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Modernt brandskydd

Byggproduktförordningen
Från och med 1 juli 2013 ska alla byggprodukter CE-
märkas om det finns en produktstandard att godkänna 
emot. Brandspjäll har nu en produktstandard som även 
BBR hänvisar till. I BBR finns även kravet att att brandspjäll 
skall lösa ut med rökdetektor.

CE-märkta brandspjäll
Bevent Rasch har nu ett komplett sortiment av CE-märkta 
brand spjäll.

Spjällets prestanda framgår av prestandadeklarationen. Där 
framgår också vilken brandteknisk klass spjället har och var 
det får monteras.

Numera finns även en S-klass som är en ny täthetsklass 
vilken innebär en förhöjd täthet mot kalla brandgaser.

Vi på Bevent Rasch har även valt att P-märka våra 
brandspjäll. Det är SP:s frivilliga kvalitetsmärke som används 
inom ett flertal segment inom byggbranschen.

Alla brandspjäll, även brand gasspjäll, har nu termisk sensor.

Hur vet man vad brandspjället är 
godkänt för?
I och med den nya produktstandarden anges numera 
brandspjällens prestanda på ett nytt sätt, t.ex.: 

Brand-/brandgasspjäll BSKC6
EI 60 (ve ho i <–> o) S

  E Integritet, d.v.s.  
   täthet mot 
   brandgaser

  I Isolering mot 
   värmespridning

  60 Tid som spjället 
   håller brandklassen

  ve   Godkänd för  
   montage i vertikal  
   byggnadsdel (vägg)

  ho  Godkänd för montage 
   i horisontell byggnadsdel  
   (bjälklag)

  i –> o   Godkänd för montage  
   i brandrum

  i <– o   Godkänd för montage  
   utanför brandrum

  i <–> o   Godkänd för montage  
   i och utanför brandrum

  S   S-klass – förhöjd täthet  
   mot kalla brandgaser
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Modernt brandskydd

Bevent Rasch brandspjäll

Brandhandboken
”Praktiska lösningar – Brandskydd ventilation” är en bok 
från Svensk Ventilation. Den visar på många praktiska 
lösningar för ventilations brandskydd som är bra att känna 
till, t.ex. vad som gäller angående upphängningar, tätning av 
genomföringar och brandisolering av kanaler. 

Vi på Bevent Rasch har tagit aktiv del i utformningen och 
boken finns att beställa på Svensk Ventilations hemsida 
www.svenskventilation.se 

Förra året kom också en ny VVS-AMA ut. Förutom att 
spjäll ska lösa ut på rökdetektor så står i AMA såväl 
som i brandboken att brandspjäll ska vara försedda 
med fabriksmonterat ställdon och övervakas av ett 
övervakningssystem. 

BSKC6
Brandklass EI 60-S

RABC
Brandklass E 120-S / E 60

BSK120
Brandklass EI 120-S

BSKC60
Brandklass EI 60-S

RABC-VAV
Brandklass E 120-S / E 60

BSK6
Brandklass EI 60-S

RABR
Brandklass EI 120-S /  

EI 120 / E 60-S

• Beprövad teknik  

• Stort sortiment  

• Låg vikt  

• Enkelt montage  

• Hög tillgänglighet  

• CE- och P-märkta
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Tänk på följande:

• Nya förutsättningar gällande brand- 
 spjäll från 1 juli 2013

• Använd CE- och P-märkta brandspjäll

• Kontrollera att montaget är godkänt

Teknik 
Ständig utveckling av produkter 
för rätt funktion, montagevänlighet 
och enkel projektering.

Kvalitet 
Svensk tillverkning med väl 
utprovade produkter för den 
svenska marknaden.

Support 
Lätt tillgänglig organisation  
med tekniskt kunnande  
hjälper dig med frågeställningar 
och lösningar.


