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• Pyöreä palonrajoitin Ø 100-630 mm

• Testattu standardin EN 1366-2 mukaan

• Luokiteltu standardin EN 13501-3+A1 mukaan: E30ve,ho(i↔o)S tai E90(ho i→o) tai 
E60(ho i→o)S tai E90(ve i→o)S

• Palonkestävyys ES30 (ES60, E90)

• Tuotesertifikaatti Nr. 216/C5a/2013/0172

• Suurin ilman nopeus järjestelmässä 12 m/s, suurin paine-ero 1200 Pa

DM-S Palonrajoitin
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Yleistä
Palonrajoitin asennetaan ilmanvaihtokanavistoon. Pelti sulkee savukanavan. Pelti asennetaan asentoon 
”AUKI”. Palonrajoittimen läppä sulkeutuu automaattisesti palautusjousen avulla. Toimilaitteen palautusjousi 
käynnisty, kun termosähköinen käynnistysmekanismi BAT aktivoituu, kun termosähköisen käynnistysmeka-
nismin BAT -testausnappulaa painetaan tai kun virransyöttö katkaistaan toimilaitteelta.

Palonrajoittimen normaalin toiminnan edellyttämät olosuhteet:
• Sallittu ilman maksiminopeus on 12 m/s
• Suurin paine-ero 1200 Pa 
• Pelti voi mennä KIINNI asentoon vain, kun puhallin tai ilmanvaihtokone ei ole toiminnassa. Tällä 

varmistetaan pellin sulkeutuminen ja sen turvallinen toiminta palotilanteessa.
• Pellille kohdistuva ilmavirta ei saa aiheuttaa sille epätasaisesti jakautunutta rasitusta.Palopellin toiminta 

ei ole riippuvainen ilmavirtauksen suunnasta ja se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaan.
• Pelti soveltuu käytettäväksi järjestelmissä, joissa ei kulje kemiallisia, hankaavia ja tarttuvia partikkeleja.
• Pellit ovat suunniteltu käytettäväksi lauhkean ilmaston vyöhykkeellä standardin EN 60 721-3-3 mukaan.
• Sallittu lämpötila-alue asennuspaikassa on - 30°C - + 50°C.

Rakenne ja mitat
DM-S -palonrajoittimen runko ja läppä on valmistettu sinkitystä teräslevystä. Kiinnitysosat ovat sähkösinkittyjä. 

Nimellismitta
D a c Paino (kg)

Vapaa pinta 
Sef (m2) Toimilaite

100 - - 2,6 0,0057 BFL
125 - - 2,8 0,0097 BFL
160 - - 3,2 0,0168 BFL
200 - - 3,5 0,0273 BFL
250 - 5 4,0 0,0440 BFL
315 28 38 4,6 0,0715 BFL
400 70 80 5,5 0,1176 BFL
500 120 130 6,6 0,1863 BFL
630 185 195 14 0,2138 BF

3

 DM-S is always equipped by actuating mechanism BFL (BFN, BF) 24-T (further only "actuating
mechanism"). After being connected to power supply AC/DC 24V, the actuating mechanism
displaces the damper blade into operation position "OPEN" and at the same time it pre-stretches
its back spring. When the actuating mechanism is under voltage, the damper blade is in the
position "OPEN" and the back spring is pre-stretched. Time needed for full opening of the flap
blade from the position "CLOSED" to the position "OPEN" is maximum 140s. If the actuating
power supply is cut off (due to loss of supply voltage, activation of thermoelectrical actuating
mechanism or pushing the reset button on the thermoelectrical starting mechanism BAT), the
back spring displaces the damper blade into the breakdown position "CLOSED". The time of
displacing the blade from the position "OPEN" to the position "CLOSED" takes maximum 16 s. In
case that the power supply is restored again (the blade can be in any position), the actuating
mechanism starts to re-displace the damper blade into the position "OPEN". A thermoelectrical
starting mechanism BAT, which contains two thermal fuses Tf1 and Tf2, is a part of the actuating
mechanism. These fuses are activated when temperature +72 °C has been exceeded (the fuse
Tf1 when the temperature around the damper and the fuses Tf2 when the temperature inside the
air-conditioning piping has been exceeded). After the thermal fuse Tf1 or Tf2 has been activated,
the power supply is permanently and irreversibly cut off and the actuating mechanism, by means
of the pre-stretched spring, displaces the damper blade into the breakdown position "CLOSED".

1 Damper body 3 Actuating mechanism

2 Damper blade

 Dimensions

1. Pellin runko
2. Läppä
3. Toimilaite
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DM-S -palonrajoittimen avoin läppä ulottuu pellin rungosta ulos 
alkaen mitasta D = 250 mm mitan c tai a ja c verran (ks. taulukko). 
Palonrajoittimia suunnitellessa on arvot a ja c otettava huomioon.

Malli
DM-S -palonrajoitin on varustettu toimilaitteella BFL (BFN, BF) 24-T. Virtalähteeseen AC/DC 24 V tai 230 V 
yhdistämisen jälkeen laite vie pellin läpän toiminta-asentoon AUKI ja virittää palautusjousen. 
Kun toimilaite on jännitteellinen, on pellin läppä asennossa AUKI ja palautusjousi on virittynyt. Tarvittava 
aika pellin läpän täysin avautumiseen asennosta KIINNI asentoon AUKI kestää enintään 140 sekuntia. 
Kun virransyöttö katkaistaan toimilaitteelta (jännite katkaistaan, termosähköinen toimilaite aktivoituu tai 
termosähköisen käynnistysmekanismin BAT testausnappulaa painetaan), vie palautusjousi pellin laipan 
hälytysasentoon KIINNI. Läpän siirtymisaika asennosta AUKI asentoon KIINNI kestää enintään 16 sekuntia. 
Virransyötön palautuessa (laippa voi olla missä asennossa tahansa) toimilaite vie pellin läpän takaisin asentoon 
AUKI.
Toimilaitteessa oleva termosähköinen käynnistysmekanismi BAT sisältää kahta lämpösulaketta Tf1 ja Tf2. 
Nämä sulakkeet aktivoituvat, kun lämpötila ylittää +72 °C (sulake Tf1 silloin, kun lämpötila ylittyy pellin ympärillä 
ja sulake Tf2, kun lämpötila ylittyy ilmanvaihtokanavassa). Kun lämpösulake Tf1 tai Tf2 aktivoituu, katkeaa 
sähkövirta kokonaan ja peruuttamattomasti, jolloin toimilaitteen palautusjousi vie pellin läpän hälytysasentoon 
KIINNI. 

4

 Weight and  effective area

- - 2,6 0,0057 BFL

- - 2,8 0,0097 BFL

- - 2,9 0,0125 BFL

- - 3,2 0,0168 BFL

- - 3,3 0,0217 BFL

- - 3,5 0,0273 BFL

- 5 4,0 0,0440 BFL

28 38 4,6 0,0715 BFL

45,5 55,5 4,9 0,0886 BFL

48 58 5,0 0,0918 BFL

70 80 5,5 0,1176 BFL

120 130 6,6 0,1863 BFN

185 195 14,0 0,2138 BF

 For round smoke damper the open damper blade overlaps the damper body from dimension
    250 by the “c” or “a” and “c”  values. These values are specified in the Tab. 3.2.1.

  Value has to be respected when projecting related air-conditioning piping.
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Toimilaitteet ja kytkentäkaaviot

Belimon toimilaitteet BFL, BFN 24-T(-ST)

Syöttöjännite AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

Liitäntäteho  - Jousen viritys
                     - Auki

2,5/4 W 
0,8/1,4 W

Mitoitusteho 4/6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Suojausluokitus III
Kotelointiluokka IP 54
Ajoaika   - toimilaite

       - jousipalautus
<60 s
~20 s

Ympäristön lämpötila
- normaali toiminta
- turvalämpötila
- varastointilämpötila

–30 °C...+55 °C 
Suurin lämpötila 75 °C

–40 °C...+55 °C

Liitäntä        - toimilaite
            - lisäkytkin

kaapeli 1 m, 2 × 0,75 mm2  (BFL/BFN 24-T-ST) 3-nastaisella pistokeliittimellä
kaapeli 1 m, 6 × 0,75 mm2 (BFL/BFN 24-T-ST) 6-nastaisella pistokeliittimellä

Lämpösulakkeet lämpötila kanavassa 72 °C
lämpötila kanavan ulkopuolella 72 °C

6

Actuating mechanism

BAT

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

N L1

Caution: Power supply voltage!

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

The actuator must be protected by a fuse that does not exceed 16 A.
Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

1 2 S3S1 S2 S5S4 S6

Connection via safety isolating transformer.

<5° <80°

BAT
Tf Tf LED

Parallel connection of other actuators possible. Observe the performance data.
Combination of power supply voltage and safety extralow voltage not permitted
at the both auxiliary switches.~

 +
Application examples for integration
into monitoring and control systems
or into bus networks can be found in
the documentation of the connected
communication and power supply unit.

1 = blue
2 = brown
S1 = violet
S2 = red
S3 = white
S4 = orange
S5 = pink
S6 = grey

  AC/DC 24 V, AUKI-KIINNI  

Kaapelin värit:
1 = sininen 
2 = ruskea
S1 = violetti 
S2 = punainen 
S3 = valkoinen 
S4 = oranssi 
S5 = vaaleanpunainen
S6 = harmaa  

• Käytettävä eristysmuuntajan kanssa
• Toimilaitteiden rinnakkainen kytkentä on mahdollinen. Huomioi sähkönsyöttötiedot.
• Virtalähteen jännitteen ja suojajännitteen yhdistelmä molemmille apukytkimille ei ole sallittu.

(-ST)
Pistoliitännät kommunikointi- ja 
virtayksikköihin.
Sovellusesimerkkejä bus-väyliin 
integroimiselle löytyy käytettyjen 
kommunikointi- ja virtayksikköjen 
dokumentaatiosta.



www.etsnord.fi224

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

®®®®
N

O
R

D
fir
e 

  |
  D

M
-S

Belimo toimilaitteet BF 24-T

Syöttöjännite AC 24 V 50/60 Hz
DC 24 V

Liitäntäteho  - Jousen viritys
                     - Auki

7 W 
2 W

Mitoitusteho 10 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Suojausluokitus III
Kotelointiluokka IP 54
Ajoaika   - toimilaite

       - jousipalautus
140 s
~16 s

Ympäristön lämpötila
- normaali toiminta
- turvalämpötila
- varastointilämpötila

–30 °C...+50 °C 
Suurin lämpötila 75 °C

–40 °C...+50 °C
Liitäntä         - toimilaite

            - lisäkytkin
kaapeli 1 m, 6 × 0,75 mm2 
kaapeli 1 m, 2 × 0,75 mm2

Lämpösulakkeet Tf2: lämpötila kanavassa 72 °C
Tf1: lämpötila kanavan ulkopuolella 72 °C

Tekniset tiedot
DM-S -painehäviö, äänitiedot

Nimellismitta D mm
100 125

v (m/s) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa)
3 85 4 19 12 133 4 20 5
4 113 6 26 21 177 6 27 9
5 141 7 32 33 221 7 33 14
6 170 8 37 47 265 8 38 20
7 198 10 41 64 309 9 42 27
8 226 11 45 84 353 10 45 36
9 254 12 48 106 398 11 48 45

10 283 14 50 131 442 13 51 56

BF24-T Spring-return actuator 90° , AC/DC 24 V, 18/12 Nm, 
with thermo-electric tripping device

www.belimo.com T3-BF24-T • en • v1.0 • 10.2006 • Subject to changes 3 / 3

Electrical installation

Wiring diagram

Note
• Supply via safety isolation transformer
• Parallel connection of several actuators possible. 

Power consumption must be observed!

!

S1 S2 S3 S4 S5 S6

 <5°

 <80°

21

–

+ 

T ~

BAE72B-S

Tf1 Tf2 Tf3 LED

Dimensions [mm]

Dimensional diagrams
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        BF24-T(-ST)  
BF230-T

AC 24 V        Käytettävä eristysmuuntajan kanssa
DC 24 V  
AC 230 V

BF230-T: sähköverkosta erottamiseksi polaarisia 
päitä erottava laite on oltava ulkopuolella 
(vähimmäisetäisyys  kontaktien välillä - 3 mm).

BF24-ST-T: toteutus pistokeliitännällä 
verkkoliitännän ja kommunikaatio- ja 
virtayksikölle BKN230-24.

Toimilaitteiden rinnakkainen kytkentä on 
mahdollinen. Huomioi sähkönsyöttötiedot.
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Nimellismitta D mm
160 200

v (m/s) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa)
3 217 4 18 5 339 3 16 3
4 290 5 25 10 452 5 23 5
5 362 6 31 15 565 6 29 8
6 434 7 36 22 679 7 34 11
7 507 8 40 30 792 8 38 15
8 579 10 43 39 905 9 41 20
9 651 11 46 49 1018 10 44 25

10 724 12 49 61 1131 12 47 31

Nimellismitta D mm
250 315

v (m/s) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa)
3 530 3 12 1 842 3 6 1
4 707 4 20 3 1122 4 13 1
5 884 6 26 4 1403 5 19 2
6 1060 7 30 6 1683 7 24 3
7 1237 8 34 8 1964 8 28 4
8 1414 9 38 11 2244 9 31 5
9 1590 10 41 13 2525 10 34 6

10 1767 11 44 17 2806 11 37 8

Nimellismitta D mm
400 500

v (m/s) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa)
3 1357 3 6 0 2121 3 4 0
4 1810 4 14 1 2827 4 12 0
5 2262 5 20 1 3534 5 18 1
6 2714 6 24 1 4241 6 22 1
7 3167 7 28 2 4948 7 26 1
8 3619 9 32 3 5655 8 30 1
9 4072 10 35 3 6362 9 33 2

10 4524 11 38 4 7069 11 36 2

Nimellismitta D mm
630

v (m/s) V (m3/h) vef (m/s) LWA (dB) ∆p (Pa)
3 3367 4 4 0
4 4489 6 12 0
5 5611 7 18 0
6 6733 9 22 1
7 7855 10 26 1
8 8978 12 30 1
9 10100 13 33 2

10 11222 15 36 2
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Tuotemerkintä

Tuote Kanavan 
liitäntämitta

Esimerkki: DM-S 200

Tuote:
DM-S = Pyöreä palonrajoitin

Mitat: = Kanavan liitäntämitta (mm)

Tuotteen etiketti:

DM-S 200

13

 Check of damper blade displacement can be realize after actuating mechanism supply connec-
tion or signal connection from higher level control systems. Blade displacement from position
“OPEN” to position “CLOSED”  and return displacement is checked.

 Spare parts are supplied only on basis of an order.

 Inspection hole disassembly: release the covering lid by turning the wing nut and while turning
the lid right or left release it from the security belt. Then tilt the lid and remove it from its original
position.

 Before entering the dampers into operation after assembly and after sequential revisions, checks
and functionality tests of all designs including operation of the electrical components must be
successfully provided and finished. After entering into operation, these revisions must be done
according to requirement set by national regulations.

 In case that dampers are found unable to serve for their function for any cause, it must be clearly
marked. The operator is obliged to ensure that the damper is put into condition in which it is ready
for function and meanwhile he is obliged to provide the fire protection by another appropriate way.

 Results of regular checks, imperfections found and all-important facts connected with the damper
function must be recorded in the "FIRE BOOK" and immediately reported to the operator.

 Before entering the dampers into operation after their assembly and by sequential checks, the
following checks must be carried out for all designs.

 Visual inspection of proper damper integration, inside damper area, damper blade, contact
surfaces and silicon sealing.

 Product label is placed on the damper casing

Certificate: 

WEIGHT (kg):

Dobříšská 550
267 24 Hostomice
MANDÍK, a.s.

Czech Republic

SMOKE EXTRACTION DAMPER - SINGLE  SEDS-R

DESIGN:

SERIAL NUMBER:

DIMENSION:

1391
1391-CPR-2016/0143 16 EN 12101-8:2011 

CLASSIFICATION: E600 120 (ved-i   o) S1500C10000MAsingle

TPM120/16
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Asennusohjeet
1. Palonrajoitin on asennettava niin, ettei siihen kohdistu rakenteen kuormaa. Ilmanvaihtokanava tulee 

ripustaa tai kannattaa niin, että sen kuorma ei kohdistu pellille. Asennusaukon ja pellin väliin jäävä rako on 
täytettävä hyväksytyllä materiaalilla kokonaan.

2. Palonrajoitin ja rakenteen välinen etäisyys (seinä tai katto) tulee olla vähintään 75 mm. Mikäli samalle 
rakenteelle asennetaan useampi pelti, niiden välinen etäisyys tulee olla vähintään 200 mm EN 1366-2 
mukaan.

Kuva 1. Kahden tai useamman palopellin 
asentaminen yhteen palo-osastorakenteeseen 

3. Ohjausmekanismi tulee olla suojattu (peitetty) vaurioilta ja likaantumiselta asennuksen aikana. 
4. Kaikki pellit tulee olla suljettuna asentamisen aikana. Pellin runko ei saa painua kasaan muurauksen 

aikana. Pellin läppä ei saa ottaa kiinni pellin runkoon sitä avattaessa tai sulkiessa.
5. Palonrajoittimet on varustettu liimatulla kumitiivisteellä. 
6. Asennusaukon mitat. 

5

 Damper assembly procedures must be done so as all load transfer from the fire separating
constructions to the damper body is absolutely excluded. Back-to-back air-conditioning piping
must be hung or supported so as all load transfer from the back-to-back piping to the damper is
absolutely excluded.

 The distance between the smoke damper and the construction (wall, ceiling) must be min. 75mm.
In case that two or more dampers are supposed to be installed in one fire separating construction,
the distance between the adjacent dampers must be min. 200 mm according to EN 1366-2
paragraph 13.5.

 The control mechanism has to be protected (covered) against damage and pollution during
installation process.

 All smoke dampers have to be closed during installation process. The damper body should not
be deformed in the course of bricking in. Once the damper is built in, its blade should not grind
on the damper body during opening or closing.

 Installation opening dimensions

 Dampers are with rubber tightness and glued all the way around.

5

 Damper assembly procedures must be done so as all load transfer from the fire separating
constructions to the damper body is absolutely excluded. Back-to-back air-conditioning piping
must be hung or supported so as all load transfer from the back-to-back piping to the damper is
absolutely excluded.

 The distance between the smoke damper and the construction (wall, ceiling) must be min. 75mm.
In case that two or more dampers are supposed to be installed in one fire separating construction,
the distance between the adjacent dampers must be min. 200 mm according to EN 1366-2
paragraph 13.5.

 The control mechanism has to be protected (covered) against damage and pollution during
installation process.

 All smoke dampers have to be closed during installation process. The damper body should not
be deformed in the course of bricking in. Once the damper is built in, its blade should not grind
on the damper body during opening or closing.

 Installation opening dimensions

 Dampers are with rubber tightness and glued all the way around.
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Yhteenveto asennustavoista 
Esimerkkejä palonrajoitimen asennuksesta:
 - Palonrajoitin voidaan asentaa kivirakenteiseen seinään, joka on tehty tavallisesta betonista/laastista tai 

huokosbetonista, paksuudeltaan vähintään 100 mm, tai kiviaineiseen välipohjaan, joka on tehty tavallisesta 
betonista/laastista tai huokosbetonista, paksuudeltaan vähintään  150 mm. Ohjeelliset asennusaukot on 
esitetty kuvioissa.

 - Palonrajoitin voidaan asentaa kipsirakenteisiin seinärakenteisiin, paksuudeltaan vähintään 100 mm.
 - Palonrajoitin voidaan asentaa myös seinä(välipohja) rakenteen ulkopuolelle.

DM-S asennustavat Luokitus Sivulla
Asennus kiviseinään. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä tai toisella 
rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä. ES 30 s. 18

Asennus kiviseinään. 
Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla min. 140 kg/m³ tai toisella hyväksytyllä 
paloneristysjärjestelmällä. Pinta päällystetään palokitillä (Promastop P,K) paksuus 
vähintään 1 mm.

ES 30 s. 18

Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä tai toisella 
rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä. ES 30 s. 19

Asennus kipsiseinään. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla min. 140 kg/
m³ tai toisella hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä. Pinta päällystetään palokitillä 
(Promastop P,K) paksuus vähintään 1 mm.

ES 30 s. 19

Asennus kiviaineiseen välipohjan. Pellin ja rakenteen väli täytetään laastilla tai 
kipsillä tai toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä 
menetelmällä.

ES 30 s. 19

Asennus kiviaineiseen välipohjan. Pellin ja rakenteen väli täytetään mineraalivillalla 
min. 140 kg/m³ tai toisella hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä. Pinta 
päällystetään palokitillä (Promastop P,K) paksuus vähintään 1 mm.

ES 30 s. 20

Asennus kiviseinän ulkopuolelle. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai kipsillä tai 
toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä menetelmällä. ES 30 s. 20

Asennus kiviseinän ulkopuolelle. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla min. 
140 kg/m³ tai toisella hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä. Pinta päällystetään 
palokitillä (Promastop P,K) paksuus vähintään 1 mm.

ES 30 s. 20

Asennus kipsiseinän ulkopuolelle. Pellin ja seinän väli täytetään laastilla tai 
kipsillä tai toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla hyväksytyllä 
menetelmällä.

ES 30 s. 21

Asennus kipsiseinän ulkopuolelle. Pellin ja seinän väli täytetään mineraalivillalla min. 
140 kg/m³ tai toisella hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä. Pinta päällystetään 
palokitillä (Promastop P,K) paksuus vähintään 1 mm.

ES 30 s. 21

Asennus kiviaineisen välipohjan ulkopuolelle. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä tai toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla 
hyväksytyllä menetelmällä.

ES 30 s. 22

Asennus kiviaineisen välipohjan ulkopuolelle. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä tai toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla 
hyväksytyllä menetelmällä. OTA HUOMIOON TULIPUOLI!

E 90, 
ES 60 s. 23

Asennus kiviaineisen välipohjan ulkopuolelle. Pellin ja rakenteen väli täytetään 
laastilla tai kipsillä tai toisella rakennusosan paloteknistä luokkaa vastaavalla 
hyväksytyllä menetelmällä. OTA HUOMIOON TULIPUOLI!

ES 90 s. 24

Huomautukset:
Käytä asianmukaisia eristys- ja asennusmateriaaleja palonkestävyydellä ES30. Materiaalien valmistaja on 
satunnainen (Isover, Protecta, Rockwool jne.). Käytetyt materiaalit pitää olla hyväksytty ja on min. sama 
tulenkestävyys kuin vaaditaan pelliltä - E 30 S tai suurempi.
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DM-S-palonrajoittimen asennus kiviseinään.

7

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

7

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³) tai toisella hyväksy-

tyllä paloneristysjärjestelmällä.
3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerkki Promastop – P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kipsiseinään.

8

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

8

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³) tai toisella hyväksytyllä 

paloneristysjärjestelmällä.
3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerkki Promastop – P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kiviaineiseen välipohjaan.

9

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

9

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³) tai toisella hyväksytyllä 

paloneristysjärjestelmällä.
3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerkki Promastop – P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kiviseinän ulkopuolelle.

10

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

10

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³) tai toisella 

hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä.
3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerkki Promastop – 

P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kipsiseinän ulkopuolelle.

11

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

11

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/m³) tai toisella 

hyväksytyllä paloneristysjärjestelmällä.
3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerkki Promastop – 

P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kiviaineisen välipohjan ulkopuolelle.

12

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

ES 30

12

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/

m³) tai toisella hyväksytyllä paloneristysjär-
jestelmällä.

3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerk-
ki Promastop – P, K)

ES 30
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DM-S-palonrajoittimen asennus kiviaineisen välipohjan ulkopuolelle - toiselle puolelle palo-osastoa.

DM-S savunhallintapellin asennus kipsiseinän ulkopuolelle - toiselle puolelle palo-osastoa.

13

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

15
0

1. Palonrajoitin DM-S
2. Laasti tai kipsi

E 90 (ho i →o)
E 60 (ho i →o)S

13

1 Smoke damper DM-S

2 Mortar or gypsum

1 Smoke damper DM-S 3 Fire protection mastic Promastop P,K or equal min.
2 Stuffing box (mineral stone wool min. density 140 kg/m³)

or another approved fire sealing system for damper
installation

thickness 1 mm

15
0

1. Palonrajoitin DM-S
2. Villa (mineraalivilla, tiheys vähintään 140 kg/

m³) tai toisella hyväksytyllä paloneristysjär-
jestelmällä.

3. Palokitti, paksuus vähintään 1 mm (esimerk-
ki Promastop – P, K)

E 90 (ho i →o)S
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Palonrajoittimen tarkastus ja testaus
Laitteen on koonnut ja ennalta säätänyt sen valmistaja. Laitteen toiminta on riippuvainen asianmukaisesta 
asentamisesta ja hienosäädöstä.

Kuljetus ja varastointi
Pellit kuljetetaan paketeissa säältä suojattuna. Kuljetuksen aikana tuotteeseen ei saa kohdistua iskuja, 
eikä ympäristön lämpötila saa ylittää +40 °C. Kuljetuksen ja käsittelyn aikana palonrajoittimet on suojattava 
mekanisilta vaurioilta. Kuljetuksen aikana peltien läpän on oltava asennossa KIINNI.

Palonrajoittimet varastoidaan sisätiloissa, joissa ei ole voimakkaita höyryjä, kaasuja tai pölyä. Varastointiläm-
pötila on oltava välillä -30 °C - +50 °C ja suhteellinen kosteus alle 95%.  

Asentaminen, käyttö, huolto ja tarkistus
Peltiä asennettaessa on noudatettava kaikkia turvastandardeja ja ohjeita.
Pellin luotettavan toiminnan takaamiseksi on estettävä sulkumekanismin ja kontaktipintojen tukkeutuminen 
kerääntyvältä pölyltä, kuiduilta, tarttuvilta aineilta sekä liuottimilta. 

Käsinohjaus
Peltiä voidaan ohjata manuaalisesti ilman sähkövirtaa ja kiinnittää kaikkiin asentoihin (kiinni-auki). 
Lukitusmekanismin voi vapauttaa käsin tai automaattisesti virtajännitettä käyttämällä.

Käyttöönotto ja tarkistus
Ennen palonrajoitimen käyttöönottoa on tehtävä läpän ja toimilaitteen tarkastus. Käyttöönoton jälkeen  on 
tehtävä  toimintatarkastuksia kiinteistön huolto-ohjeiden ja kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
Ellei palonrajoitin jostain syystä toimi kuten pitäisi, on se merkittävä ymmärrettävästi. Asentajan on varmistettava, 
että pelti säädetään työkuntoon. Muutoin hänen on huolehdittava palosuojasta jollain muulla tavoin.
Säännöllisen tarkistuksen tulokset, löydetyt puutteet ja kaikki pellin toimintaan liittyvät olennaiset seikat on 
kirjattava huoltokirjaan ja ilmoitettava rakennuksen isännöitsijälle.
Ennen palonrajoittimen käyttöönottoa ja huollon aikana on tehtävä seuraavat tarkistukset:

 - asennuksen, pellin läpän, kontaktipintojen ja tiivisteen visuaalinen tarkistus 
 - Tarkista läpän sulkeutuminen KIINNI asentoon katkaisemalla virta toimilaitteella (esimerkiksi painamalla 
painiketta RESET lämpösulakkeessa BAT tai katkaisemalla syöttö toimilaitteelle sähköiseltä palohälytys-
järjestelmältä). Tarkista läpän kääntyminen takaisin AUKI asentoon virran kytkemisen jälkeen tai vapaut-
tamalla painike RESET.


