
OHD ECO EI(1) 60 - EW 60
Brandwerende overheaddeur

Productkenmerken
• Brandveilige afsluiting of compartimentering in de meest uiteenlopende inbouwsituaties
• Tweezijdig getest op 30, 60 en 90 minuten brandwerendheid
• Classificatie EI(1) 60, of EW 60, gecertificeerd conform EN-1634-1
• Max. B x H = 6.675 x 5.400 mm, max. oppervlak (BxH) = 24 m2 

Zie tabel achterzijde

Brandwerende overheaddeur
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Aandrijving
De brandwerende overheaddeur wordt voorzien van één van de  
volgende aandrijvingen: 

• een 400 V opsteekaandrijving inclusief 230 V 
frequentiegeregelde besturing en noodstroomaccu

• een 400 V failsafe kettingwielaandrijving inclusief besturing met 
geïntegreerde noodstroomaccu.

De overheaddeur is met deze aandrijvingen verzekerd van het sluiten 
met een gecontroleerde snelheid. 

Bediening
Standaard heeft de deur een besturingskast met op-stop-neer  
drukknop bediening en een aansluitmogelijkheid voor de brand-
meldcentrale. Optioneel kunnen diverse elementen hierop worden  
aangesloten, zoals sleutelschakelaar, afstandsbediening, rook- of 
temperatuurdetectors, optische of akoestische waarschuwingssy-
stemen.

Deurblad
Het deurblad van de brandwerende overheaddeur is samengesteld 
uit modules met een wanddikte van 80 mm. Deze modules zijn  
opgebouwd uit een houten frame, gevuld met isolatiemateriaal, 
welke bekleed is met een brandwerende beplating van dikte 6 mm, 
afgewerkt met een daarop verlijmde voorgelakte beplating van 0,63 
mm in RAL 9002 of RAL 9006. Optioneel is deze beplating ook in 
andere gewenste RALkleuren verkrijgbaar. 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 brandwerende 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.

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. Tussen de consoles 
bevindt zich de aandrijfas, welke voorzien is van twee aluminium 
kabeltrommels, waarbij de staalkabels worden bevestigd aan het 
deurblad. Het geheel is beveiligd middels een kabelbreukbeveiliging 
en slapkabelbeveiliging.

Kenmerken brandvertraging max. breedte max. hoogte max. opening

EI(1) 30 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

EI(1) 60 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

EI(2) 30 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

EI(2) 60 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

EW 30 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

EW 60 minuten 6.675 mm 5.400 mm 24 m2

Brandwerende overheaddeuren bieden een uitstekende oplossing voor het brandveilig afsluiten of compartimenteren 
van bedrijfspanden. Mede dankzij de hoge brandweerstand van 60 minuten conform de EI(1)-eis en 60 minuten 
conform de EW-eis, op basis van het tweezijdig testen volgens de NEN-EN 1634-1, is deze deur uitermate geschikt 
voor de meest voorkomende vuurbelastingssituaties. 

De overheaddeur is uit te voeren met een horizontaal deurbeslag, eventueel met highlift, of een volledig 
verticaal beslag, waardoor deze deur toepasbaar is in ruimtes met de meest uiteenlopende inbouwsituaties. Ten 
behoeve van de montage dient de bouwkundige wand te bestaan uit beton, cellenbeton, kalkzandsteen of een 
staalconstructie waarvan de brandwerendheid is aangetoond.
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