OHD EI(1) 60 - EW 90
Brandwerende overheaddeur
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 90 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.

Tevens is de brandwerende overheaddeur uit te voeren met
glassecties in de panelen, een gecertificeerde vloeistofkering,
explosieveilige (ATEX) componenten en zelfs als geheel ATEX
gemarkeerd te verkrijgen, waardoor de deur een uitstekende
oplossing biedt voor ruimtes waar gevaarlijke stoffen zijn
opgeslagen, zogeheten PGS 15-ruimtes. De brandwerende
overheaddeur is bij Efectis Nederland met succes tweezijdig getest
op rookwerendheid conform de NEN-EN 1634-3 op zowel Sa 20
(koude rook à ± 20 graden Celsius) als S 200 (warme rook à ± 200
graden Celsius).

Deurblad

• Een opsteekaandrijving inclusief 230 V
frequentiegeregelde besturing en noodstroomaccu.
• Een 400 V failsafe kettingwielaandrijving inclusief besturing
en noodstroomaccu.
• Een 400 V failsafe hydraulische aandrijving inclusief besturing.
• Een handbediende hydraulische pomp inclusief 230 V besturing.
De overheaddeur is met deze aandrijvingen verzekerd van het sluiten
met een gecontroleerde snelheid.

Het deurblad van de brandwerende overheaddeur is samengesteld uit
modules met een wanddikte van 80 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 of RAL 9006. 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 brandwerende
stroken voorzien van bij verhitting opzwellend materiaal.

Zijgeleiding
De overheaddeur is voorzien van een horizontaal deurbeslag, eventueel
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.

Aandrijving
De brandwerende overheaddeur wordt voorzien van één van de
volgende aandrijvingen;

Bediening
Standaard worden de brandwerende overheaddeuren uitgevoerd met
een besturing waarop diverse vormen van bedieningen toe te passen
zijn, zoals sleutelschakelaars, rook- of temperatuurmelders en een
eventueel aanwezig brandmeldinstallatie.

Optionele uitvoering
Ten behoeve van de beveiliging van de doorgang kunnen er optioneel
een set lichtlijsten, fotocellen of een onderlatbeveiliging toegepast
worden. De elektrische componenten (aandrijving en stuurkast) en
eventuele toebehoren (afrolbeveiliging, op-stop-neer-schakelaar)
zijn in een explosieveilige (ATEX) uitvoering te verkrijgen. Tevens
is het mogelijk om doorzicht te creëren wanneer de brandwerende
overheaddeur gesloten is door middel van het toepassen van één of
meerdere glassecties (à 500 mm breed en 300 mm hoog) per paneel.
De brandwerende overheaddeur is optioneel als geheel te voorzien
van een ATEX markering. Tevens kan de brandwerende overheaddeur
uitgevoerd worden met een gecertificeerde vloeistofkering.
Daarnaast is de brandwerende overheaddeur tweezijdig getest op
rookwerendheid conform de NEN-EN 1634-3.
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OHD EI(1) 60 - EW 90
Brandwerende overheaddeur

classificatie

brandvertraging

max. breedte

max. hoogte

max. opening

EI(1)

30 minuten

5.950 mm

7.787 mm

26,5 m2

EI(1)

60 minuten

5.440 mm

7.120 mm

24,2 m2

EI(2)

30 minuten

5.950 mm

7.787 mm

26,5 m2

EI(2)

60 minuten

5.440 mm

7.120 mm

24,2 m2

EW

30 minuten

5.950 mm

7.787 mm

26,5 m2

EW

60 minuten

5.440 mm

7.120 mm

24,2 m2

EW

90 minuten

5.440 mm

7.120 mm

24,2 m2

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de volgende rapporten:
- 2013-Efectis-R0347b
- 2013-Efectis-R0245b
Aanvullende rapporten:
- II 2GD c T190 C (T3) (ATEX markering)
- 2013-Efectis-R0105.122 (rapport vloeistofkering)
- 2014-Efectis-R001014 [Rev. 1] (rapport rookwerendheid)
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