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BELIMO w cyfrach:

- ok. 661 mln CHF  w 2020                            - > 80  przedstawicielstw na całym świecie
- ok. 1590 pracowników                                 - ok 7 mln siłowników w 2020
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BELIMO w Polsce

BELIMO Siłowniki  S.A.
02-230 Warszawa, 
ul. Jutrzenki 98

tel.  22 886-53-05

fax. 22 886-53-08

www.belimo.pl info@belimo.pl

Wsparcie techniczne

Wojciech Orzyłowski
Jakub Studniarek

• Warszawa      Paweł Soboń, Jakub Studniarek
• Kraków           Dariusz Jagiełło
• Wrocław         Dariusz Gawłowski
• Gdynia            Krzysztof Błażejewicz

Doradcy techniczno-handlowi Doradcy projektowi

• Warszawa   Ryszard Buczek
• Poznań        Patrycja Kobierska
• Kraków        Maciej Gwoździński
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Asortyment produktów

Napędy klap 
pożarowych

Siłowniki do 
przepustnic
powietrza

Siłowniki 
przeciwwybuchowe

Regulatory VAV

Zawory z 
siłownikami

Czujniki dla HVAC i liczniki ciepła z MID
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Schemat obiektu objętego pożarem 
Klapy odcinające wentylacji bytowej

Pozycja bezpieczna:
ZAMKNIĘTA



Oferta BELIMO 
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BFL BFN BF

Motor min. 4 Nm / < 60 s
Spring min. 3 Nm / 20 s

Motor min. 9 Nm / < 60 s
Spring min. 7 Nm / 20 s

Motor min. 18 Nm / < 120 s
Spring min. 12 Nm / ~ 16 s

Optymalny siłownik dla małych i 

średnich klap

Płaski siłownik dla średnich i 

dużych klap

Sprawdzony siłownik dla 

największych klap wymagających 

dużego momentu obrotowego 

Safety Position LockTM

(patented technical solution) 

Safety Position LockTM

(patented technical solution) 

Safety Position LockTM

Pełny zakres produktów pozwalający na optymalną mechanizację odcinających klap wentylacji bytowej 



Sterowanie klap odcinających wentylacji bytowej sygnałem ciągłym

Uwaga: 

W przypadku alarmu pożarowego sterujemy z SAP tylko klapami strefy objętej pożarem
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Siłowniki do klap wentylacji pożarowej

Aktualne certyfikaty i świadectwa dopuszczenia CNBOP

czyli do klap:

• odprowadzających 

produkty spalania

• napowietrzających
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Pozycja bezpieczna:

ZAMKNIĘTA

Pozycja bezpieczna:

OTWARTA

Klapy wentylacji pożarowej

Dwie pozycje bezpieczeństwa:

- Klapa otwarta

- Klapa zamknięta

Sterowanie :

- Poprzez dostarczenie energii 
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Kompletna oferta napędów BELIMO dla klap wentylacji pożarowej 

BEN BEE BE

Znamionowy moment obr. min. 15 Nm

Czas < 30 s / 90°
Znamionowy moment obr. min. 25 Nm

Czas < 60 s / 90°
Znamionowy moment obr. min. 40 Nm

Czas < 60 s / 90°

Kompaktowa budowa i płaski kształt Duży moment obrotowy przy płaskiej 

obudowie

Sprawdzony napęd dla dużych klap

Safety Position LockTM Safety Position LockTM Safety Position LockTM



Technologia BELIMO – cechy szczególne

 Mechanizm blokady pozycji bezpieczeństwa

Safety Position Lock™

 Łatwe manualne przestawianie napędu i klapy 

 3 punkty montażu

 Elementy odpowiedzialne za pozycję bezpieczeństwa wykonane 

ze stali (przekładnie, gniazdo osi, mocowania)

 Bezhalogenowe kable oznaczone różnymi kolorami + opcja z 

wtyczką (-ST) 

 Obudowa z wysokogatunkowego polimeru , spełniająca 

wymagania norm europejskich



Safety Position Lock™ w nowym wykonaniu

 W przypadku pożaru niezawodnie utrzymuje klapę w 

określonej pozycji bezpieczeństwa

 Innowacyjna technologia zapewnia najwyższy poziom 

bezpieczeństwa

 Funkcja standardowo zintegrowana

 Jednorazowe zadziałanie



Sterowanie klap wentylacji pożarowej sygnałem ciągłym

Uwaga: 

W przypadku alarmu pożarowego konieczne jest przesterowanie do 
pozycji bezpiecznej wszystkich klap wentylacji pożarowej zainstalowanych 
w jednym kanale oddymiającym !
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Normy dla klap odcinających 

wentylacji bytowej

• Product Standard PN-EN 15650

• Test Standard PN-EN1366-2 

• Classification Standard PN-EN13501-3

• EXAP Standard prEN15882-2
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Normy dla klap wentylacji pożarowej

• Product Standard PN-EN12101-8

• Test Standard PN-EN1366-10

• Classification Standard PN-EN13501-4

• EXAP Standard w przyszłości
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W Polsce



Europejska normalizacja elementów sterowania urządzeniami ppoż.

CSPCzujka

EN 54-5 do 12

EN54-2

Zasilacz EN54-4

Izolatorr
zwarć

Moduł 
sterujący

Napęd                  Klapa
pożarowa

EN54-17
EN54-18

PL-Rozp.MSWiA
Świadectwo  
dopuszczenia

EN 15650
EN1366-2 
EN13501-3
prEN15882-2

EN12101-8
EN1366-10
EN13501-4
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Badania w CNBOP- to 

sprawdzenie odporności na:
-Obciążalność mechaniczna i trwałość

-Podwyższoną temperaturę

-Suche gorąco i zimno

-Wilgotne gorąco cykliczne i stałe

-Korozję

-Udar pojedynczy 

-Uderzenie

-Wibracje sinusoidalne

-Zmiany napięcia zasilania

-Zakłócenia impulsowe małej energii

-Zakłócenia impulsowe dużej energii

-Zaburzenia sinusoidalne cz. radiowej

-Zaniki i dynamiczne zmiany napięcia   

zasilania

Rozporządzenie MSWiA z 20.06.2007

+ nowelizacja z dn. 27.04.2010



Certyfikowane siłowniki do klap pożarowych
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