
CRE60
Cirkulärt brandgasspjäll i brandklass E60S

SNABBFAKTA 
 ○ Brandgasspjäll i brandklass E60S med cirkulär anslutning

 ○ Brandgasspjäll installeras i ventilationskanaler. Dess 
funktion är att förhindra brandgasspridning.

 ○ Brandklass E60S innebär att spjället kan motstå rökgaser 
mellan brandceller i 60 minuter enligt EN 1366-2

 ○ P-märkt

 ○ Spjället är tillverkat av galvaniserad stålplåt med spjäll-
blad av galvaniserad plåt.

 ○ Spjället kan monteras oberoende av luftflödesrikting 
och installation skall ske i enlighet med nationella 
föreskrifter

 ○ Kan styras med Swegons styrprodukter (se separat 
produktblad)
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Teknisk beskrivning
Allmänt 
• CE-märkt enligt EN 15650:2010.

• P-märkt, godkänt av SP

• Med en brandbeständighet på 60 minuter, svarar 
CRE60 mot brandklass E60S 
Klassificering E60 (Ve ho i <->o) S - (300 Pa) 
S-klass – förhöjd täthet mot kalla brandgaser

• Lågt tryckfall.

• Lufttäthet klass C enligt EN 1751

• Testad enligt SS-EN 1366-2 upp till 300 Pa

Funktion
Ventilationssystem kan binda ihop flera brandceller och 
vid en brand är risken stor för spridning av brandgaser 
mellan brandceller. Swegon har ett brett utbud av 
lösningar som på ett effektivt sätt hindrar spridning av 
brandgaser via ventilation.

Brandgasspjällets funktion är att säkerställa brand- 
motståndet på väggar för att förhindra brandgasspridning.

Utförande
Spjället är tillverkat av galvaniserad stålplåt.

CRE60 levereras som standard med fabriksmonterat 24 
VAC säkerhetsställdon med fjäderåtergång och termisk 
sensor, inbyggda signalkontakter för spjällbladets ändlägen.

Montering
CRE60 är lämplig för väggmontering i betongvägg, 
betonggolv och lättvägg (vägg av gipsskivor med metall-
reglar) och är även lämplig för installation utanför väggen.

Produkten skall monteras med upphängning i byggnadens 
brandtekniska klass samt efter CE godkänd anvisning och 
montage.

Se följande dokument på www.swegon.se.

Monteringsanvisning

Prestandadeklaraton

Skötsel
Produkten är under normala driftbetingelser underhållsfri.

Elektriska säkerhetsdon, ONE
Standard

• Motorstyrd återställning

• Integrerade ändlägesindikatorer

• Termisk sensor (72º) aktiverad även i strömlöst läge.

• I strömlöst läge stängt, går att öppna med batteri 
under byggtiden innan styr och övervakning är driftsatt
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Figur 1. CRE60

1. hölje i galvaniserat stål

2. spjällblad

3. aktiveringsmekanism

4. tätningsring av gummi

5. svällande list

6. monteringsring för fastsättning på vägg eller tak

7. tätningsring för spjällblad

8. smältsäkring

Beskrivning
CRE60 är ett cirkulärt brandgasspjäll med en brand- 
beständighet på 60 minuter, tillgängligt i diametrar från 
100 till 630 mm. CRE60 är lämpligt för både vägg- och 
fjärrmontering, med eller utan isolering.

Miljö
Byggvarudeklarationen fnns att hämta på på vår hemsida 
www.swegon.com.
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ONE - Fjäderåterställt ställdon
One ställdon används till att styra CRE60 automatiskt eller 
fjärrstyrt. Som standard levereras ONE för 24 volt. Kan 
även beställas för 230 volt, och med kontakt (ST). 2
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Figur 2. Ställdon ONE

1. aktiveringsknappen

2. postionsindikator spjällblad *

3. LED (lysdiod)

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
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DC: startlägesbrytare (spjället öppet)

FC: ändlägesbrytare (spjället stängt)

* Positionsindikatorn spjällblad, visar spjällbladsläge
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Aktivering

 

AUTO

(T)
72°C

1        

Manuell aktivering: Tryck på aktiveringsknappen (1)  
    en gång.

Automatisk aktivering:  Temperatursäkringen löser ut vid  
    72° C, (aktiverad även i ström- 
    löst läge).

Fjärrstyrd aktivering:  Genom att bryta ström- 
    försörjningen.

Återställning

 

5’’ 75’’

+

9V

60”    100”
3

4

Manuell återställning vid ej strömsatt
1. Öppna batterifacket (4) och tryck ett 9V batteri mot 

kontaktfjädrarna. Håll denna position tills lysdioden (3) 
avger ett kontinuerligt ljus. 

2. Kontrollera om indikatorn (2) visar att spjällbladet står 
i öppen position. Ta bort batteriet. Lysdioden slocknar 
då sakta.

3. Stäng batteriluckan.

OBS! 

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

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

Motordriven återställning 
1. Stäng av strömmen i minst 5 sekunder. 

2. Strömsätt ställdonet i minst 75 sekunder (Respektera 
den föreskrivna spänningen och polariteten). 

Återställningen stannar automatiskt när ändläget nås 
(spjällbladet öppet).

Med batteri och strömsatt
• Om ställdonet känner av spänning på nätkabeln behövs 

endast en kort kontakt med batteriet för att starta 
återställningsprocessen.

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

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

Allmänt
• Strömförsörjningen på ställdonet kan inte bytas ut 

separat. Om kabeln är skadad måste hela enheten 
kasseras och bytas ut.

• Mekanismens hölje innehåller en temperatursensor. 
När temperaturen i höljet överstiger 72° C aktiveras 
mekanismen. 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.
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Figur 3. Måttbild CRE60 frontvy

  

Mått, ställdon ONE

Mått (mm)

P Q Z

140 136 75

Utstickande spjällblad

ØD (mm) Mått (mm)

x y

250 - 2

315 - 35

400 - 77

500 30 127

630 95 192
X = på mekanismsidan 
Y = på väggsidan

Vikt CRE60+ONE T

ØD 
(mm)

Vikt 
(kg)

100 5,2

125 5,7

160 6,4

200 7,2

250 8,2

315 9,6

400 11,3

500 13,4

630 16,0

Mått

253

345

Ø
D
n-
1

YX

14

   

Figur 4. Måttbild CRE60 sidovy
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Installation
• Spjället ska installeras i enlighet med montageanvisning 

och provningsrapport.
• Schaktorientering: se prestandadeklarationen.
• Undvik blockering av angränsande kanaler.
• Produkt montage: alltid med stängt spjällblad.
• Kontrollera att bladet kan röra sig fritt.
• Iaktta säkerhetsavstånd till andra byggnadselement. 

Driftmekanismen måsta vara tillgänglig.
• Lufttäthetsklassen bibehålls om spjället är monterat 

enligt monteringsanvisningen.
• Brandgasspjällen provas alltid under standardiserade 

förhållanden (Betongvägg/bjälklag) enligt EN 1366-2.  
Det uppnådda resultatet gäller då för liknande bygg-
nadskonstruktioner 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.

Installation i betongvägg/golv och  
gipsvägg med stålreglar

C

D

6.  
C. Lätt skiljevägg (metallreglar med gipsskivor) eller solid vägg/
solitt golv med en öppning på Dn + 30 mm. 
D. Komprimerad stenull eller annat godkänt tätningsmaterial.

A

B

C

5.  
A. CRE60-spjäll. 
B. Fästen för ytmontering på vägg eller golv. 
C. Är väggen en brandcellsgräns, måste kanalen kompletteras 
med erforderlig brandisolering.
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A

B

E

7.  
A. Spjället CRE60 installerat på avstånd från stödkonstruktionen. 
B. Infällbara fästen för ytmontering på vägg eller golv. 
E. Kanalupphängning enligt lokala bestämmelser.

Installation utanför vägg

D

C

FF

8.  
C. Lätt skiljevägg (metallreglar med gipsskivor) eller solid vägg/
solitt golv med en öppning på Dn + 60 mm. 
D. Komprimerad stenull eller annat godkänt tätningsmaterial. 
F. Godkänd brandhämmande tätningssats (till exempel: 
Intumex AN).
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Specifikation
Produkter

Brandgasspjäll CRE60 -aaa -T ONE 24

Modell:

Ø Diameter (mm)

100, 125, 160, 200, 250, 
315, 400, 500, 630

Tillval
Ställdon ONE kan även beställas för 230 volt.

Beskrivningstext
Exempel på beskrivningstext enligt AMA VVS & Kyl 16.

QJC Spjäll för skydd mot spridning av brand och 
brandgas. 

QJC.2  Brandgasspjäll, P-märkt i brandteknisk klass E60S 
med säkerhetsställdon 24V och termisk sensor, tryckklass C. 
Rökdetektor och övervakning enl. U. 

QJC.2 Brandgasspjäll, P-märkt i brandteknisk klass E60S 
med säkerhetsställdon 24V och mekanisk termisk sensor 
för ett 72° Brandskydd även vid strömlöst läge, tryckklass C, 
Rökdetektor och övervakning enl. U.

Swegons cirkulära brandgasspjäll, typ CRE60 med ställdon 
ONE, med följande funktioner:

• CE-märkt enligt EN 15650:2010

• Brandklass E60S 
Klassificering, E60 (Ve ho i <->o) S - (300 Pa) 
S-klass – förhöjd täthet mot kalla brandgaser

• Lufttäthet klass C enl. EN1751

• Lågt tryckfall

• Testad enligt EN 1366-2 upp till 300 Pa

• Säkerhetsställdon 24VAC med termisk sensor

• Utförande i galvaniserad stålplåt

Benämning CRE60-aaa-T ONE 24 xx. st

(Tillbehör) xx. st

Beställningsexempel
Cirkulärt brandgasspjäll i diameter 315 med ställdon ONE, 
brandteknisk klass E60S.

Beställnings kod: CRE60-315-T ONE 24
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