BRANDWEREND ROLLUIK
OLYMPUS RD EW 60 - 90

• Brandbeveiliging voor dagelijks gebruik
• Brandwerendheid 102 minuten
• Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1

Het Olympus NDS RD 90EW brandwerende rolluik is een solide, betrouwbaar
en uiterst doeltreffende deur met een brandwerendheid van 102 minuten.
Uitermate geschikt voor afsluiten van grote hallen en bedrijfsgebouwen
brand- en explosiegevaarlijke omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra.
Aangesloten op een brandmeldsysteem sluit het rolluik automatisch na
brandmelding. De speciale vlamkering voorkomt vlamdoorslag. Het rolluik is te
bedienen voor dagelijks gebruik. Standaard leverbaar in sendzimir verzinkt staal.
Optioneel in elke RAL kleur verkrijgbaar. Op maat gemaakt voor elke vraag.
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Next Door Systems BV
Daalder 5
8305 BE Emmeloord
The Netherlands

info@nextdoorsystems.com
Tel.: +31 527 610 824
KVK nummer: 50009583

Inbouwtekening
NDS RD 90EW

Brandwerend
rolluik
FUNCTIONALITEIT
Brandwerend rolluik, tevens geschikt voor normaal
dagelijks gebruik als afsluiting van wand- en
gevelopeningen. De hoogwaardig isolerende kern
en speciale vlamkering zorgen voor een uitstekende
brandwerende afdichting.
TOEPASBAARHEID
Brandveilig afsluiten van grote hallen en
bedrijfsgebouwen, brand- en explosiegevaarlijke
omgevingen, kantoorgebouwen en winkelcentra.
NORMERING
Getest conform NEN 6069 en NEN-EN 1634-1
Certificering 102 minuten
UITERLIJKE KENMERKEN
Het rollende pantser is samengesteld uit koudgewalste,
sendzimir verzinkt stalen dubbelwandige rolluikprofielen
115x22 mm met een wanddikte van 1,0 mm. Deze
dubbelwandige profielen zijn gevuld met hoogwaardig
isolerende materialen. De profielen zijn over de gehele
lengte scharnierend met elkaar verbonden. Wandafdichting
tegen vlamdoorslag d.m.v. labyrintprofielen.
BEWEGINGSSTELSEL
Het bewegingsstelsel is samengesteld uit twee
verzinkt stalen consoles waar tussen de buis is
gelagerd en het pantser overheen rolt.
AFWERKING
Het brandwerende rolluik wordt standaard geleverd in
verzinkt staal. Afschermkap en geleiders optioneel in
elke RAL kleur mogelijk.

Next Door Systems B.V. is een toonaangevende
producent en leverancier van industriedeuren.
Onze producten worden uitsluitend via een
dealernetwerk geleverd.
Onze dealers bevinden zich in geheel Europa.
Zij leveren de Next Door Systems deuren
onder PRIVATE label. De deuren worden op
maat geproduceerd, volledig naar wens van de
eindgebruiker. De wensen van de dealer vertalen
wij naar de perfecte maatdeur. Vanzelfsprekend
voldoen onze producten aan de strengste Europese
richtlijnen. Zowel de veiligheid als de duurzaamheid
worden continu gecontroleerd en getest.
De term integriteit past goed bij onze firma. Onze
bedrijfsfilosofie is gebaseerd op een integere
benadering van de markt, onze dealers en
uiteraard onze medewerkers zelf. Wij gaan uit van
menselijke waarden en normen en vertrouwen in
elkaar. Gemaakte afspraken willen wij uiteraard
altijd nakomen.
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AANDRIJVING
Het rolluik worden aangedreven middels een 230V
of 400V motor en is standaard elektrisch sluitend.
Optioneel kan deze uitgevoerd worden middels een
Failsafe motor 400V of noodstroomaccu.
BEDIENING
Het rolluik wordt standaard voorzien van een
drukknopschakelaar op-neer. De besturingskast
kan worden aangesloten op elke brand- of
rookdetectiesysteem of worden voorzien van standalone Rookmelders. Bij dagelijks gebruik kunnen
allerlei bedieningselementen worden toegepast.
AFMETINGEN
Afhankelijk van de brandwerendheid in minuten.
GEWICHT
Pantsergewicht ca. 32 kg per m². Totale gewicht
afhankelijk van uitvoering en afmeting.

