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Innovatiiviset palo- ja savuosastointiratkaisut 

 
 

Rullapalo-ovet ja rullasavusulut ovat 

nykyaikainen ratkaisu haastavien 

kohteiden palo- ja savuosastointiin. 

Kevyen ja kompaktin rakenteen 

ansiosta ne voidaan asentaa kohteisiin, 

joissa riittävän palosuojauksen 

toteuttaminen on aikaisemmin ollut 

vaikeaa tai mahdotonta: 

 Arkkitehtuuriltaan vaativat  

rakennukset kuten kauppakes-

kukset, museot ja lentokentät 

 Parkkitalot 

  Julkisivujen suojaus rakennusten 

kulmissa ja lähekkäin sijaitsevissa 

rakennuksissa 

  Teollisuuskiinteistöt, joissa ei ole 

tilaa liukupalo-ovia varten  

  Vanhat rakennukset, joissa on ollut 

vaillinainen palosuojaus 

  Pelastautumis- ja hyökkäysteiden 

suojaus 

Laajasta paloluukkujen valikoimastamme 

löytyy myös ratkaisu kaiken tyyppisten 

kuljetinratojen palosuojaukseen. 

 

Stöbich Brandschutz GmbH  on 

rullautuvien paloturvatuotteiden 

uranuurtaja ja markkinajohtaja 

Euroopassa. Yrityksen päätuotteita ovat 

savusulkuverhot, paloverhot sekä palo-

ovet ja paloluukut kuljetinratoja varten. 

Stöbichin tuotteet on koepoltettu useissa 

riippumattomissa tutkimuslaitoksissa 

ympäri Eurooppaa ja ne ylittävät 

todistetusti kaikki oman tuotekategoriansa 

EU-normien vaatimukset. 

 

E.M. LEINO OY  on insinööritoimisto, jolla 

on yli 70 vuoden kokemus teknisesti vaa-

tivista laitetoimituksista. Korkealaatuiset 

tuotteet ja osaava ja motivoitunut 

henkilökunta ovat tavaramerkkejämme.  
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Stöbich Fibershield-E ja Fibershield-P –rullapalo-ovet 

 Palo-ovien paloluokka on E120 (Fibershield-P), E90 (Fibershield-E),  

EI120 (Fibershield & sprinklerijäähdytys) normin EN 1634-1 mukaisesti 

 Fibershield-P:n E120 –luokitus voimassa korkeintaan 12 x 5 m kokoisille 

oville. Teknisesti voidaan toteuttaa jopa 30 metriä leveä ratkaisu. 

 Hopeanharmaa lasikuitu-teräslankapunos 

 Vakiona sinkityt teräsprofiilit. Lisähintaan jauhemaalaus tai RST -profiilit. 

 Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton sisään  

 Ei tarvetta kynnykselle, jos lattiapinta on palamaton 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista varten 

 Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia (optio: 20 tuntia) 

 Lisävarusteet: kylmän tilan varustus, piilotus rakenteisiin, savuilmaisimet, 

sireeni, vilkkuvalo, avauspainikkeet, turvareuna, valokennovalvonta,  ... 

Mitat  

  Fibershield-P 

VL VK a s k 

0,8 m - 1,6 m < 3,5 m 80 mm  190 mm 250 mm 

1,6 m – 4,0 m < 3,5 m 80 mm  190 mm 200 mm 

0,8 m – 4,0 m 3,5 m –   6,0 m 105 mm 190 mm 250 mm 

0,8 m – 4,0 m 6,0 m –   9,0 m 105 mm 235 mm 290 mm 

4,0 m –  22 m < 3,5 m 105 mm 190 mm 200 mm 

4,0 m –  22 m 3,5 m –   6,0 m 105 mm 190 mm 250 mm 

4,0 m –  20 m 6,0 m –   9,0 m 160 mm 235 mm 290 mm 

0,8 m –  20 m 9,0 m – 12,0 m 160 mm kysy! kysy! 

  Fibershield-E 

VL VK a s k 

  < 6 m < 8,0 m 80 mm  200 mm 220 mm 

  < 7 m < 5,0 m 80 mm  200 mm 220 mm 

  < 7 m 9,0 m – 12,0 m 80 mm  kysy! kysy! 

 

 

Sivujohteet  

  Fibershield-P 

80E 
kapea, 

a=80 mm 

b=74 mm 
   

105E 

vakio, 

a=105 mm 

b=74 mm 
   

105V 

vahvistettu, 

a=80 mm 

b=76 mm 

  

 

160E 

iso, 

a=80 mm 
b=74 mm 

   
  Fibershield-E 

80K 

vakio 
a=80 mm 

b=74 mm 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

Alapalkit 

  Fibershield-P 

                                         

   4,6, 9,6 painava, 5,61 kapea, 3,84F jousitettu, 4,6F jousitettu, 

d=44 mm d=44 mm d=24 mm f=61 mm f=84 mm 

 

  Fibershield-E 

      
 vakio jousitettu 

d=39 mm f=78 mm 
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Stöbich Fibershield-R-E90 –palorullaovi 

 Uusi patentoitu kankainen palorullaovi, joka sulkeutuu ja avautuu 

luotettavasti myös suuren tuulikuorman alla 

 Maksimissaan 6000 x 4000 mm kokoisille valoaukoille  

 Tuulitunnelikokeissa 3000 x 3000 mm kokoinen palorullaovi 

sulkeutuu ja avautuu todistetusti 43 km/h tuulessa 

 Näkyvät teräsosat galvanoitua terästä  

(optiona RST tai jauhemaalaus) 

 Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton yläpuolelle 

 Verhon alapalkki tiivistyy palamatonta lattiapintaa vasten  

ilman tarvetta kynnykselle 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista 

varten, ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia  

(optio: 20 tuntia) 

 Suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  

... 

 

 

 

Mitat ja suurin sallittu tuulikuorma (Fibershield-R)* 

VL VK* 

Suurin 
tuuli- 

kuorma a** s k 

< 2 m <2 m 42 km/h 

160 mm  235 mm 290 mm 
< 3 m <3 m 34 km/h 

< 6 m <3 m 28 km/h 

< 6 m <6 m 21 km/h 

* Lukuisia erikokoisia rullakotelo- ja sivujohdevaihtoehtoja 

erilaisille tuulikuormille. Tarkat mitat selvitetään 

tapauskohtaisesti erikseen. 
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Stöbich Fibershield-I EI30 ja EI60 –palorullaovet 

 Paloluokka EI130 tai EI260 normin EN 1634-1 mukaan ilman sprinklausta 

 Monikerroksinen verhokangas täyttää EI-luokan paloeristysvaatimukset 

 EI130 -paloluokitus maksimissaan 4400 x 4400 mm kokoisille aukoille,  

EI260 -paloluokitus maksimissaan 4000 x 4000 mm kokoisille aukoille,  

tekninen toteutus mahdollista 6000 x 6000 mm kokoisille aukoille  

 Ei tarvetta sprinklereille 

 Näkyvät teräsosat galvanoitua terästä (optiona RST, jauhemaalaus) 

 Kiinnitys kattoon, seinään tai esimerkiksi välikaton yläpuolelle 

 Verhon tiivistyy palamatonta lattiapintaa vasten ilman tarvetta 

kynnykselle 

 Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista varten, 

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia  

(optio: 20 tuntia) 

 Lisävarusteet: rullamekanismin suojapellit, kylmän tilan varustus, 

savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

Mitat  

   

Rullamekanismi 

        

    Ilman rullakoteloa                      Rullakotelolla 

Sivujohteet 

  
 EI30 EI60              
 a=205 mm, b=90 mm a=200 mm, b=82, c=5mm 

  

Malli VL VK kl s k 

EI30 < 6,0 m < 3,0 m VL + 520 mm 510 mm 400 mm 

EI60 < 6,0 m < 3,0 m VL + 520 mm 510 mm 400 mm 

EI30 < 6,0 m < 4,0 m  VL + 520 mm 575 mm 450 mm 

EI60 < 6,0 m < 4,0 m  VL + 520 mm 575 mm 450 mm 

 

VL = valoaukon vapaa leveys 

VK = valoaukon vapaa korkeus 

LT = leveyssuuntainen tilantarve 

kl   = oven kokonaisleveys 
sk  = sivujohteen korkeus 

s    = rullakotelon syvyys 

k    = rullakotelon korkeus 

a    = sivujohteen leveys 

b    = sivujohteen syvyys 

c    = sivujohteen sisäreunan ja valoaukon välinen rako 

mailto:em.leino@emleino.fi
http://www.emleino.fi/


Innovatiiviset palo- ja savuosastointiratkaisut 

 E.M. LEINO OY em.leino@emleino.fi Puhelin:  +358 9 4150 4100 
PL 17, Särkiniementie 3, 00211 HELSINKI http://www.emleino.fi Fax:   +358 9 5840 0474 

 

 

EML 

 

 

 

 

Stöbich Hiddenshield EI190 -laskospalo-ovi 

 Innovatiivinen laskostuva palo-ovi, joka käyttää valoaukkoon 

paljaita sivuseiniä johteinaan. Seiniin ei tarvitse asentaa erillisiä 

sivujohteita. 

 Ainutlaatuisen rakenteen ansiosta ovi voidaan täydellisesti piilottaa 

rakenteisiin 

 Palololuokka EI190 (ilman sprinklerijäähdytystä)  

normin EN 1634-1 mukaisesti 

 Hopeanharmaa lasikuitu-teräslankapunos 

 Vakiona sinkityt teräsprofiilit. Lisähintaan jauhemaalaus tai RST -

profiilit. 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista 

varten, ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia  

(optio: 20 tuntia) 

 Lisävarusteet: pohjaprofiiliin integroidut valaisimet, piilotus 

rakenteisiin, savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainikkeet, 

turvareuna, valokennovalvonta,  ... 

 

Mitat 

Vapaa 

korkeus  

Vapaa 

leveys  

Kotelon 

syvyys 

(mm) 

Kotelon 
korkeus, 

seinä-

asennus 

(mm) 

Kotelon 
syvyys, 

katto-

asennus 

(mm) 

Pohja-

profiilien 

leveys 

(mm) 

≤ 2,0 m ≤ 2,5 m 575 415 530 415 

2,0 – 2,5 m 2,5 - 3,0 m 575 500 615 415 

2,5 – 4,0 m 3,0 – 5,0 m 575 830 945 415 
 

Muodot 

 
Sivupielet 

  
Palo-ovi tiivistyy paljaisiin sivuseiniin ilman sivujohteita! 

 
Pohjaprofiilit 

     

   Vakio Valaisimilla varustettu Päällystetty 

    alakattomateriaalilla 

Yläkotelot 

 

Seinäkiinnitys 

 
Seinäkiinnitys & alakatto 

  
Seinäkiinnitys & vino alakatto 

 

 

Kattokiinnitys & alakatto  

 
Kattokiinnitys & vino alakatto  
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Stöbich Fibershield-S -laskospalo-ovi 

 Innovatiivinen laskostuva paloverho, jolla voidaan toteuttaa kulman 

ympäri jatkuvia tai suorakaiteenmuotoisia palo-osastointeja. 

 Tiiviit sisäkulmat ilman tarvetta sivujohteille tai pystypilareille  

 Palo-ovien paloluokka on E120 (Ecotex-kangas ilman sprinklausta), 

EW90 (Heliotex-kangas) tai EI120 (Ecotex-kangas & sprinkler-

ijäähdytys) normin EN 1634-1 mukaisesti 

 Hopeanharmaa lasikuitu-teräslankapunos 

 Vakiona sinkityt teräsprofiilit. Lisähintaan jauhemaalaus tai RST -

profiilit. 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista 

varten, ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Ovi on suunniteltu normaalisti auki pidettäväksi 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C1  

(500 käyttösykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia  

(optio: 20 tuntia) 

 Lisävarusteet: kylmän tilan varustus, piilotus rakenteisiin, 

savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainikkeet, turvareuna, 

valokennovalvonta,  ... 

 

Mitat 

Kokonaisleveys 

tai 

ympärysmitta 

Vapaa 

korkeus 

Kotelon 

syvyys 

(mm) 

Kotelon 

korkeus 

(mm) 

< 50 m ≤ 3 m 491 125 

< 50 m > 3 m - < 6 m 491 225 
 

 

 

Muodot 

 

Yläkotelot 

 

Vakiokotelo (d=290 mm, h=122 

mm, t= 491 mm) 

 

 

 

Roikkuva kiinnitys,  

(a=kiinteä savusulkukangas,  

d=290 mm, h=122 mm, t= 491 mm) 

 

 

Valinnaisilla IR-liiketunnistimilla 

varustettu yläkotelo  

(d=290 mm, h=125 mm, t= 491 mm) 

 

 
EI120-luokan kotelo,  

sisäänrakennetuilla sprinkler-suuttimilla  

(d=560 mm, h=240 mm, t= 600 mm) 
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Omnicompact –teräksinen taittopalo-ovi 

 Järeä teräslamellinen taittopalo-ovi 

 Kolme versiota: EI30, EI90 ja EI120  

 Paloluokitus voimassa sekä katkeamattomille että katkeaville 

kuljetinradoille 

 EI90 -versio maksimissaan 6400 x 6700 mm kokoisille aukoille,  

EI120 -versio maksimissaan 4300 x 4500 mm kokoisille aukoille 

 Galvanoidut teräslamellit paloeristetäytteellä  

(optio: jauhemaalatut tai ruostumattomat teräslamellit) 

 Kiinnitysseinän vähimmäispaksuus:  

betoni 140 mm, vahvistettu kaasubetoni 200 mm tai tiili 240 mm  

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 400 V moottori avaamista varten,  

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Alareunan turvareuna ja tarraaja (crash back up) ketjurikon varalle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C2  

(10 000 käyttösykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Oven pääasiallinen käyttötarkoitus on palo-osastointi, mutta se voidaan 

sulkea esimerkiksi yön ajaksi kiinni. 

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 2 tuntia (optio: pidempään)  

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,... 
 

Mitat  
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Stöbich Supercoil –automaattinen savusulkuverho 

 Luokan D60 ja DH30 automaattinen savusulkuverho 

SSS1 tai SSS3 normin EN 12101-1 mukaisesti 

 CE -hyväksyntä (EN 12101-1, CE-Nr. 0761-CPD0060) 

 Patentoidun mekanismin ansiosta verhojen maksimileveys on 

50 metriä  ja maksimikorkeus 12 metriä.  Ratkaisu on merkittävästi 

tiiviimpi kuin useista pienistä verhoista rakennetut kokonaisuudet! 

 Savunläpäisevyys alle 5 m3/m2h (25 Pa:n ylipaineessa) 

 Sivujohteilla varustettujen savusulkujen vuotopinta-ala jopa 0 mm2 

 Rullakotelo, sivujohteet ja verhon alapalkki sinkittyä terästä.  

Lisähintaan saatavissa jauhemaalatut tai ruostumattomat teräsprofiilit. 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista varten  

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia (optio: 20 tuntia)  

 Lisävarusteet: kylmän tilan varustus, piilotus rakenteisiin, savuilmaisimet, 

sireeni, savusulkukankaaseen integroitu hätäpoistumistie,  ... 

Mitat 

VL AK a* s k 

0,8 m – 1,6 m < 3,5 m 105 mm  190 mm 250 mm 

1,6 m – 50 m < 3,5 m 105 mm  190 mm 200 mm 

1,2 m – 50 m 3,5 m – 6,0 m 105 mm 190 mm 250 mm 

2,0 m – 50 m 6,0 m – 9,0 m 160 mm 235 mm 290 mm 
 

 

 
 

 

 

Sivujohteet 

80E 

kapea, 

a=80 mm 

b=74 mm 
  

 

105E 

vakio, 

a=105 mm 

b=74 mm 
   

105V 

vahvistettu, 

a=80 mm 

b=76 mm 

  

 

160E 

iso, 
a=80 mm 

b=74 mm 
    

 

 

 

Alapalkit 

                                         

   4,6, 9,6 painava, 5,61 kapea, 3,84F jousitettu, 4,6F jousitettu, 

d=44 mm d=44 mm d=24 mm f=61 mm f=84 mm 
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Stöbich Moducoil – automaattinen savusulkuverho 

 Luokan D120 ja DH30 automaattinen savusulkuverho  

SSS1 tai SSS3 normin EN 12101-1 mukaisesti 

 CE -hyväksyntä (EN 12101-1, CE-Nr. 0761-CPD0076) 

 Alle 7 metriä leveät verhot valmistetaan määrälevyisenä ja sitä leveämmät 

verhot muodostetaan limittäin asennettavista osista 

 Savunläpäisevyys alle 5 m3/m2h (25 Pa:n ylipaineessa) 

 Sivujohteilla varustettujen savusulkujen vuotopinta-ala jopa 0 mm2 

 Rullakotelo, sivujohteet ja verhon alapalkki sinkittyä terästä.  

Lisähintaan saatavissa jauhemaalatut tai ruostumattomat teräsprofiilit. 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista varten  

 Sähkökatkon yhteydessä ovi pysyy ylhäällä 3 minuuttia (optio: 20 tuntia)  

 Lisävarusteet: kylmän tilan varustus, piilotus rakenteisiin, savuilmaisimet, 

sireeni, savusulkukankaaseen integroitu hätäpoistumistie,  ... 

Mitat 

  Moducoil yhdellä rullakelalla 

vapaa  
leveys 

avautumis- 
korkeus a* t h** 

< 5m < 4,5 m 80 mm 150 mm 150 mm 

< 5 m 4,5 m – 7,0 m 80 mm 185 mm 185 mm 

5 - 7 m < 4,5 m 80 mm 185 mm 185 mm 
 

  Moducoil vierekkäisillä rullakeloilla 

vapaa  
leveys 

avautumis- 
korkeus a* t h** 

> 7 m < 4,5 m 80 mm 250 mm 150 mm 

> 7 m 4,5 m – 7,0 m 80 mm 320 mm 185 mm 
 

  Moducoil päällekkäisillä rullakeloilla 

vapaa  
leveys 

avautumis- 
korkeus a* t h** 

> 7 m < 4,5 m 80 mm 160 mm 280 mm 

> 7 m 4,5 m – 7,0 m 80 mm 195 mm 350 mm 
* Savusulut eivät aina vaadi sivujohteita, jolloin a = 0 mm 
** Rullakotelon päällä tarvitaan 26 mm tilaa kattoasennuskiskoja varten tai 

150 mm seinäasennuksen kulmarautoja varten 

 

Rullakotelotvaihtoehdot 

              

 yksittäinen rullakela päälleekkäiset rullakelat vierekkäiset rullakelat 

 (katto- / seinäkiinnitys) (katto- / seinäkiinnitys) (katto- / seinäkiinnitys) 

Sivujohteet 

          
 80K 80KB 80KN 

Alapalkit 

   
 vakio jousitettu 

 d=39 mm f=78 mm  
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Stöbich Smokeshield-S -savusulkuverho 

 Innovatiivinen laskostuva savusulkuverho, jolla voidaan toteuttaa 

kulman ympäri jatkuvia tai suorakaiteenmuotoisia savusulkuja. 

 Luokan D120 / DH30 automaattinen savusulkuverho  

SSS1 tai SSS3 normin EN 12101-1 mukaisesti 

 CE -hyväksyntä (EN 12101-1, CE-Nr. 0761 - CPD 0191)  

 Täysin tiiviit sisäkulmat ilman tarvetta sivujohteille tai pystypilareille  

 Täysin savutiivis myös paineistetuissa tiloissa  

 Savun maksimiläpäisevyys < 1m3/m2/h  

 Ylätilantarve voin 150 mm  

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista 

varten, ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Yhden sivun leveys voi olla jopa 16 metriä ja korkeus jopa 6 metriä  

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

Mitat 

Kokonaisleveys 

tai 

ympärysmitta 

Vapaa 

korkeus 

Kotelon 

syvyys 

(mm) 

Kotelon 

korkeus 

(mm) 

< 50 m ≤ 3 m 490 125 

< 50 m > 3 m - < 6 m 490 225 
 

 

 

Muodot 

 

Yläkotelot 

 

Vakiokotelo (d=290 mm, h=122 

mm, t= 491 mm) 

 

 

Roikkuva kiinnitys, (a=kiinteä 

savusulkukangas,  

d=290 mm, h=122 mm, t= 491 mm) 

 

 

Valinnaisilla IR-liiketunnistimilla 

varustettu yläkotelo (d=290 mm,  

h=125 mm, t= 491 mm) 
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Stöbich Stripecoil -savusulkuverho 

 Automaattisesti sulkeutuva läpikuljettava savusulku 

 Luokan D120 / DH30 automaattinen savusulkuverho  

SSS1 tai SSS3 normin EN 12101-1 mukaisesti 

 CE -hyväksyntä (EN 12101-1, CE-Nr. 0761-CPD0077)  

 Koko valoaukko on henkilöliikenteen käytössä ilman häiritseviä 

sivujohteita, palkkeja tai erillisiä käyntiovia 

 Sopii suurtenkin ihmismassojen läpikulkua varten:  

200 hätäpoistumista/minuutti, kun valoaukon vapaa leveys 3 m 

 Ainutlaatuinen läpikulun jälkeen tiivistyvä rakenne  

 Savusulun läpi on helppo kulkea myös lastenvaunujen, rullatuolin tai 

rollaattorin kanssa. 

 Pehmeän ja joustavan alareunan ansiosta ei loukkaantumis-  

eikä vahingoittumisvaaraa 

 Läpikuultavan kankaan ansiosta valaistuksella voidaan korostaa 

verhon läpikuljettavuutta  

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V putkimoottori avaamista 

varten, ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike, ... 

 

 

Mitat 

Vapaa  
leveys 

Vapaa 
korkeus 

Kotelon 
syvyys 

(mm) 

Kotelon 
korkeus 

(mm) 

> 1,0 m - ≤ 1,8 m ≤ 3,5 m  190  290 

> 1,8 m - ≤ 6,0 m ≤ 3,5 m  190  225 

> 1,4 m - ≤ 2,7 m ≤ 3,5 m  330  270 

> 2,7 m - ≤ 15 m ≤ 3,5 m  330  200 
 

 

Rullakotelotvaihtoehdot 

       

 

  

Sivuraot  

  
Vakiomalli Vuodoton malli 
 

Alahelma 

 
d=24 mm, c=105/175 mm 
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Stöbich ECCLOS-S –paloluukku kuljetinratoja varten 

 Paloluokka EI130, EI160, EI190 ja EI1120 normien EN 1366-7 ja EN 

13501-2 mukaan ilman sprinklausta 

 Paloluokitus voimassa sekä katkeamattomille että katkeaville 

kuljetinradoille 

 CE-merkki ja eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA-11/0267), 

 Ei tarvetta paikallishyväksynnälle 

 EI1120 -paloluokitus maksimissaan 3000 x 3400 mm kokoisille aukoille,  

EI2120 -paloluokitus maksimissaan 4500 x 5100 mm kokoisille aukoille 

 Kauttaaltaan galvanoidulla teräspellillä vuorattu sandwichpaneeli  

(optiot: RST, jauhemaalaus) 

 Kiinnitysseinän vähimmäispaksuus:  

betoni 200 mm, kevytrakenne 160 m 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 400 V moottori avaamista varten,  

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C5  

(200 000 avautumissykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä luukku pysyy ylhäällä 2 tuntia 

(optio: pidempään) 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

Mitat  

 

   Vaakasuoraan sulkeutuva ECCLOS-S 

 

 
  Pystysuoraan sulkeutuva ECCLOS-S 

 

  

LB LH a b c d e f g h s 

< 4,5 m < 5,1 m kysy! 

 

LB = valoaukon vapaa leveys 
LH = valoaukon vapaa korkeus 

a    = sivutilantarve 

b    = sivutilantarve 

c    = korkeussuuntainen tilantarve valoaukon päällä 

d    = moottorin syvyyssuuntainen tilantarve 

e    = korkeussuuntainen tilantarve valoaukon alla 

f     = liukukiskon syvyyssuuntainen tilantarve 

j     = moottorin sivusuuntainen tilantarve 

g    = alareunan vastinpinnan syvyyssuuntainen tilantarve 

h    = painojen syvyyssuuntainen tilantarve 
s     = paloluukun syvyys (paksuus) 
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Stöbich ECCLOS-FLEX –palosulku kuljetinratoja varten 

 Paloluokka E90 ja EW60 normien EN 1366-7 ja EN 13501-2 mukaan 

 Paloluokitus voimassa sekä katkeamattomille että katkeaville 

kuljetinradoille 

 Monikerroksinen Heliotex-kangas täyttää EW60-luokan 

paloeristysvaatimukset 

 Näkyvät teräsosat galvanoitua terästä (optiona RST, jauhemaalaus) 

 Kiinnitysseinän vähimmäispaksuus:  

betoni 100 mm, kaasubetoni 100 mm tai tiili 115 mm  

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230 V moottori avaamista varten,  

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C2  

(10 000  avautumissykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä luukku pysyy ylhäällä 2 tuntia 

(optio: pidempään) 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

Mitat  

  

         
 

 

 

  

LB LH a b c d e f g h s 

1 – 6 m 0,5 – 6,5 m 
105 
mm 

145 
mm 

490 
mm 

290 
mm 

105 
mm 

85 
mm 

   

 

LB = valoaukon vapaa leveys 

LH = valoaukon vapaa korkeus 

a    = sivutilantarve 

b    = sivutilantarve 
c    = korkeussuuntainen tilantarve valoaukon päällä 

d    = moottorin syvyyssuuntainen tilantarve 

f     = liukukiskon syvyyssuuntainen tilantarve 

j     = moottorin sivusuuntainen tilantarve 

g    = alareunan vastinpinnan syvyyssuuntainen tilantarve 

h    = painojen syvyyssuuntainen tilantarve 

s     = paloluukun syvyys (paksuus) 
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Stöbich ECCLOS-Q –nivelpalosulku kuljetinratoja varten 

 Paloluokka E 240, EI1 30, EI1 60, EI1 90 ja EI1 120  

normien EN 1366-7 ja EN 13501-2 mukaan  

 Koepoltettu yhdessä kuljetinradan kanssa. Paloluokitus voimassa sekä 

katkeamattomille että katkeaville kuljetinradoille. 

 CE-merkki ja eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA) 

 Ei tarvetta paikallishyväksynnälle 

 EI1120 -paloluokitus maksimissaan 1955 x 1380 mm kokoisille aukoille,  

tekninen toteutus mahdollista 4500 x 2500 mm kokoisille aukoille 

 Kauttaaltaan galvanoidulla teräspellillä vuorattu sandwichpaneeli  

(optiot: RST, jauhemaalaus) 

 Kiinnitysseinän vähimmäispaksuus 200 mm (betoni, kaasubetoni tai tiili) 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230V tai 400 V moottori avaamista varten, 

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C5  

(200 000 avautumissykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä luukku pysyy ylhäällä 2 tuntia (optio: pidempään) 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

 

Stöbich ECCLOS-K –liukupalosulku kuljetinratoja varten 

 Paloluokka EI1120 normien EN 1366-7 ja EN 13501-2 mukaan 

 Koepoltettu yhdessä kuljetinradan kanssa. Paloluokitus voimassa sekä 

katkeamattomille että katkeaville kuljetinradoille 

 Saksalainen tyyppihyväksyntä, vaatii Suomessa paikallishyväksynnän 

 Paloluokitus voimassa sekä katkeamattomille että katkeaville kuljetinradoille 

 Tekninen toteutus mahdollista 4000 x 6700 mm kokoisille aukoille 

 Kauttaaltaan galvanoidulla teräspellillä vuorattu sandwichpaneeli  

(optiot: RST, jauhemaalaus) 

 Kiinnitysseinän vähimmäispaksuus 200 mm (betoni, kaasubetoni tai tiili ) 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230V tai 400V moottori avaamista varten,  

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C2  

(10 000  avautumissykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä luukku pysyy ylhäällä 2 tuntia (optio: pidempään) 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 

 

 

 

Stöbich ECCLOS-FLEX-S –palosulkuhuppu kuljetinratoja varten 

 Innovatiivinen laskostuva palosulkuhuppu, tehdasautomaation ja 

intralogistiikan pystykuiluja varten 

 Paloluokka E 90, E 120 ja EW 60 normien EN 1366-7 ja EN 13501-2 mukaan  

 Teknisesti voidaan toteuttaa huppuja, joiden ympärysmitta on  

jopa 50 m ja korkeus jopa 6,7 m 

 Näkyvät osat galvanoitua terästä (optiona RST, jauhemaalaus) 

 Painovoimainen sulkeutuminen ja 230V moottori avaamista varten,  

ei tarvetta palosuojatulle sähkönsyötölle 

 Toistuvan avaamisen ja sulkemisen kestävyysluokka C2  

(10 000  avautumissykliä) normien  EN 12605 ja EN 14600 mukaan 

 Sähkökatkon yhteydessä luukku pysyy ylhäällä 2 tuntia (optio: pidempään) 

 Lisävarusteet: savuilmaisimet, sireeni, vilkkuvalo, avauspainike,  ... 
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