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BEDREVEN IN BEDRIJFSDEUREN
Tempodeur is dé specialist in branddraaideuren voor de foodsector.
Deuren die voldoen aan hoge isolatie-eisen en die altijd foodsafe zijn
afgewerkt. Wij leveren brandwerende deuren die zowel binnen als buiten
toepasbaar zijn. Door de hoogwaardige afwerking staan wij garant voor
een lange levensduur. Bedrijven die hoge eisen stellen behoren tot onze
klantenkring. Deze eisen betreffen bijvoorbeeld isolatie, hygiëne en een
goede uitstraling.
De branddeuren van Tempodeur worden volgens het testrapport geproduceerd. Zo schrijft
het testrapport de maximale toegestane afmeting voor, tevens dient het toegepaste
kozijnmodel te voldoen aan de uitgevoerde brandtest. Branddeuren moeten volgens
regelgeving zelfsluitend zijn, daarom worden de deuren van Tempodeur voorzien van
een schaararm deurdranger.
Elke deur wordt op maat en naar wens van de klant geproduceerd. De klant bepaalt
bijvoorbeeld de draairichting, kleur en kiest het beslag. De ene deur is de andere niet!
Onze deuren zijn geschikt voor elke branche binnen de voedingsindustrie. Zo treft u onze
deuren o.a. aan in de vlees- en visindustrie, bakkerijen en in de zuivelindustrie.
Tempodeur beschikt tevens over een vakkundige montage- en service afdeling, met eigen
ervaren monteurs. Hierdoor is het mogelijk u snel en vakkundig van dienst te zijn.
Wilt u graag meer informatie? Belt u dan met onze verkoopbinnendienst (T 026 370 7008),
zij helpen u graag verder. Of kijk op onze website voor meer informatie www.tempodeur.nl.
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BRANDWERENDE
BEDRIJFSDRAAIDEUREN
De brandwerende bedrijfsdraaideuren van Tempodeur
voldoen aan 30, 60 of 120 minuten brandwerendheid.
Onze deuren voldoen aan de brandcriteria vlamdichtheid
E* en thermische isolatie I*. Ze worden geleverd met
een zeer goed geïsoleerd deurblad zodat ook aan het
brandcriterium I²* thermische isolatie wordt voldaan.

Kenmerken
30, 60 en 120 minuten brandwerendheid
Speciaal ontwikkeld voor de foodsector
Optimale isolatie, hygiëne en veiligheid
Binnen & buiten toepasbaar
Beslag en scharnieren in RVS

Technische gegevens
Deurblad

Uitvoering deurblad

Deurblad isolatie
Kozijn
Type kozijn
Afdichting
Beslag
Slot
Brandwerendheid

Deurdranger
Kantschuiven
Optioneel:

Geïsoleerd deurblad.
30 en 60 minuten uitvoering:
deurblad dikte 62 mm.
120 minuten uitvoering:
deurblad dikte 98 mm.
Enkele en dubbele uitvoering, naar keuze met of zonder brandwerende ramen.
Keuze uit:
RVS cirkel gematteerd, RVS geslepen of RVS Finish 2B.
RAL kleur naar keuze en foodsafe RAL kleur naar keuze.
Brandwerend materiaal met een hoge isolatiewaarde.
Zelfdragend nastelkozijn in geslepen RVS of gecoat staal.
Hoeken volledig gelast. Geïsoleerd met steenwol.
Keuze uit diverse kozijnsystemen, geschikt voor bouwkundig wanden en isolatiepanelen.
3 of 4-zijdig afdichtingsrubber in combinatie met brandwerende zwelstrippen.
RVS scharnieren, RVS deurkrukken en langschilden.
Insteekslot met RVS voorplaat. Afsluitbaar met dubbele 17 mm europrofiel cilinder.
Uitvoeringen voor 30, 60 en 120 minuten brandwerendheid.
Brandwerendheid EI²* conform Europese norm EN-1634-1 en
geclassificeerd conform EN 13501.
Het kozijn en deurblad zijn voorzien van brandwerende zwelstrippen.
Getest zijn enkele en dubbele draaideuren, naar keuze met of zonder
brandwerende ramen.
Schaararm deurdranger Dorma TS83 in standaard zilverkleurige uitvoering.
Bij dubbele uitvoering wordt het vaste deurblad voorzien van kantschuiven.
Brandwerende ramen, volledig getest
RVS deurdranger
Elektrische sluitplaat 12 of 24 Volt
Paniekslot of horizontale paniekbalk
RVS dorpels

* Vlamdichtheid (E)
Vlamdichtheid E geeft aan dat de deur tijdens de brandtest voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de
niet-verhitte zijde. Dit is eenvoudig gezegd de tijd dat de deur de vlammen kan tegenhouden.
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* Thermische Isolatie op Temperatuur (I)
De I eis geeft aan dat tijdens de brandtest de gemiddelde temperatuur van de deur niet meer mag stijgen dan 140 graden,
en op 1 meetpunt niet meer dan 180 graden. Het criterium I is onder te verdelen in I1 (25 mm vanaf de rand gemeten)
en I2 (100 mm vanaf de rand gemeten).
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BRANDWERENDE
BEDRIJFSDRAAIDEUREN
1-vleugelig
DIN links

2-vleugelig
Actieve deur
DIN links

Raammogelijkheden

Kozijnsystemen

6
Type 1
Kozijn in dag

Type 2
Hoekkozijn

Type 3
Wandomvattend
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BRANDWERENDE
KOELDRAAIDEUREN
De brandwerende koeldraaideuren van Tempodeur voldoen aan 90 minuten brandwerendheid,
beoordeeld op de criteria vlamdichtheid E* en
warmtestraling W*. De deuren worden standaard
geleverd met een 62 mm geïsoleerd deurblad.
Dit garandeert een solide deur die optimaal
functioneert bij intensief gebruik.
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Kenmerken
Brandwerendheid 90 minuten
Volledig Foodsafe afgewerkt
Geschikt voor koelcellen tot 0 graden
Optimale isolatie, hygiëne en veiligheid
Binnen & buiten toepasbaar

Technische gegevens
Deurblad
Uitvoering deurblad

Deurblad isolatie
Kozijn
Type kozijn
Afdichting
Beslag
Slot
Brandwerendheid

Deurdranger
Optioneel:

Geïsoleerd deurblad. Dikte 62 mm. Enkele uitvoering.
Keuze uit:
RVS cirkel gematteerd, RVS geslepen of RVS finish 2B.
Foodsafe RAL kleur 9001/9010.
Brandwerend materiaal met een hoge isolatiewaarde.
Zelfdragend nastelkozijn in geslepen RVS. Hoeken volledig gelast.
Keuze uit diverse kozijnsystemen, geschikt voor bouwkundig wanden en isolatiepanelen.
4-zijdig afdichtingsrubber in combinatie met brandwerende zwelstrippen.
RVS scharnieren, RVS deurkrukken en langschilden.
Insteekslot met RVS voorplaat. Afsluitbaar met dubbele 17 mm europrofiel cilinder.
Brandwerendheid EW90*, EI²60* en EI¹30* volgens NEN 6069:2001.
Volgens Efectis rapport 2005-CVB-R0001. Getest is de enkele uitvoering.
Het deurblad is voorzien van brandwerende zwelstrippen.
Schaararm deurdranger Dorma TS83 in zilverkleurige uitvoering.
Brandwerende ramen (combinatie deur/raam is niet getest)
RAL kleur naar keuze
RVS deurdranger
Electrische sluitplaat 12 of 24 Volt
Paniekslot of horizontale paniekbalk
RVS dorpels

* Vlamdichtheid (E)
Vlamdichtheid E geeft aan dat de deur tijdens de brandtest voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de
niet-verhitte zijde. Dit is eenvoudig gezegd de tijd dat de deur de vlammen kan tegenhouden.
* Warmtestraling (W)
Warmtestraling W geeft aan dat de deur ervoor zorgt dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2.
Dit wordt gemeten aan de niet-verhitte zijde, op een afstand van 1 meter van de deur. Deze waarde is van belang
om spontane ontbranding van omgevingsmaterialen tegen te gaan.
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* Thermische Isolatie op Temperatuur (I)
De I eis geeft aan dat tijdens de brandtest de gemiddelde temperatuur van de deur niet meer mag stijgen dan 140 graden,
en op 1 meetpunt niet meer dan 180 graden. Het criterium I is onder te verdelen in I1 (25 mm vanaf de rand gemeten)
en I2 (100 mm vanaf de rand gemeten).
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1-vleugelig
DIN links

2-vleugelig
Actieve deur
DIN links

Kozijnsystemen

Type 98M
Kozijn in dag
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Type 98P
Hoekkozijn

Type 98PW
Wandomvattend
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BRANDWERENDE
VRIESDRAAIDEUREN
De brandwerende vriesdraaideuren van Tempodeur
zijn speciaal ontwikkeld voor een brandveilige en
hermetische afdichting van vriescellen. De deuren
voldoen aan 90 minuten brandwerendheid, beoordeeld
op de criteria vlamdichtheid E* en warmtestraling W*.
Het verwarmingslint zorgt voor een optimale
bescherming tegen bevriezing. De deuren worden
standaard geleverd met een 118 mm geïsoleerd
deurblad. Dit garandeert een solide deur die optimaal
functioneert bij intensief gebruik. Een deur met een
robuuste uitstraling.
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Kenmerken
90 minuten brandwerendheid
Speciaal ontwikkeld voor vriescellen
Optimale isolatie, hygiëne en veiligheid
Binnen & buiten toepasbaar
Beslag en scharnieren in RVS

Technische gegevens
Deurblad
Uitvoering deurblad

Deurblad isolatie
Kozijn
Type kozijn
Verwarming
Afdichting
Beslag
Slot
Brandwerendheid

Deurdranger
Optioneel:

Geïsoleerd deurblad. Dikte 118 mm. Enkele uitvoering.
Keuze uit:
RVS cirkel gematteerd, RVS geslepen of RVS finish 2B.
Foodsafe RAL 9001/9010.
Brandwerend materiaal met een hoge isolatiewaarde.
Zelfdragend nastelkozijn in geslepen RVS. Hoeken volledig gelast. In het kozijn worden
verwarmingslinten gemonteerd.
Wandomvattend kozijn of hoekkozijn. Geschikt voor bouwkundig wanden en isolatiepanelen.
Verwarmingssysteem (230 V) 3-zijdig in het kozijn. Onderzijde deurblad
voorzien van verwarmingslint 230 V.
4-zijdig afdichtingsrubber in combinatie met brandwerende zwelstrippen.
RVS scharnieren, RVS deurkrukken en langschilden.
Insteekslot met RVS voorplaat. Geen cilinder afsluiting.
Brandwerendheid 90 minuten volgens NEN 6069:2011, Efectis rapport 2011
-Efectis-R1033. Beoordeeld op de criteria Vlamdichtheid (E)* en Warmtestraling (W)*.
Dit rapport is aanvullend op het TNO rapport 2005-CVB-R0001, waarbij een
branddraaideur met een dikte van 62 mm is getest.
Schaararm deurdranger Dorma TS83 in zilverkleurige uitvoering.
RVS deurdranger
RAL kleur naar keuze
Paniekslot of horizontale paniekbalk
RVS dorpels

* Vlamdichtheid (E)
Vlamdichtheid E geeft aan dat de deur tijdens de brandtest voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de
niet-verhitte zijde. Dit is eenvoudig gezegd de tijd dat de deur de vlammen kan tegenhouden.
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* Warmtestraling (W)
Warmtestraling W geeft aan dat de deur ervoor zorgt dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2.
Dit wordt gemeten aan de niet-verhitte zijde, op een afstand van 1 meter van de deur. Deze waarde is van belang
om spontane ontbranding van omgevingsmaterialen tegen te gaan.
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BRANDWERENDE
VRIESDRAAIDEUREN
1-vleugelig
DIN links

Kozijnsystemen

Type 98P
Hoekkozijn
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Type 98PW
Wandomvattend
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Bedrijfsdeuren
Brandwerende deuren
Koel- en vriesdeuren
Pendeldeuren
Snelroldeuren
RVS ramen
PVC strokengordijnen
Hygiënische wanden
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Tempodeur BV
Spoorallee 16
6921 HZ Duiven
T 026 370 7008
info@tempodeur.nl
www.tempodeur.nl

