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Fireglide BS(L)60 EW30/EW60/EW90/EW120

BRANDWERENDE SCHUIFDEUR
Het deurblad bestaat uit geprofileerde stalen kokerprofielen en vlakke sandwichpanelen. De
kokerprofielen hebben aan de muurzijde een hoogte van 60 mm en aan de niet-muurzijde een hoogte
van 40 mm. De sandwichpanelen zijn opgebouwd uit brandwerende isolatieplaat en dubbelzijdig
verzinkte staalplaten met de afmetingen van 1200 x 1250 mm. Aan de niet-muurzijde wordt een
klemprofiel aangebracht. De dikte van het deurblad is 50 mm.

BEDIENING
Elektrische bediening d.m.v. een 380 Volt motor tot 7800 mm dagmaatbreedte.
Rook- en temperatuurmelders met kleefmagneet.

 
STANDAARD SPECIFICATIES 
Geschikt voor: Toepassing in industriële gebouwen, kantoorgebouwen, logiesgebouwen,

etc.
Niet geschikt voor: Hoge gebruiksfrequenties.
Brandwerendheid: Tweezijdig 120 min. tot dagmaat 2.800 x 2.380 mm (bxh).
Testresultaat: Getest bij Efectis/TNO volgens NEN 6069 en het Bouwbesluit, tevens

KOMO-attest aanwezig.
Max. afmeting: 8.000 x 4.000 mm (bxh) (groter in overleg).
Materiaal: Kokerframe staal, in grijze epoxyprimer. Panelen galvanisch verzinkt staal

met promapyrvulling. Als buitendeur alleen in uitvoering met
poedercoating beschikbaar.

Materiaaldikte: Kokerframe 1,5 mm.
 Panelen 17 mm.
Gewicht per m²: ca. 30 kg.
Zijaansluitingen: Speciaal geconstrueerde Z-profielen met opschuimend materiaal.
 
BESTURING
De bediening is standaard handbediend. Bij brandmelding sluit de deur d.m.v een kleefmagneet.
 
OPTIES
Vluchtdeur: 1 of 2 enkele / 1 dubbele vluchtdeur in de schuifdeur, incl. hang- en

sluitwerk, conform goedkeuring door Efectis/TNO en KOMO.
Glasvulling: Brandwerend glas. Over de gehele oppervlakte,

gelijkwaardigheidsverklaring aanwezig.
Vloeistofkering: Lekkage proefondervindelijk vastgesteld op ca 1 liter per minuut.
Noodstroombatterij: In combinatie met kleefmagneet, zodat de schuifdeur alleen sluit bij

brandmelding of bij stroomuitval én brandmelding; dus niet als alleen de
stroom uitvalt.

Poedercoating: In elke gewenste RAL-kleur.
Railkap: Verzinkt staal, evt. met poedercoating, over de gehele raillengte.
Haakslot: Voor het afsluiten van de schuifdeur (alleen aan afgehangen zijde).
Sluitveer: Bij grote breedte/hoogte verhouding (in overleg)
Vlakke beplating: De deur kan beplakt worden met vlakke beplating,

Gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis/TNO is aanwezig.
HPL beplating: De deur kan beplakt worden met HPL beplating,

Gelijkwaardigheidsverklaring van Efectis/TNO is aanwezig.
 

30/60/90/120 minuten brandwerend
Kan worden voorzien van vluchtdeur
Getest volgens NEN 6069
Toepasbaar in kantoren, industrie en
openbare gebouwen
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