HANG- EN SLUITWERK

voor brandwerende deuren
Toepassing in enkele en dubbele deuren:
- 30 minuten brandwerend: NEN-EN 1634-1
- 60 minuten brandwerend: NEN-EN 1634-1
- i nbraakwerend: NEN 5096 klasse 2

brandwerend

Bewezen

BUVA

BUVA
Brandwerend hang- en sluitwerk
Inhoud
Hang- en sluitwerk BINNENDEUREN
- Enkele en dubbele deuren
- 30 en 60 minuten brandwerend
◆◆
◆◆

◆◆
◆◆

Getest volgens nieuwe en zware Europese Norm
NEN-EN 1634-1
Op basis van testrapport toepasbaar met BUVA
meerpuntssluitingen (dubbele deuren), veiligheids
insteeksloten (dubbele deuren) en projectsloten
(enkele en dubbele deuren)
Samenwerking tussen BUVA en Alprokon Aluminium en de
deurfabrikanten Berkvens en Limburgia Utiliteitsdeuren
Maximale afmetingen deur
- 1030x2315x40 mm (bxhxd) (30 minuten) en
- 1090x2450x54 mm (bxhxd) (60 minuten)

Pagina 4 en 5

BUVA Alprokon aluminium deurnaalden serie 9000:
Op basis van testrapport toepasbaar in:
◆◆ 30 en 60 minuten brandwerende dubbele binnendeuren
(NEN-EN 1634-1)
◆◆ Inbraakwerende dubbele buitendeuren
(NEN 5096 – weerstandsklasse 2)
◆◆ Standaard dubbele deuren
◆◆ Vaste tussenruimte deuren: 13 mm

Pagina 6 en 7

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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Maatvoering BUVA Alprokon aluminium deurnaalden
serie 9000
◆◆
◆◆
◆◆

Maatvoeringtekeningen deurdikte 40 mm en 54 mm
Brandwerend, inbraakwerend of standaard
Vaste tussenruimte deuren: 13 mm

Pagina 8 en 9

Hang- en sluitwerk BUITENDEUREN
- Enkele en dubbele deuren
- 30 en 60 minuten brandwerend
◆◆
◆◆
◆◆

Getest volgens nieuwe norm NEN-EN 1634-1
Op basis van testrapport toepasbaar met BUVA meerpuntssluitingen, veiligheidsinsteeksloten en projectsloten
Maximale afmetingen deuren
- 1150x2600x54 mm (bxhxd) (30 minuten) en
- 1150x2600x60 mm (bxhxd) (60 minuten)

Pagina 10 en 11
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BUVA
Hang- en sluitwerk binnendeuren
30 en 60 minuten
Samenwerking

brandwerend

Een succesvolle samenwerking tussen de bedrijven Alprokon Aluminium, BUVA
rationele bouwprodukten en de deurfabrikanten Berkvens en Limburgia Utiliteits
deuren heeft geleid tot 30 en 60 minuten brandwerende deur/kozijncombinaties.
Deze combinaties zijn als eerste in Nederland bij Efectis in Rijswijk met succes
getest volgens de nieuwe en zware Europese Norm NEN-EN 1634-1. Hiermee wordt
reeds voldaan aan de nieuwe Europese eisen op het gebied van brandwerende deur/
kozijncombinaties. Op basis van dit testrapport is CE-markering in de
toekomst mogelijk.
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Maatvoering
De geteste afmetingen per deur zijn 1030x2315 mm met een dikte van 40 mm
(30 minuten brandwerend) en 1090x2450 mm met een dikte van 54 mm
(60 minuten brandwerend). Deze deuren mogen ook worden voorzien van een
glasopening. Alle brandwerende voorzieningen zijn opgenomen in de deuren en
in de aluminium deurnaald. Dit betekent dat er geen brandwerende voorzieningen
in het kozijn hoeven te worden aangebracht. De 30 minuten brandwerende oplossing voldoet aantoonbaar in combinatie met een houten inmetselkozijn (minimale
wanddikte 70 mm, minimale volumieke massa 550 kg/m3, bijvoorbeeld meranti,
sapupira of sapeli). De afmeting van het kozijn dient minimaal 67x114 mm te zijn
met een sponningaanslag van 25 mm. De 60 minuten brandwerende oplossing
voldoet aantoonbaar in een minimale wanddikte van 100 mm in combinatie met
een stalen inmetselkozijn of houten inmetselkozijn 67x114x25 mm (minimale
volumieke massa 625 kg/m3, bijvoorbeeld merbau of sapupira). De toegepaste
BUVA/Alprokon aluminium deurnaald is afkomstig uit de serie 9000.

BUVA Ergo-Nomic

BUVA Ergo-Nomic

De brandproeven zijn uitgevoerd met de BUVA Ergo-Nomic meerpuntssluiting
waarbij de slotkasten zijn voorzien van Tecnofire van 1 mm dikte. Tecnofire is een
materiaal dat opschuimt bij verhitting. Tijdens de proef waren de deuren niet
afgesloten met de haakschoten van de Ergo-Nomic meerpuntssluiting.
Daarom is het toegestaan om ook andere BUVA hoofdsloten en
meerpuntssluitingen toe te passen.

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk

Slotkast voorzien
van Tecnofire
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Toepasbaar hang- en sluitwerk
De volgende BUVA meerpuntssluitingen en hoofdsloten kunnen bij dubbele deuren
op basis van de testrapporten worden toegepast. De slotkasten worden voorzien
van 1 mm Tecnofire:
BUVA meerpuntssluiting Ergo-Nomic 		
BUVA meerpuntssluitingen serie 6220/7220		
BUVA veiligheidsinsteekslot 3225R (PC-55)		
BUVA veiligheidsinsteekslot 4225R (PC-72)		
BUVA projectsloten serie 6000 en 6500*		

SKG**®
SKG**®
SKG**®
SKG**®

Daarnaast wordt het BUVA (veiligheids)beslag en scharnieren 3,5"x3,5" toegepast.
* Ook toepasbaar in enkele brandwerende deuren.

Efectis
De Samenvatting van Onderzoek (SVO) van de Efectis rapporten en de technische
documentatie kunt u downloaden via www.buva.nl
U vindt daar tevens nadere informatie over deze en andere producten.
Samenvatting van onderzoek op basis van Efectis rapporten
(30 minuten brandwerend):
2008-Efectis-R0339: BUVA - Alprokon - Berkvens
2008-Efectis-R0342: BUVA - Alprokon - Limburgia Utiliteitsdeuren
Samenvatting van onderzoek op basis van Efectis rapporten
(60 minuten brandwerend):
2008-Efectis-R0930: BUVA - Alprokon - Berkvens
2009-Efectis-R0021: BUVA - Alprokon - Limburgia Utiliteitsdeuren

•
•
•
•

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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BUVA
Alprokon aluminium deurnaalden
Breed toepasbaar bij uniforme en vaste tussenruimte van
De BUVA Alprokon aluminium deurnaalden
serie 9000 zijn toepasbaar in:
◆◆
◆◆
◆◆

30 en 60 minuten brandwerende dubbele binnendeuren
Inbraakwerende dubbele buitendeuren
Standaard dubbele deuren

Bij iedere toepassing is de benodigde tussenruimte tussen
de deuren 13 mm in combinatie met serie 9000 deurnaalden.
Binnen een project kunnen alle dubbele deuren, ongeacht
of ze brandwerend, inbraakwerend of “standaard” moeten
worden uitgevoerd, volgens de uniforme maatvoering
worden geproduceerd. Hierdoor worden kostbare fouten
voorkomen.
Buitenzijde deur na de test

30 en 60 minuten brandwerende
dubbele binnendeuren
Complete constructie (kozijn/deur/hang- en sluitwerk) is
getest volgens de nieuwe en zware Europese Norm NEN-EN
1634-1. BUVA hoofdsloten en meerpuntssluitingen

Binnenzijde deur na de test

voorzien van 1 mm dik Tecnofire in combinatie met de BUVA/
Alprokon deurnaalden serie 9000 zijn op basis van de
testrapporten toe te passen. Zie ook pagina 4 en 5.

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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serie 9000

13 mm tussen de deuren
Inbraakwerende dubbele deuren
De aluminium deurnaalden serie 9000, in combinatie met
BUVA meerpuntssluitingen, zijn tevens getest voor toepassing in inbraakwerende gevelelementen volgens NEN 5096,
weerstandsklasse 2. De deur/kozijn combinatie dient dan
te voldoen aan de voorwaarden zoals omschreven in de SKH
publicatie 98-08, bijlage 3d09a (binnendraaiende dubbele
deuren) en bijlage 3e42 (buitendraaiende dubbele deuren).
Deuren van 40 mm dikte kunnen tot deurhoogte 2400 mm
worden toegepast. Deuren met een dikte van 54 mm kunnen
tot deurhoogte 2700 mm worden toegepast.

Standaard dubbele deuren
Ook als er geen specifieke eisen aan de deuren worden
gesteld op het gebied van brandwering of inbraakwering
kan de "standaard" aluminium deurnaald serie 9000 worden
toegepast. Deze basisuitvoering heeft gelijke afmetingen als
de overige modellen en werkt ook met de vaste tussenruimte
van 13 mm waardoor fouten in de uitvoering worden voor
komen.

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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BUVA
Alprokon aluminium deurnaalden
Maatvoeringtekeningen
Serie 9000 aluminium deurnaald 30 minuten brandwerende deur 40 mm

Serie 9000 aluminium deurnaald 60 minuten brandwerende deur 54 mm

= Tecnofire opschuimend materiaal

= Tecnofire opschuimend materiaal

Serie 9000 aluminium deurnaald standaard deur 40 mm

Serie 9000 aluminium deurnaald standaard deur 54 mm

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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serie 9000

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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BUVA
Hang- en sluitwerk buitendeuren
30 en 60 minuten brandwerend
De BUVA meerpuntssluitingen serie 6000/7000, Ergo-Motion en hoofdinsteeksloten
zijn tevens toepasbaar in 30 en 60 minuten enkele en dubbele brandwerende
buitendeuren. Dubbele buitendeuren kunnen worden uitgevoerd met de BUVA
balkespagnoletten serie 8000.
Door de toepassing van inbraakwerende BUVA meerpuntssluitingen zijn gevelelementen met enkele en dubbele deuren zowel brandwerend (NEN-EN 1634-1)
als inbraakwerend (NEN 5096 weerstandsklasse 2) uit te voeren.
Binnen de geteste configuraties zijn vele opties mogelijk waaronder:
◆◆ Glasopeningen
◆◆ Deurspionnen
◆◆ Valdorpels
◆◆ Kabeldoorgangen en kabeloverbrengingen BM-1188
◆◆ BUVA elektrische meerpuntssluitingen Ergo-Motion
◆◆ BUVA-ISOSTONE onderdorpels van glasvezel versterkt kunststof
Recente testen met onder andere KegaPro (Kegro) en FireProtect (Tinga) deuren
hebben aangetoond dat voorzieningen in het kozijn niet nodig zijn. Zowel de 30
als 60 minuten configuraties zijn getest met kozijnhout van 67x114 mm met een
sponning van 17 mm.
Opbouw testopstelling

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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BUVA ISOSTONE onderdorpel

Specificaties
30 minuten brandwerende gevelelementen:
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

Standaard BUVA hang- en sluitwerk (slotkasten niet
voorzien van bij brand opschuimend materiaal)
Dubbele deuren voorzien van BUVA balkespagnolet
serie 8000
Maximale afmeting hoofdslotkast: 207x88x18 mm
Deurdikte 54 mm / maximale afmeting 1150x2600 mm (bxh)
Inbraakwerend, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
Kozijnhout: Meranti/Sapeli

60 minuten brandwerende gevelelementen:
◆◆

◆◆
◆◆
◆◆
◆◆
◆◆

BUVA beslag serie 3500

Standaard BUVA hang- en sluitwerk (slotkasten voorzien
van Flextrem 100 opschuimend materiaal met een dikte
van 0,8 mm)
Dubbele deuren voorzien van BUVA balkespagnolet
serie 8000
Maximale afmeting hoofdslotkast: 207x88x18 mm
Deurdikte 60 mm / maximale afmeting 1150x2600 mm (bxh)
Inbraakwerend, weerstandsklasse 2 volgens NEN 5096
Kozijnhout: Sapupira

Binnenzijde testoven
Controle deurspion op branddoorslag

BUVA Brandwerend hang- en sluitwerk
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Bewezen

BUVA

brandwerend

Vraag de gratis brochures aan.

BUVA Service & Ondersteuning
Met haar jarenlange ervaring in de bouw, zowel bij regelgeving als
uitvoering, is BUVA een specialist en vakkundige partner voor uw
projecten. BUVA is u van dienst vanuit het hoofdkantoor in Barendrecht,
waar behalve de productie en het logistiek centrum ook het BUVA
kenniscentrum is ondergebracht.
De projectadviseurs van BUVA geven advies op het gebied van onder
andere inbraakpreventie, ventilatie, energieprestatie en akoestiek
en ze begeleiden uw project van A tot Z.
Bremen 5 - 2993 L J Barendrecht
Postbus 262 - 2990 AG Barendrecht
Tel.: 0180 69 75 00
Fax: 0180 69 75 05
E-mail: info@buva.nl
www.buva.nl
Zetfouten en tussentijdse wijzigingen voorbehouden
09103.09.06.5M

Meer informatie?
Bel BUVA: 0180 - 69 75 00 of kijk op www.buva.nl. Daar vindt u
meer informatie over onze producten, dienstverlening en
themabijeenkomsten.

