
Brandwerende roldeur EI (1)60 / EW-60

EI (1)60 / EW-60
Brandwerende roldeur

Productkenmerken
• Brandveilige afsluiting of compartimentering van ruimtes in de meest uiteenlopende inbouwsituaties
• Geschikt voor dagelijks gebruik
• Leverbaar als roldeur en als Rolhefdeur variant
• Tweezijdig getest op 60 minuten brandwerendheid
• Classificatie EI (1) 60 / EW 60, gecertificeerd conform EN 16034
• Constructie optioneel uit te voeren in RVS 304 of RVS 316
• Voldoet aan CE NORM 16034



classificatie brandvertraging max. breedte max. hoogte max. opening

EI (1) 60 minuten 6.000 mm 6.000 mm 36 m2
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Brandwerende roldeur EI (1)60 / EW-60

Aandrijving
De brandwerende roldeur wordt standaard uitgevoerd met een 
400 V kettingwiel aandrijving. inclusief failsafe aandrijving verplicht 
conform CE. Standaard voorzien van optische en akoestische 
signalering conform CE.

Bediening
Standaard worden de brandwerende roldeuren uitgevoerd met een 
stuurkast, waarop diverse vormen van bedieningen toe te passen 
zijn, zoals sleutelschakelaars, rook- of temperatuurmelders en 
een eventueel aanwezige brandmeldinstallatie. Standaard sluit 
een brandroldeur in dodemans. Optioneel kan een lichtlijst worden 
toegepast voor impuls sluiting.

Opties 1

De brandwerende roldeur kan optioneel voorzien worden van een 
staal verzinkte rol- en/of motoromkasting.
Alle stalen onderdelen van de brandwerende roldeuren kunnen  
uitgevoerd worden in een RAL-kleur naar keuze. Tevens is de  
mogelijkheid aanwezig om de constructie uit te voeren in RVS 304 
of RVS 316.

-  ook in Rolhefdeur variant leverbaar 
-  in diverse windklasses te leveren 
-  leverbaar met vloeistofkering

Deurblad
Het deurblad van de brandwerende roldeur bestaat uit staal 
verzinkte, dubbelwandige lamellen van 43 mm dik. De lamellen zijn 
opgebouwd uit binnenzijde verzinkt staal en buitenzijde composiet 
materiaal in RAL 9002 

Zijgeleiding
De zijgeleidingen bestaan uit staal verzinkte geleidingsprofielen en 
een kokerprofiel, waarbij de kokerprofielen zijn voorzien van montage- 
gaten. Standaard worden er afdekhoeken meegeleverd voor een 
nette afwerking.

Bewegingsstelsel
Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee staal verzinkte  
consoles waarop de buis is gelagerd. De consoles worden met 
bouten en sluitplaten tegen de wand bevestigd. Ten behoeve van de 
stabiliteit van het bewegingsstelsel wordt aan de uiteinden van de 
consoles een staal verzinkte hoeklijn bevestigd. Standaard wordt 
een speciaal meeloopsysteem geleverd om een goede werking van 
de branddeur te garanderen. Tussen de consoles bevindt zich de 
aandrijfas, waarmee het pantser op- en afgerold wordt.

Brandwerende roldeuren bieden een uitstekende oplossing voor het brandveilig afsluiten of compartimenteren 
van ruimtes in locaties als overheidsinstellingen, winkelcentra en uiteraard diverse industriële toepassingen, 
vanwege de mogelijkheid om deze roldeuren op dagelijkse basis frequent te gebruiken.

Met een maximale brandweerstand van 60 minuten (conform de EI-eis), op basis van het tweezijdig testen 
volgens de EN 16034, is deze brandwerende roldeur een betrouwbare oplossing voor de meest voorkomende 
vuurbelastingssituaties.
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