

hjälpbrytare standard 10mA...100mA 60V

gångtid motor < 75 s (kablad) / <85 s (batteri)

gångtid fjäder: < 30 s

ljudnivå motor < 58 dB (A)

ljudnivå fjäder < 60 dB (A)

kabeltillförsel / kontroll 1 m,  2 x 0,75 mm²

kabelströmbrytare 1 m, 6 x 0,75 m²

Skydds-klass IP 54

DC FC

24VDC
24VAC
230VACN L

65431 2

65431 2

M
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DC: startlägesbrytare (spjället öppet)

FC: ändlägesbrytare (spjället stängt)


