
Novo FireShield EW 60
Brandwerende afsluiting voor industriële toepassing

Productkenmerken
• Toepassing bij compartimentering van gebouwen
• In 60 minuten brandwerendheid verkrijgbaar
• Zelfdragende constructie
• Minimale inbouwhoogte
• Minimale bouwkundige voorzieningen

Brandwerend roldoek
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Afwerking
De geleiding en afschermkap worden standaard geleverd in verzinkt
staal. Optioneel is het mogelijk in elke RAL kleur en RVS te verkrijgen.

Bediening
Het doek wordt standaard aangesloten op de BMI of “stand alone” 
met temperatuur/rookmelders. Het scherm wordt uitgerust met een 
elektrisch sluitende 230 volt buismotor. Bij een brandmelding door 
de brandmeldinstallatie of rookmelder sluit het doek automatisch.

Optioneel1

Optioneel kan het doek uitgevoerd worden met een noodstroom 
accu. De noodstroom accu mag niet gebruikt worden om de deur 
te laten sluiten. Handmatige bediening blijft altijd mogelijk door 
de bijgeleverde sleutelschakelaar. Het doek is niet ontworpen voor 
dagelijks gebruik.

Afmetingen

Deurblad
Het zilverkleurige doek is bij Efectis getest en heeft een 
brandwerendheid van 60 minuten.

Functionaliteit
De brandwerende roldoeken zijn ideaal toepasbaar bij 
brandcompartimentering. Door de beperkte bovenruimte worden 
deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende 
eisen worden gesteld.

Normering
Getest conform NEN EN 16034
Certificering 60 minuten CE 1812- CPR 1683

Uiterlijke kenmerken
Het zilverkleurig doek is enkelwandig gestikt in horizontale baleinen. 
De constructie bestaat uit zelfdragende stalen geleiders. Deze dragen 
de rol met het doek, dat al voorgemonteerd wordt aangeleverd. 
De gelagerde rol wordt door twee consoles op de zijgeleiding 
gemonteerd.
Een metalen afschermkap schermt het doek en de rol af.

Dit brandwerende roldoek (rolscherm) is ideaal toepasbaar bij brandcompartimentering. Door de beperkte 
bovenruimte worden deze doeken veel toegepast bij binnensituaties waar brandwerende eisen worden gesteld. 
Toepassingsgebieden zijn de industrie, foodsector, utiliteit en agrarische markt. De testen zijn uitgevoerd volgens de 
meest recente brandwerende eisen
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