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Overzicht met componenten 

Deurhendel

Valgewicht

Demper

Classificatie

Deurpanelen

Railsysteem Snelheidsregelaar

CE EN 16034 + EN 13241

Brandproefnorm EN 1634-1

Classificatienorm EN 13501-2

Brandweerstand EI1 60

Maximale dagbreedte 8.715mm

Maximale daghoogte 6.000mm

Maximale dagopening Max. 50m²
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3



ALGEMEEN 
De brandwerende schuifpoorten kunnen uitgevoerd worden als enkelvleugelige of dubbelvleugelige 

poorten. Optioneel is het mogelijk een vluchtdeur in de poort te integreren. Het gewicht van de deur-

panelen bedraagt 33 kg/m², het gewicht van de rail + railkap bedraagt 18kg/m.

DEURBLAD
Het deurblad van de brandwerende schuifpoort is afgewerkt met 0,75mm dik verzinkt plaatstaal. De 

panelen zijn gevuld met een mineraalwol van 92mm dik en een densiteit van 140 kg/m³, totale dikte: 

95mm. De poort is steeds opgebouwd uit panelen vanaf 500mm tot 1170mm breed. Aan de bovenkant 

van de panelen bevindt zich een speciale staalconstructie (3), waarin stalen staven zijn ondergebracht 

(2) met gelagerde aandrijfwielen (1) met Ø80 mm diameter en 20 mm dikte. Er is er telkens 1 standaard 

rolsysteem per paneel.

LABYRINTHEN EN BEWEGINGSSTELSEL
De labyrinten zijn vervaardigd uit 1,8mm dik verzinkt plaatstaal. Het deurblad is afgehangen door aan 

een horizontaal schuivend railsysteem en bij sluiting van de schuifpoort, zorgen het deurblad en de 

labyrinten voor een brandveilige afdichting van de opening.

BEDIENING
De brandwerende schuifpoort is een handbediende poort, welke voorzien is van een snelheidsregelaar 

en demper. De schuifdeur is gravitair zelfsluitend middels een tegengewicht. De aansturing kan mogelijk 

gemaakt worden middels rook- en/of temperatuurmelders (optioneel) of de aanwezig brandmeldcen-

trale.

UITVOERING
De stalen deurpanelen, railkap en behuizing valgewicht kunnen gepoedercoat worden in een standaard 

RAL-kleur naar keuze.

OPTIONEEL
De schuifpoort kan uitgerust worden met een geïntegreerde loopdeur (standaard vrije doorgangsmaten 

900x200mm). De geïntegreerde loopdeur is gecertifieerd als nooddeur en biedt zodoende een veilige 

vluchtweg. Voor het inbouwen van een loopdeur dient het poortblad minstens 3000x2450mm te zijn.
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Optioneel is het mogelijk onze brandwerende schuifpoorten te automatiseren. 

De motorisatie wordt uitgevoerd met tandlataandrijving, deze staat gemonteerd naast de  dagopening 

van de poort. 

Binnen deze optie worden volgende zaken voorzien:

• Motor

• Tandlatten

• Sturingskast met bediening

• Fotocellen

• Signaallamp

• …

Optionele uitvoering : gemotoriseerde schuifpoorten


