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Overzicht met componenten 
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DEURBLAD
Het deurblad van de brandwerende sectionaalpoort is samengesteld uit panelen van unieke, brandwe-

rende, composiet profielen (standaard kleur gemêleerd wit) met een dikte van 42mm.

De onderzijde van het deurblad is afgewerkt met een sendzimir verzinkt U-profiel, welke met stalen 

popnagels aan het onderste paneel van het deurblad is bevestigd. Het deurblad heeft een gewicht van 

32 kg per m² en een theoretische isolatiewaarde ( U-waarde) van 1,99W/m2K.

AANDRIJVING
De brandwerende sectionaalpoort wordt standaard uitgevoerd met een 400 V failsafe kettingwielmotor 

en voorzien van een besturingskast en een afrolbeveiliging. Bij eventuele uitval van spanning zal de 

sectionaalpoort gecontroleerd gravitair sluiten middels deze failsafe aandrijving.

BEDIENING
De brandwerende sectionaalpoorten worden standaard uitgevoerd met een besturingskast en optio-

neel met optisch/ akoestische signaleringen, voorzien van een back-up systeem. Op de besturingskast 

kunnen diverse vormen van bedieningen toegepast worden, zoals sleutelschakelaars, rook- of tempera-

tuurmelders en een eventueel aanwezige brandmeldinstallatie. Ten behoeve van een veilige bediening 

van de deur, kan er optioneel worden gekozen om een set lichtlijsten toe te passen en aan te sluiten op 

de besturingskast.

ZIJGELEIDING EN BOVENAANSLUITING
De sectionaalpoort is voorzien van een horizontaal deurbeslag, eventueel met highlift, of verticaal deur-

beslag, met stalen loopwielen, vervaardigd van hoogwaardig gegalvaniseerd staal. De bovenaansluiting 

bestaat uit sendzimir verzinkt staal zetwerk, welke deels gevuld is met een brandwerend materiaal en 

een bij verhitting opzwellend materiaal.

BEWEGINGSSTELSEL
Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee staal verzinkte of gemeniede consoles. De consoles wor-

den met bouten en sluitplaten aan 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.

OPTIONELE UITVOERING
 De panelen van de sectionaalpoort kunnen uitgevoerd worden in een RAL-kleur naar keuze middels 

natlakken of wrappen. De sectionaalpoort  kan uitgevoerd worden met een vloeistofkering van een 

hoogte van 300mm of 500mm. De elektrische componenten (aandrijving en stuurkast) en eventuele 

toebehoren (afrolbeveiliging, op-stop-neer-schakelaar) zijn in een explosieveilige (ATEX) uitvoering

te verkrijgen.

Productomschrijving



Motor 

Stuurkast

Bedieningsknoppen:

OP-STOP-NEER
Afmetingen stuurkast: 

H 400 mm x B 300mm x D 150 mm

Toegang elektriciteit:

• Voeding: 400V (3F + PE + N)

• NG potentiaalvrij brandsignaal             

vanuit BMC

Type motor FS 15.20 FS 25.20 FS 50.20 FS 110.18

Vermogen - kW 0,30 0,45 0,9 1,1

Spanning - V 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N) 400V (3F + PE + N)

Nominale stroom - A 1,6 2 2,7 4,1

Inschakelduur 60% 60% 60% 60%

Bekabeling/Zekering 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A 5x1,5/10A

Gewicht - kg 24 45 70 105



Classificatie

CE EN 16034 + EN 13241

CE-certificaat 1812-CPR-1787

Brandproefnorm EN 1634-1

Classificatienorm EN 13501-2

Brandweerstand EI1 60

Maximale dagbreedte 5.175 mm

Maximale daghoogte 6.967 mm

Maximale opening 23,5 m²

Nodige muurkwaliteit Cellenbeton ≥ 150 mm 
(650kg/m³ +-200kg/m³)
Beton ≥150mm
Metselwerk ≥150mm, 
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