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doordachte oplossingen in aluminium...
               dat kan alleen maar

       uit de koker  
 van Alprokon  
            komen... 
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Brandproef volgens norm EN-1634-1

Rookproef volgens norm EN-1634-3

Brand- en rookcompartimentering noodzakelijk
• Deurnaalden tussen en rondom dubbele deuren
• Prestatieverklaringen beschikbaar
• Kunt u ons advies gebruiken? Wij helpen u graag!

Brandcompartimentering

Brandwerende deuren
Brandwerende deuren spelen een cruciale rol als het onderwerp 
brandveiligheid aan de orde is. De deur(en) en kozijn 
zorgen, tezamen met het juiste hang- en sluitwerk, voor een 
brandcompartimentering van bijvoorbeeld 30 of 60 minuten.

Het doel van brandcompartimentering?
• Minder slachtoffers door brand en/of rook.
• Het voorkomen van branddoorslag (uitbreiding binnendoor) 

naar andere brandcompartimenten.
• het voorkomen van brandoverslag (uitbreiding buitenom) naar 

andere compartimenten of gebouwen.

Welke rol spelen Alprokon deurnaalden en profielen daarbij?
Alprokon brandwerende deurnaalden en profielen worden toege-
past tussen en rondom dubbele deuren. Samen met brandwe-
rende deuren leveren ze een belangrijke bijdrage aan het voorko-
men van branddoorslag.

Simulatie van een echte brand
Het samengestelde, volledige gevelelement (op ware grootte) 
moet aantoonbaar brandwerend zijn volgens de geëiste norm. Dat 
doen we door “gecontroleerd” een brand te simuleren in een grote 
gasoven en het gevelelement hiervoor te plaatsen. Een derge-
lijke brandproef wordt uitgevoerd bij een erkend laboratorium 
(“Notified Body”) zoals Efectis of Peutz dit in Nederland zijn.
Wij hebben diverse brandproeven uitgevoerd volgens de Europese 
norm EN-1634-1 en de Nederlandse norm NEN 6069 (zie ook pag. 16). 
Op verzoek zijn geldige prestatieverklaringen verkrijgbaar.

Rookcompartimentering

NIEUW: Rookwerend volgens EU-normen: NEN EN 1634-3
De nieuwe BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) wordt in 2021 
van kracht. Hierin staan, in tegenstelling tot het huidige bouwbesluit, 
voor nieuwbouw aangescherpte eisen voor koude en warme rook 
opgenomen (Sa en S200 volgens de Europese norm EN 1634-3).

Dat rookontwikkeling tijdens de brand dodelijker is dan de brand 
zelf, is bekend. Voor ons was dit genoeg aanleiding om ook de 
rookwerendheid van de deurnaaldprofielen, in combinatie met een 
nieuwe afdichting, kritisch onder de loep nemen en te testen volgens 
de strengste Europese normen. 

Het deurnaaldsysteem met sponningaanslag vormt naast een 
brandwerende ook een perfecte rookwerende afdichting. Zowel de 
“koude” (Sa) als de “warme” testen (S200) werden glorieus 
doorstaan. Kunt u ons advies gebruiken? Wij helpen u graag!
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Licht in de duisternis... 
met Glo-Brite®

Voor dubbele deuren met en zonder sponningaanslag
• Meerdere functionaliteiten mogelijk in één product
• Hoogwaardige materialen
• Snelle levering maatwerk mogelijk

Schuifelement
tussen de deuren
bedient grendel

Knopgrendel 

Doelgroep: utiliteitsbouw 

Schuifgrendel

donker

licht

Vluchtroute markering op de deurnaald 

In een notendop: hoe werkt ons systeem?

Brandwerend 30/60 minuten
Door een selectie hoogwaardige, “bij verhitting expanderende”, 
materialen aan te brengen in specifieke kamers binnen ons 
aluminium deurnaaldsysteem creëren we potentieel zuurstofarme 
zones. 

Werking
Tijdens brandomstandigheden expanderen deze materialen (>180°C). 
Er wordt als het ware een “eenheid” gevormd van de gehele deurcon-
structie waardoor de aanwezigheid van zuurstof binnen de construc-
tie (noodzakelijk element bij verbranding!) aanzienlijk wordt geredu-
ceerd. Hierdoor verloopt het verbrandingsproces meer gecontroleerd 
en blijft de deurconstructie langer “heel”. 
 
Bij verhitting expanderend materiaal 
Elke type expanderend materiaal kent een specifieke werking. Met 
veel of weinig expansievolume, hoge of juist lage drukopbouw, 
uni- of multilateraal expanderend met een flexibel of juist stevig 
residu. Er wordt door ons veel gewerkt met materialen op basis 
van expandeerbaar grafiet (Tecnofire®, Tecnoflame®), een zeer 
betrouwbare en veilige grondstof die goed bestand is tegen 
weersinvloeden.

Aluminium profielen spelen ook een belangrijke rol
Daarnaast spelen ook de aluminium deurnaaldprofielen zelf tijdens 
brandomstandigheden een belangrijke rol. Ze borgen de positie van 
de onderlinge deuren ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de 
sponningafdichting.

Uniek: meerdere functionaliteiten in één product!

Er zijn deurnaalden leverbaar die naast brandwerendheid ook andere 
functionaliteiten kennen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie 
van brandwerend, rookwerend, inbraakwerend EN geluidsisolerend 
of brandwerend EN paniekontgrendeling. Uitgevoerd met of zonder 
vluchtroute markering (Glo-Brite®). Ook dit maakt ons product uniek.

Praktisch in het dagelijkse leven

Naast het bieden van noodzakelijke veiligheid, is een deurnaald in 
het “dagelijks leven” een uiterst praktische, beschermende, zorgeloze 
afdichting tussen dubbele deuren. Voor bijna elk deurtype is een 
deurnaalduitvoering beschikbaar (zie pagina 3).

Compleet op maat, binnen één week geleverd
De deurnaald wordt compleet en op maat geleverd in de uitvoering 
die u wenst (een aantal uitvoeringen zelfs via de expresslijn, 
levering binnen één week). Bestellen en levering uitsluitend via de 
professionele ijzerwarenvakhandel.

Knopgrendels op 
de zichtflens van 
de deurnaald

zorg & behandeling onderwijs overheid

horeca

bedrijf

cultuursport & ontspanning

retaillogistiek
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Uitvoering 19-3-BRAND: met knopgrendels                                                     Sponning U250/350/450/550

Sluitpotten A1
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uitv. 19-3-BRAND

uitv. 550 uitv. 550
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Uitvoering: loopdeur niet afsluitbaar:
Brandwerende deuren die in de doorstroom-route van een 
gebouw zijn geplaatst, moeten altijd “weg draaien” in de 
doorstroom-richting, waarbij de loopdeur alleen maar mag 
zijn voorzien van een zogenaamd “loopslot”.

Voor het openen van de grendels in de passieve deur moet 
altijd éérst de loopdeur worden geopend, anders bestaat 
de kans dat bij “doorduwen” het slot en de deurnaald 
worden beschadigd.

Passieve deur:
Met over de volle deurhoogte doorlopend grendelhuis 
- grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm - met onder en boven 
sluitpotten type A1.
Bediening middels knoppen Ø 23 mm - die geplaatst zijn 
op respectievelijk 60 en 170 cm vanuit de onderkant van 
de deur (dus praktisch altijd onder handbereik).

Sponningprofiel:
Sponningprofiel met rubber en expanderend materiaal in 
stijlen en bovendorpel.

Deurnaalden met knopgrendels - loopdeur NIET afsluitbaar
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Loopdeur niet afsluitbaar - loopslot.
• Passieve deur met knopgrendels, grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm.
• Afwerking: standaard mat-satijn geanodiseerd of in kleur gemoffeld.

Schema B KnopgrendelLoopdeur niet afsluitbaar

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

 
Knopgrendels

Loopdeur

 Doorstroom-route

uitv. 350 (17 mm)/uitv. 550 (25 mm)



brandwerend 8meer informatie op www.alprokon.com brandwerend 8meer informatie op www.alprokon.com

25 m
m

6

8

Deurnaalden met knopgrendels - loopdeur WEL afsluitbaar
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Loopdeur met dag- en/of nachtslot.
• Passieve deur met knopgrendels, grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm,
• Afwerking: standaard mat-satijn geanodiseerd of in kleur gemoffeld.

Sponningprofiel

bovendorpel

stijl

deur

bovendorpel
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Attentie: positie knopgrendel

Schema A Loopdeur afsluitbaar

 Knopgrendels Loopdeur

 Knopgrendels Loopdeur

1. uitvoeringsnummer. 
2. netto deurhoogte en deurdikte.
3. merk en type slot.
4. krukhoogte (standaard = 105 cm).
5. draairichting van de loopdeur, in  
 welke  deur zit het slot?

6. sparingen voor de sponning:
 opgeven; hoogte van de weg te  
 frezen flens onder- en/of boven.
7. bestel: sponning-/bovendorpelprof.

Levering op maat - gegevens:

De "positie" van de knopgrendel op de 
passieve deur is altijd tegengesteld aan 
die van de draairichting van de loopdeur.

kn
op

kn
op

Uitvoering: loopdeur afsluitbaar:
In principe kan in deze situatie ieder willekeurig 
type dag- en nachtslot worden toegepast, 
echter onze voorkeur gaat uit naar een dag- en 
nachtslot van het merk Nemef, serie 600/1200 
(zie schema A, afwijkende sloten: schema B).

Het gebruik van een slot uit deze serie geeft ons 
de mogelijkheid de deurnaald-profielen in serie, 
met een computer gestuurde frees/boorbank, 
voor te bewerken en in voorraad te houden. Dit 
betekent nog kortere levertijden!

Passieve deur:
Bij deze afsluitbare uitvoering (Nemef serie 600/1200) 
wordt de grendel aan de onderkant van de deur via de 
nachtschoot van het slot geblokkeerd tegen ongewenst 
openen van de grendel.

uitv. 550

Aansluiting van bovendorpel- met stijl profiel

stijl

• grendel Ø 13 mm
• uitslag 25 mm

bovendorpel

stijl

25 mm

11 mm    tussenruimte
(deuren v.a. 70 cm br.)

 (Din Rs)  (Din Ls)

1 2
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Sluitpotten A1

A1
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uitv. 19-4-BRAND

uitv. 450 (Glo-Brite®)uitv. 450 (Glo-Brite®)
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Deurnaalden met knopgrendels - loopdeur NIET afsluitbaar
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Loopdeur niet afsluitbaar - loopslot.
• Passieve deur met knopgrendels, grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm.
• Glo-Brite® over de volle deurhoogte - 19 mm breed.

Schema B Glo-Brite®+knopgrendelLoopdeur niet afsluitbaar

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

Uitv. 19-4-BRAND: met knopgrendels + Glo-Brite®                                        Sponning U250/350/450/550

Uitvoering: loopdeur niet afsluitbaar:
Brandwerende deuren die in de doorstroom-route van 
een gebouw zijn geplaatst, moeten altijd “weg draaien” 
in de doorstroom-richting, waarbij de loopdeur alleen 
maar mag zijn voorzien van een zogenaamd “loopslot”. 
De bedieningsknoppen van de grendels in de passieve 
deur zijn bij deze uitvoering vanuit de doorstroomrichting 
gezien, goed zichtbaar, zelfs in het donker/
rookomstandigheden (Glo-Brite®).

Voor het openen van de grendels in de passieve deur 
moet altijd éérst de loopdeur worden geopend, anders 
bestaat de kans dat bij “doorduwen” het slot en de 
deurnaald worden beschadigd.

Passieve deur:
Met over de volle deurhoogte doorlopend grendelhuis 
- grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm - met onder en boven 
sluitpotten type A1.
Bediening middels knoppen Ø 23 mm - die geplaatst zijn 
op respectievelijk 60 en 170 cm vanuit de onderkant van 
de deur (dus praktisch altijd onder handbereik).

Sponningprofiel: uitvoering 450
Sponningprofiel met borstelafdichting en expanderend 
materiaal in stijlen en bovendorpel.

 Knopgrendels Loopdeur

 Doorstroom-route
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Deurnaalden met knopgrendels - loopdeur WEL afsluitbaar
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Loopdeur met dag- en/of nachtslot.
• Passieve deur met knopgrendels, grendels Ø 13 mm - uitslag 25 mm,
• Glo-Brite® over de volle deurhoogte - 19 mm breed.

Sponningprofiel

bovendorpel
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Attentie: positie knopgrendel

Schema A Loopdeur afsluitbaar

 Knopgrendels Loopdeur

 Knopgrendels Loopdeur

1. uitvoeringsnummer. 
2. netto deurhoogte en deurdikte.
3. merk en type slot.
4. krukhoogte (standaard = 105 cm).
5. draairichting van de loopdeur, in   
 welke  deur zit het slot?

6. sparingen voor de sponning:
 opgeven; hoogte van de weg te   
 frezen flens onder- en/of boven.
7. bestel: sponning-/bovendorpelprof.

Levering op maat - gegevens:

De "positie" van de knopgrendel op de 
passieve deur is altijd tegengesteld aan 
die van de draairichting van de loopdeur.

kn
op

kn
op

Uitvoering: loopdeur afsluitbaar:
In principe kan in deze situatie ieder willekeurig 
type dag- en nachtslot worden toegepast, 
echter onze voorkeur gaat uit naar een dag- en 
nachtslot van het merk Nemef, serie 600/1200 
(zie schema A, afwijkende sloten: schema B).

Het gebruik van een slot uit deze serie geeft ons 
de mogelijkheid de deurnaald-profielen in serie, 
met een computer gestuurde frees/boorbank, 
voor te bewerken en in voorraad te houden. Dit 
betekent nog kortere levertijden!

Passieve deur:
Bij deze afsluitbare uitvoering (Nemef serie 
600/1200) wordt de grendel aan de onderkant 
van de deur via de nachtschoot van het slot 
geblokkeerd tegen ongewenst openen van de 
grendel.

uitv. 450

Aansluiting van bovendorpel- met stijl profiel

stijl

6

25
 m

m

11 mm    tussenruimte
(deuren v.a. 70 cm br.)

 (Din Rs)  (Din Ls)

25 mm

bovendorpel

stijl

24,7

1 2

• grendel Ø 13 mm
• uitslag 25 mm
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Deurnaalden met schuifelement - grendels Ø 13 mm 
 
• Bediening door middel van schuifelementen.
• Bedieningshoogte van de schuifelementen respectievelijk 60 en 170 cm vanuit onderkant deur.
• Loopdeur met dag- en/of nachtslot. 
• Afwerking: standaard mat-satijn geanodiseerd of in kleur gemoffeld.

passieve deur

passieve deur

actieve deur

actieve deur

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

uitv. 19-1-BRAND

Uitvoering 19-1-BRAND - zichtflens 40 mm                                              Optioneel sponningprofiel 350/550

Uitvoering 18-1-BRAND - zichtflens 30 mm - Glo-brite®                                                         Optioneel sponningprofiel 450

Inbraakwerende deurnaalden - SKH-3/SK***                                        Optioneel sponningprofiel 350/550

Optioneel: standaard 
sponningprofiel uitv. 250 
in stijlen en bovendorpel

Sponning-
sparing

Borstel-
afdichting

Grendel - aluminium
• uitslag 25 mm
• Ø 13 mm

Grendel - aluminium
• uitslag 25 mm
• Ø 13 mm

Grendel - aluminium
• uitslag 25 mm
• Ø 13 mm

• Over de volle deurhoogte doorlo-
pend grendelhuis.

• Met grendels Ø 13 mm.
• Uitslag 25 mm.
• Bediening middels schuifelement 

(tussen de deuren). 
• Bedieningshoogte grendels resp. 

60 en 170 cm uit onderkant deur.
• Standaard krukhoogte 105 cm.
• Onder+ boven sluitpotten A1.
• Mat-satijn geanodiseerd of in 

kleur gemoffeld.

Uitvoering 18-1-BRAND

Met extra toevoeging: 
over de volle deurhoogte Glo-Brite® op 
de zichtflens 30 mm.

Optioneel:  sponningprofiel 
uitvoering 450
Sponningprofiel met Glo-Brite® in 
stijlen en bovendorpel.

Uitvoering 007 - met Nemef meerpuntssluiting

Optioneel: sponningprofiel 
uitvoering 350/550
Sponningprofielen in stijlen en 
bovendorpel.

Standaard details: 
30/60 minuten brandwerende deurnaalden

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

uitv. 18-1-BRAND

• Actieve deur met geïntegreerde Nemef-
meerpuntssluiting met haakschoten.

• Passieve deur met grendels.
• Inbraakwerend SKH-3/SKG***.

26 mm

26 mm
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40 mm

uitv. 007-BRAND

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.
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17 mm

6

uitvoering 350

1. uitvoeringsnummer. 
2. netto deurhoogte en deurdikte.
3. merk en type slot.
4. krukhoogte (standaard = 105 cm).
5. draairichting van de loopdeur, in  
 welke  deur zit het slot?

6. sparingen voor de sponning:
 opgeven; hoogte van de weg te  
 frezen flens onder- en/of boven.
7. bestel: sponning-/bovendorpelprof.

A1

22 mm

A1

11 mm    tussenruimte
(deuren v.a. 70 cm br.)

 (Din Rs)  (Din Ls)

007-BRAND: haakschoot en inloop Levering op maat - gegevens:

Brandproef bij Efectis te Rijswijk

SchuifgrendelSluitpot

Schuifelement
bedient grendel

Actieve deur:
meerpuntssluiting met 
haakschoten

Passieve deur:
trapeziumvormige
inloopopeningen

uitvoering 450

Sponningprofiel in de stijlen/bovendorpel

Sponningprofiel met Glo-Brite®

Een blik in de oven tijdens de brandproef

25 mm

6

1 2

25 mm

6

uitvoering 350
uitvoering 550

25 mm

6

uitvoering 350
uitvoering 250
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uitv. 140

uitv. 240

uitv. 550 uitv. 550

Deurnaalden met schuifelement - grendels RVS Ø 8 mm
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Loopdeur: dag- en/of nachtslot. Passieve deur: opbouwgrendels RVS Ø 8 mm - uitslag 25 mm.
• Bedieningshoogte van de schuifelementen ± 60 cm vanuit onder- en bovenkant van de deur.
• Afwerking: standaard mat-satijn geanodiseerd.

Schema SponningprofielLoopdeur niet afsluitbaar

• 54 mm = 60 min.

Uitv. 140 en 240: met opbouwgrendels                                                                          Uitv.  250: in de sponning
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Dubbele deuren na de succesvolle brandproef

1. uitvoeringsnummer. 
2. netto deurhoogte en deurdikte.
3. merk en type slot.
4. krukhoogte (standaard = 105 cm).
5. draairichting van de loopdeur, in welke  deur zit het slot?

6. sparingen voor de sponning: opgeven; hoogte van de 
 weg te frezen flens onder- en/of boven.
7. bestellen: sponning-/bovendorpelprofiel (zie pag. 11)

(deuren v.a. 70 cm br.)

(Din Rs)  (Din Ls)
 

uitv. 550

Schuif

16 mm

A3

Sluitpotten

Schuifelement
bedient grendel

17 mm   tussenruimte

1 2
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30 mm
11 mm 

21 mm

14
 m

m

passieve deur

passieve deur

passieve deur

actieve deur

actieve deur

actieve deur

uitv. 20-4-BRAND

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

uitv. 16-4-BRAND

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

Uitvoering 16-4-BRAND - zichtflens 40 mm - Glo-brite®                  Optioneel sponningprofiel: uitvoering 450

Uitvoering 18-4-BRAND - zichtflens 30 mm - Glo-brite®                   Optioneel sponningprofiel: uitvoering 450

Uitvoering 20-4-BRAND - zichtflens 45 mm - Glo-brite®                   Optioneel sponningprofiel: uitvoering 450

Borstel-
afdichting

Grendel - RVS
• uitslag 25 mm
• Ø 8 mm

Grendel - RVS
• uitslag 25 mm
• Ø 8 mm

Grendel - RVS
• uitslag 25 mm
• Ø 8 mm

• Achter de deurnaald gemonteerd 
grendelhuis.

• Met RVS grendels Ø 8 mm.
• Uitslag 25 mm.
• Bediening middels schuifelement 

(tussen de deuren). 
• Bedieningshoogte schuifelement    

60 cm vanuit onder- en bovenkant 
van de deur.

• Standaard krukhoogte 105 cm.
• Onder+ boven sluitpotten A3.
• Mat-satijn geanodiseerd of in kleur 

gemoffeld. 

Uitvoering 18-4-BRAND

Met extra toevoeging: 
over de volle deurhoogte Glo-Brite®   
op de zichtflens van 30 mm (10 mm 
breed).

Optioneel:  sponningprofiel 
uitvoering 450
Sponningprofiel met Glo-Brite® in 
stijlen en bovendorpel.

Uitvoering 20-4-BRAND

Standaard details: 
30/60 minuten brandwerende deurnaalden

• 40 mm = 30 min.
• 54 mm = 60 min.

uitv. 18-4-BRAND

Met extra toevoeging: 
over de volle deurhoogte Glo-Brite® 
(19 mm breed) op de zichtflens van 
45 mm.

25 mm

6

Optioneel: sponningprofiel met    
            uitv. 450 met Glo-Brite®

uitv. 450
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Brandwerende deurnaalden met paniekontgrendeling
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend. 
• Getest volgens Europese norm EN-1634-1.
• Een professionele GU/BKS meerpuntssluiting met paniekontgrendeling in Alprokon deurnaalden.
• Bediening door middel van duwbalk of kruk.

Functioneren van het deurnaaldsysteem

Levering inclusief duwstangen of kruk(ken)

grendelstang aan bovenzijde

“snapslot”

Voldoet volledig aan de Europese normen!

Dit brandwerende deurnaaldsysteem met geïntegreerde GU/
BKS meerpuntssluiting met paniekontgrendeling voldoet naast 
de brandwerende norm NEN-EN-1634-1, aan alle eisen zoals die 
gesteld worden in NEN-EN-179, NEN-EN-1125, zowel voor paniek-
deuren als voor vluchtdeuren. Het systeem wordt “kant en klaar” 
(af fabriek) voorgemonteerd geleverd, en kan dus zonder “gepuzzel” 
eenvoudig op de deurbladen worden gemonteerd.

Verder kent het systeem nog extra functies zoals bijvoorbeeld een 
zgn. “dokterspraktijkfunctie”, waarbij de loopdeur tijdens het 
spreekuur voor een ieder vrij toegankelijk is maar hierna weer kan 
worden uitgeschakeld, maar de paniekfunctie blijft in werking! 
 
Detaillering

• Passieve deur: deurnaald met tegen-slotkast en automatische 
grendels (“kant-en-klaar” geleverd af fabriek).

• Actieve deur: deurnaald met GU/BKS paniek-meerpuntssluiting 
(separaat bijgeleverd).

• Inclusief sluitplaat met lange glij-lip en sluitpotten.
• Duwstangen/kruk(ken) compleet (binnen en buiten).
• Bekleed met bij verhitting expanderend materiaal Tecnofire®.
• Mat-satijn geanodiseerd.

Deuren
• Brandwerende dubbele deuren van 40 en 54 mm dik. 
• Ruimte tussen de deuren 17 mm.
• Maximaal 231,5 cm lang (niet brandwerend max. 298 cm).

Brandwerende vlucht- of paniekdeuren

Voldoet (naast brandwerende norm NEN-EN1634-1) aan:
NEN-EN-179 (vluchtdeur bediening door kruk - uitv. 80-BRAND).
NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening door duwbalk - uitv. 82-BRAND).

Voldoet (naast brandwerende norm NEN-EN1634-1) aan:
NEN-EN-179 (vluchtdeur bediening door kruk - uitv. 81-BRAND).
NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening door duwbalk - uitv. 83-BRAND).

uitvoering 80 en 82 -BRAND: 
buiten: kruk - "inschakelbare loopfuntie" B-functie

uitvoering 81 en 83-BRAND: 
buiten: knop - "uitsluitend sleutelbediening" E-functie

Uitvoering 80, 81, 82, 83- BRAND

Glo-Brite® strook

7

24
 m

m
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tegen-slotkast met
grendelstangen
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25 mm

6

Getest bij Efectis: 64 minuten vlamdicht!
 
• Bij Efectis te Rijswijk is deurnaald uitvoering 82 met de geïntegreerde GU/BKS paniekontgrendeling 

en duwbalken, onderworpen aan een brandproef volgens Europese norm EN-1634-1.
• uitvoering deurconstructie: houten deurbladen, stalen kozijn (“worst case”).

Slot-B-functie

Slot-E-functie

B-functie uitvoering 80 en 82-BRAND 
buiten: kruk - "inschakelbare loopfuntie"

E-functie: uitvoering 81 en 83-BRAND 
buiten: knop - "uitsluitend sleutelbediening"

buiten

buiten

buiten

buiten

binnen

binnen

binnen

kruk of duwbalk

kruk of duwbalk

kruk of duwbalk

Uitgangspositie

Uitgangspositie

Schakelstand

Uitgangspositie:
De sleutel wordt tot 
de eindslag in de 
ontgrendelingsrich-
ting gedraaid en er 
uit gehaald.

Uitgangspositie:
De sleutel wordt tot 
de eindslag in de 
ontgrendelingsrich-
ting gedraaid en er 
uit gehaald.

Wisselfunctie:
De sleutel wordt 
tot de eindslag in 
de ontgrendelings-
richting gedraaid en 
tijdens het openen 
van de deur vastge-
houden.

Schakelstand (ook 
stand na paniek-
bediening):
Vanuit de uitgangs-
positie wordt de 
sleutel één toer 
omgedraaid in de 
afsluitrichting en er 
uit gehaald.

Voldoet aan:
NEN-EN-179 (vluchtdeur bediening: kruk-uitv. 80)
NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening: duwbalk-uitv. 82)

Voldoet-vluchtdeur bediening: kruk-uitv. 81)
NEN-EN 1125 (paniekdeur bediening: duwbalk-uitv. 83)

Wisselfunctie

Levering op maat - gegevens

17 mm tussenruimte (deuren vanaf 70 cm br.)

 (Din Rs)
1 2

 (Din Ls)

1. uitvoeringsnummer (brandwerend: + code "BRAND").
2. deurdikte: 40 of 54 mm. 
3. netto deurhoogte.
4. krukhoogte (standaard = 105 cm).
5. draairichting van de loopdeur, in welke deur zit het slot?
6. sparingen voor de sponning: opgeven; hoogte van de 
 weg te frezen flens onder- en/of boven.

Verpakking maatwerk: De deurnaalden worden geleverd inclusief 
bevestigingsmiddelen en zijn per stuk verpakt in een kartonnen 
koker. Levering inclusief slot.

2

40/54 mm

6

deur 40/54 mm dik

4

uitv. 304 (40 mm)
uitv. 404 (54 mm)

Bovendorpelprofiel

Pas na 64 minuten is het einde van de vlamdichtheid bereikt, de 
constructie gaat kapot in de rechterbovenhoek, op de aansluiting 
deurblad - stalen kozijn. 

deurnaalden

25 mm

6
uitv. 550 uitv. 450

Na de succesvolle brandproef...

Optioneel: profielen voor de sponning

Optioneel: profielen voor de bovendorpel 30/60 min.

extra: Glo-Brite® (zie pag 5)
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Vlamdichtheid (E-waarde)
• Om voor deurnaaldprofielen het predikaat “30 of 60 minuten brandwerend” te mogen voeren 

moet aangetoond kunnen worden middels een prestatierapport dat de totale combinatie van 
kozijn met deuren en deurnaaldprofielen minimaal 30 respectievelijk 60 minuten vlamdicht is.

De brandproef 15% regeling - Europese norm EN 1634-1
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Standaard brandkromme

De Europese norm geeft de mogelijkheid bij "ruim voldoende" 
testresultaten, d.w.z. minimaal 36 minuten behaald bij een 
30 minuten proef en 68 minuten bij een 60 minuten proef, de 
zogenaamde 15% regeling toe te passen.
Bij voldoende overwaarde is het dan toegestaan af te wijken van de 
oorspronkelijke geteste deurafmetingen, zowel in de hoogte als in 
de breedte, mits de totale oppervlakte toename, ten opzichte van de 
geteste niet meer bedraagt dan 20%.

Belangrijkste criterium: vlamdichtheid

Niet langer vlamdicht - einde brandproef
Een constructie is niet langer vlamdicht indien gedurende langer dan 
10 seconden (aan de niet verhitte zijde) vlammetjes zichtbaar zijn, 
die "spontaan" zijn ontstaan of ontstaan zijn bij een onderdeel van 
de brandproef waarbij een wattenkussen, gevat in een houder, op 
de naden of kieren van het proefstuk worden gehouden. Indien de 
watten gaan gloeien of ontvlammen betekend dit eveneens einde 
vlamdichtheid.

Voor het uitvoeren van een brandproef wordt een kozijn 
met deuren compleet voorzien van al het benodigde 
hang- en sluitwerk voor de beproevingsoven geplaatst 
en ingemetseld. 

Vervolgens wordt de gasgestookte oven in werking 
gesteld en de oven met een overdruk van 25 Pascal 
verhit volgens de standaard brandkromme. Gedurende 
30 minuten voor 30 minuten brandwerende deuren 
bij een maximale temperatuur van ± 842 °C, voor 60 
minuten brandwerende deuren gedurende 60 minuten, 
hier met een maximale temperatuur van ± 945 °C.

Voor het uitvoeren van “erkende” brandproeven zijn we 
in Nederland aangewezen op Efectis en Peutz. Alhoewel 
de Nederlandse norm voor het testen van brandwerende 
deurconstructies, NEN 6069, nog steeds van kracht is, 
worden toch de meeste brandproeven uitgevoerd vol-
gens de Europese norm EN-1634-1.  

Klein vlammetje - grote gevolgen!
Onder brandomstandigheden ontsnappen ook brandbare gassen (uit 
het hout) die zelfs met het kleinste vlammetje als "aansteker" bin-
nen luttele seconden alles in vuur en vlam kan zetten (foto).
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Deurnaalden voor brandwerende wisseldeuren en 
deuren draaiend naar één zijde.

• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend

Bovendorpelprofiel en sponningprofiel 
in wisseldeuren

Deurnaald

Bovendorpelprofiel

Sponningprofiel hoekaansluiting

Foto’s van wisseldeuren

Sponningprofiel uitv. 250

Sponningprofiel uitv. 250

Bovendorpelprofiel
uitv. 304/404

Bovendorpelprofiel
uitv. 304/404
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Glo-Brite® strook

Glo-Brite® strook

2
6
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Glo-Brite® strook

Optioneel: sponningprofiel met Glo-Brite®

Tussen de deuren

Bovendorpel

Met extra Glo-Brite®

Sponningprofiel

25 mm

6

uitvoering 450

25 mm

bovendorpel

stijl

24,7

Sponningprofiel met 
Glo-Brite® in stijlen en 
bovendorpel

uitv. 250

uitv. 304 (40 mm)
uitv. 404 (54 mm)

deur 40 en 54 mm dik

40/54 mm
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Optioneel: uitv. 450
Met extra Glo-Brite®

Sponningprofiel: uitv. 250
In stijlen en bovendorpel
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40/54 mm
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deur 40/54 mm dik
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6

6

25 mm

tussenruimte = 17 mm

deurbreedte

deurbreedte

Voor wisseldeuren van 40 en 54 mm dik
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend
• Getest bij Efectis volgens Europese norm EN-1634-1

uitv. 311

Brand- rook- tochtwerende profielen, 
deur 40/54 mm dik: Prefab - voor uw voorraad:
• in lengtes van 240 cm. 
• profiellengte is maximale deurhoogte.
• verpakking: per 10 stuks.

Bij bestelling op maat opgeven:
1.  uitvoeringsnummer(s) en aantal.
2. netto deurhoogte.
3. netto dagmaathoogte- en breedte van het kozijn.

dagmaat kozijn = 2 x deurbreedte + 21 mm (2+17+2)

sponningprofiel

uitv. 304 (40 mm)
uitv. 404 (54 mm)

Bovendorpelprofiel:

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend                            54 mm deuren: 60 minuten brandwerend

uitv. 418

uitv. 311 uitv. 314

uitv. 416



brandwerend 20meer informatie op www.alprokon.com

uitv. 304 (40 mm)
uitv. 404 (54 mm)

Bovendorpelprofiel:

Optioneel: uitv. 450
Met extra Glo-Brite®

Sponningprofiel: uitv. 250
In stijlen en bovendorpel2

40/54 mm
6

deur 40/54 mm dik

25
 m

m

6

Voor deuren draaiend naar één kant van 40 en 54 mm dik
• Voor deuren van 40 en 54 mm dik, respectievelijk 30 en 60 minuten brandwerend
• Getest bij Efectis volgens Europese norm EN-1634-1

uitv. 311

Brand- rook- tochtwerende profielen, 
deur 40/54 mm dik: Prefab - voor uw voorraad:
• in lengtes van 240 cm. 
• profiellengte is maximale deurhoogte.
• verpakking: per 10 stuks.

Bij bestelling op maat opgeven:
1.  uitvoeringsnummer(s) en aantal.
2. netto deurhoogte.
3. netto dagmaathoogte- en breedte van het kozijn.

dagmaat kozijn = 2 x deurbreedte + 21 mm (2+17+2)

sponningprofiel
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25 mm

6 6

25 mm

deurbreedte deurbreedte

tussenruimte = 17 mm
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17 mm

uitv. 311

40 mm deuren: 30 minuten brandwerend                            54 mm deuren: 60 minuten brandwerend

uitv. 418

uitv. 311 uitv. 314

uitv. 416
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Pendeldeuren - wetenswaardig
• Van één van onze pendeldeurnaaldproeven bij Efectis hebben wij een korte film gemaakt. Te 

zien zijn de proef, het verloop, maar ook beelden van de vlammenzee in de oven. Beelden zijn 
te vinden op ons YouTube-kanaal “Alprokon Aluminium”

Brandwerend
Om een deurconstructie met pendeldeuren 30 of 60 minuten 
vlamdicht (zie pagina 14) te maken is geen eenvoudige zaak. Bij 
deze deurconstructie ontbreken immers sponning aanslagen en is 
er geen enkele "vergrendeling" met kozijn of deur aanwezig. Dit 
heeft als gevolg dat niet alleen tussen de deuren maar ook tussen 
het kozijn en deuren "naadloos" aansluitende oplossingen 
aanwezig moeten zijn.

Alprokon heeft deze "naadloze" oplossingen in huis!
Zo zijn er profiellijsten voor in de stijlen en de bovendorpel 
van het kozijn die in de hoeken "naadloos" samenkomen en 
naaldprofielen voor tussen de deuren. Zowel de profiellijsten 
als de naaldprofielen zijn voorzien van een voorgemonteerde 
"dubbele" borstelafdichting, die dienst doet als rook-/ 
tochtwering. Verder zijn de profielen tweezijdig voorzien van 
"stroken" bij verhitting expanderend materiaal Tecnofire®. 
Een rooklekkage van 3 m3/h/per meter naad wordt over het 
algemeen als maximaal toelaatbaar gezien. Een eis waaraan de 
Alprokon profielen, met een rooklekkage van ± 1,6 m3/h/per 
meter naad, ons inziens ruim aan voldoen. 

De nieuwe BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) wordt in 
2021 van kracht. Hierin staan, in tegenstelling tot het huidige 
bouwbesluit, voor nieuwbouw aangescherpte eisen voor koude 
en warme rook opgenomen. Alprokon heeft al diverse deurnaald- 
systemen volgens de nieuwe normen (Sa en S200) getest.

Afdichting overgenomen door Tecnofire®
Onder brandomstandigheden kan de temperatuur aan de verhitte zijde van 
een dubbele deurconstructie in korte tijd (3 à 4) minuten, oplopen naar 
400 à 500 °C (zie brandkromme op pagina 14). Een temperatuur waarbij de 
borstelprofielen smelten en dus verdwijnen. De afdichting van de hang- en 
sluitnaden tegen rook en "vuur en vlam", wordt nu overgenomen door de 
stroken bij verhitting expandeerbaar Tecnofire® die in de profiellijsten en in 
de naaldprofielen zijn opgenomen (zie tekeningen onder).

Functies van de expanderende materialen
Bij 190 °C expandeert de Tecnofire® en geleidelijk worden de hang- en 
sluitnaden praktisch volledig afgedicht tegen rook en vlamdoorslag. De 
Tecnofire® stroken die  aangebracht zijn op de aanrakingsvlakken tussen hout 
en aluminium gaan (min of meer) gelijktijdig met drukopbouw expanderen, 
en zorgen voor een zuurstofarme zone tussen hout en aluminium waardoor 
het hout niet verbrand maar wordt omgezet in houtskool, wat een hele goede 
isolator is!

Stijlen en bovendorpel; situatie voor- en na verhitting

Tussen de deuren; situatie voor- en na verhitting

Tecnofire® expandeert

Alprokon: "naadloze" oplossing rondom Onder brandomstandigheden
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dagmaatbreedte kozijn

152 mm

met sparingen voor speuntappen en stelschroeven Ø 14 mm

 

73 mm - hart as
buitenkant deur         

186

deurblad onderkant

11

Ø 13

"tap" Ø13 mm
in de langste 
stand.

27 mm

Ø 13

2 
à 

3 
m

m
25

 m
m

bovenspeun
deurblad

73 mm

75 mm uit kozijn
= hart  tap Ø 13

boorgat
stelschroef

bovendorpel

deur

Voorzieningen in stijlen en bovendorpel
• Dubbele borstelafdichting rondom in het kozijn.
• Zowel in de hoekaansluitingen als te plaatse van de speunvoorzieningen loopt de dubbele 

borstelafdichting door.

Bovendorpel/Stijl-aansluiting Doorsnede bovenspeun "tap" Ø 13 mm

Details bovendorpelprofiel voor deur 40 en 54 mm dik

Onderdorpel met vloerpot

borstels en brandwerend 
materiaal lopen door in de 
hoekaansluiting

profiel bovendorpel

Dorma 
art. 7461

Dorma 
art. 7463

Omkleed met 1 mm 
dikke Tecnofire®

Omkleed met 1 mm 
dikke Tecnofire®

pr
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lengte profiel = dagmaat breedte + 10 mm (2 x 5 mm in de sparing van de stijlen)

Borstels en brandwerend 
materiaal lopen door 
over de volle breedte 
van de bovendorpel.

borstels

Sparingen

40 mm dikke deur:
Sparing in de bovendorpel: 40+ x 6 mm.
Sparing in de stijlen: 40+ x 6 mm.

54 mm dikke deur:
Sparing in de bovendorpel: 54+ x 6 mm.
Sparing in de stijlen: 54+ x 8 mm.

Opmerking - bovendorpelprofiel
Bovendorpelprofiel loopt door tot in de sparingen van 
de stijlen (minus 2 x 1 mm). Voor het doorlaten van de 
speunassen en de stelschroeven zijn hier sparingen nood-
zakelijk die op de “werkplek” kunnen worden aangebracht; 
het is echter ook mogelijk bij bestelling “op maat” deze 
fabrieksmatig voor u aan te brengen.

onderkant in de vloer: Dorma vloerveer BTS 80 F 
met afdekplaat (levering niet door Alprokon) 
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borstel

Dorma art. 8021
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Totaalsysteem voor pendeldeuren van 40 mm dik
• Voor deuren van 40 mm dik: 30 minuten brandwerend
• Getest volgens Europese norm EN-1634-1

uitv. 301

Brand- rook- tochtwerende profielen, 
deur 40 mm dik: Prefab - voor uw voorraad:
• in lengtes van 240 cm. 
• profiellengte is maximale deurhoogte.
• verpakking: per 10 stuks.

Bij bestelling op maat opgeven:
1.  uitvoeringsnummer(s) en aantal.
2. netto deurhoogte.
3. netto dagmaathoogte- en breedte van het kozijn.

dagmaat kozijn = 2 x deurbreedte + 9 mm (2+5+2)
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40 mm deuren: 30 minuten brandwerend   
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Totaalsysteem voor pendeldeuren van 54 mm dik
• Voor deuren van 54 mm dik: 60 minuten brandwerend
• Getest volgens Europese norm EN-1634-1

Brand- rook- tochtwerende profielen, 
deur 54 mm dik: Prefab - voor uw voorraad:
• in lengtes van 240 cm. 
• profiellengte is maximale deurhoogte.
• verpakking: per 10 stuks.

Bij bestelling op maat opgeven:
1.  uitvoeringsnummer(s) en aantal.
2. netto deurhoogte.
3. netto dagmaathoogte- en breedte van het kozijn.

uitv. 402uitv. 402
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dagmaat kozijn = 2 x deurbreedte + 5 mm

uitv. 401 uitv. 411 uitv. 414

54 mm deuren: 60 minuten brandwerend
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Brandwerende deurnaalden
brandwerend

Brandwerend 30 en 60 minuten 
getest volgens EN-1634-1


