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Brandgardin 
 
Automatiskt stängande brandgardin 
konstruerad och tillverkad enlighet med ISO 
9001 och enligt BS och BSEN specifikationer. 
Brandklassade tyger är tillverkade av rostfri 
ståltråds-förstärkt, vävd glasfiber, belagd på 
bägge sidor med silver polyuretan.  
Brandskydd vid 1000 grader Celsius under en 
period upp till 4 timmar. Detta ger E30 till E240 
alternativt Ei60-Ei120 med ett skyddsavstånd 
på 1m och vattenbegjutning med 1,7 l/min/kvm. 
 
En singel brandgardin kan vara upp till 6 meter 
bred. Brandgardiner med överlappande 
rullsystem kan ge upp till 30 meter 
brandavskiljning i ett enda spann med ett 
brandskydd på 120 minuter vid 1000  
grader Celsius. Maximal höjd utan att 
mellanstöd, kolumner eller centruminlägg behövs. är 6 meter.  
Med Split-Drop funktion kan höga brandgardiner sänkas i etapper med fördröjning, vilket kan ge 
tillfälliga utrymningsvägar.  
 
Standardutrustning  
Brandgardinen är upprullad på en vals och förvaras i en stålkassett. I valsen sitter en 24V, DC motor 
monterad som sörjer för en jämn upp- eller nedrullning till justerbar nivå via inbyggda 
gränslägesbrytare. Kassetten monteras till vägg eller mot valv. Kassetten har antingen en löstagbar 
bottenplatta eller en demonterbar front för underhåll och plats för detta måste finnas.. 
En avslutningsprofil monterad nedtill sörjer för att gardinen hänger sträckt. I upprullat läge är 
avslutningsprofilen jämns med kassettens underkant. Avslutningsprofilen är som standard utförd i 
förzinkat stål.  
Brandgardinen löper styrskenor som är försedda med stänger för att förhindra att gardinen går ut ur 
skenan, samt så utformade att de förhindrar passage av brandrök. Styrskenorna är som standard 
utförd i förzinkat stål  
Såväl kassett, avslutningsprofilen som 
styrskenor kan mot tillägg pulverlackeras i 
standard RAL kulör 
 
Styrskåp med batteri backup 
Brandgardinens motor och dess funktioner 
styrs och samordnas via gardinens styrskåp 
och dess kontrollpanel. 
Om rök eller värme utlöser ett brandlarm 
kopplar kontrollsystemet bort 24V/DC 
hållanordning (magnet) så att gardinen stängs 
genom kontrollerad nedsänkning för att avskilja 
brandcellerna. Så snart brandlarmet återställs, 
återinför kontrollsystemet 24V-försörjning till 
gardinens motorer och kan automatiskt eller 
med hjälp av en nyckelbrytare öppna 
brandgardinen.  
Varje styrskåp levereras med en 24V batteri 
back up-system som säkerställer funktionen 
och driften vid strömbortfall. 
Styrskåpet placeras i anslutning till gardinen, från styrskåpet skall man ha uppsikt över gardinen vid 
test brandlarm. 
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Funktionsbeskrivning 
Manöver öppna/stäng sker vid normal drift från gardinens styrskåp. Vid brandalarm stänger gardinen 
automatiskt.  
 
Tillval 
Brandgardinen kan förses med ett Gravity Fail Security System (GFS) fallsäkringssystem som gör 
att brandgardinen, vid ett långvarigt strömavbrott (där även batterikraften påverkas) faller ner 
kontrollerat vid ett brandlarm. 
Brandgardinen förses med en nödöppning som under inställbar tid öppnar och därefter stänger 
gardinen.  
För övervakning av stängningsområdet kan en fotocell installeras. Nödöppning utgår då.  
Audiovisuella larm kan även kopplas till styrskåpet, liksom värme- eller rökdetektorer 
 
Elförsörjning till styrskåp: 230 V 1 fas 
 
Brandgardiner är inte avsedda för daglig stängning.  
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