
OHD EI(1) 90
Brandwerende overheaddeur

Productkenmerken
• Brandveilige afsluiting of compartimentering van ruimtes in de meest uiteenlopende inbouwsituaties
• Geschikt als buiten- of binnendeur en voor dagelijks gebruik
• Tweezijdig getest op 90 minuten brandwerendheid
• Classificatie EI(1) 90, gecertificeerd conform EN-1634-1
• Getest op rookwerendheid SM/SA, gecertificeerd conform EN-1634-3
• Optioneel leverbaar met gecertificeerde vloeistofkering, explosieveilige ATEX componenten 

of geheel explosieveilige ATEX markering, geschikt voor PGS 15-ruimtes
• Max. B x H = 5.250 x 5.250 mm, max. oppervlak (BxH) = 27,5 m2  

(afhankelijk van de uitvoering)
• Uitvoering met geïntegreerde loopdeur mogelijk

Brandwerende overheaddeur
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Bewegingsstelsel
De railset is speciaal voor de deze deur geconstruceerd. De deur 
wordt standard met normaal plafondsysteem geleverd. De benodigde 
bovenruimte bedraagt 900 mm. een Highlift- of verticaal systeem 
behoort tot de mogelijkheden.

Bediening
De overheaddeur wordt standaard voorzien van een drukknop  
schakelaar op-neer. De besturingskast kan worden aangesloten 
op elke brand- of rookdetectiesysteem of worden voorzien van  
standalone rookmelders. Bij dagelijks gebruik kunnen allerlei 
bedieningselementen worden toegepast.

Optioneel 1

• Alle bedieningsvormen die op de besturing kunnen worden aange-
sloten zijn tegen meerprijs verkrijgbaar
• RAL kleur naar keuze aan de binnen- en buitenzijde van het paneel 
• Loopdeur volgens bouwbesluit, geplaatst in het midden van het 
deurblad.
• Vloeistofkering 400 mm volgens PGS15 : 2011
• Rookdicht Sa/Sm volgens EN1634-3 : 2004

Deurblad
Het deurblad van de brandwerende overheaddeur is samen- 
gesteld uit modules met een wanddikte van 65 mm. Deze modules 
zijn opgebouwd uit een stalen kokerframe, welke bekleed is met een 
brandwerende beplating van dikte 15 mm, afgewerkt met een daarop 
verlijmde voorgelakte beplating van 0,63 mm in RAL 9002. Optioneel 
is deze beplating ook in andere gewenste RAL-kleuren verkrijgbaar 
of eventueel met een industriële uitstraling van volledig sendzimir 
verzinkte beplating. 
De modules worden samengevoegd middels stalen scharnieren 
die ten tijde van de montage op de modules aangebracht dienen te 
worden. Ter plaatse van de aansluitingen van de modules zijn brand-
werende stroken voorzien van bij verhitting opzwellend materiaal. 

Zijgeleiding
De overheaddeur is voorzien van een horizontaal deurbeslag, even-
tueel met highlift, of verticaal deurbeslag, met stalen loopwielen, 
vervaardigd van hoogwaardig gegalvaniseerd staal.

De brandwerende overheaddeur is een betrouwbare en uiterst doeltreffende deur met een brandwerendheid van  
EI-1-90 minuten. Uitermate geschikt voor afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke 
omgevingen of opslag voor gevaarlijke stoffen, zoals PGS15 ruimtes. Aangesloten op een brandmeldsysteem sluit de 
overheaddeur automatisch na brandmelding. De speciale vlamkering voorkomt vlamdoorslag. De overheaddeur is te 
bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard leverbaar in sendzimir verzinkt staal afgewerkt in RAL 9002. Optioneel in 
elke RAL kleur verkrijgbaar.

1 tegen meerprijs 

Brandwerende overheaddeur OHD EI(1) 90

Novoferm Nederland BV
Tel.:    +31 (0)88 8888 400
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Internet: www.novoferm.nl

Afmetingen

max. breedte 5.250 mm

max. hoogte 5.250 mm

max. oppervlak 27,5 m²

paneeldikte 65 mm

deurblad gewicht 35 kg/m2

benodigde bovenruimte 900 mm

vloeistofkering 400 mm.


