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E: Integritet  =   Gardinets modstandsdygtighed over  
  for brand i det givne antal minutter

I: Isolation  = Gardinets isolationsevne mod brand i  
  det givne antal minutter. 

•  Højeste beskyttelse mod brand - godkendt til 
beskyttelse af personer og materiel 

•  Forhindrer spredning af flammer og røg i  
mere end henholdvis 60 eller 120 minutter 

•  Varmereduktion på modsatte side
•   Anvendes til at afsikre flugtveje mellem brandzoner 
•  CE-certificeret i henhold til EN-16034.

BRANDGARDINER EI260 | EI2120

HØJESTE BRANDSIKKERHED TIL ALLE FORMÅL

Med brandgardiner i EI-klassen får I en løsning, som opfylder de strengeste sikkerhedskrav, og som samtidig er en fleksibel løsning, der kræver 
ekstremt lidt plads.

Sikkerhed

Gardinet består af 3 eller 5 lags tråd af forstærket glasvæv med isolerende materiale. Gardinerne bruges til at forhindre spredning af brand og røg mellem 
eksempelvis bygningsafsnit, etageafsnit eller zoner og giver den højeste beskyttelse mod brand med effektiv varmereduktion på modsatte side. 

Det er gennemtestet og certificeret i henhold til EU’s strengeste brandkrav, hvilket betyder, at det er den absolut sikreste brandbarriere til at afsikre 
flugtveje og beskytte mod skader forårsaget af varme- og røgpåvirkning. Gardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører 
ned i forbindelse med brand. 

Montage

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og 
kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til underjordiske garageanlæg, butikscentre og andre steder, hvor 
højden kan være en udfordring.  
Føringsskinnernes simple “slide & lock” funktion reducerer montagetiden med op til 25%.

Design

Brandgardinet har et diskret design, hvor gardinet er skjult i boksen. Føringsskinnerne leveres som udgangspunkt i stål eller i RAL-farverne 7035, 9002 
eller 9010, men kan som tilvalg leveres lakeret i brugerdefinerede RAL-farver, så systemet integreres i det overordnede design i det miljø, hvor det 
installeres.
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TEKNISKE TEGNINGER

BRANDGARDINER EI260   |   EI2120   

Brandgardin 60 minutter EI60

Max bredde 16.000 mm

Max højde 10.000 mm

Mindstemål til indføringskasse 250 x 275 mm

Gardin 3 lags tråd, forstærket glasvæv 

Føringsskinner Galvaniseret stål

Automatik 230 volt med indbygget batteribackup. 
Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.

Brandgardin 120 minutter EI120

Max bredde 18.000 mm

Max højde 10.000 mm

Mindstemål til indføringskasse 325 x 350 mm

Gardin 5 lags tråd, forstærket glasvæv 

Føringsskinner Galvaniseret stål

Automatik 230 volt med indbygget batteribackup. 
Forberedt for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand.
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BRANDGARDINER EW30 | EW60 | EW90 | EW120

HØJ BRANDSIKKERHED I EN LET KONSTRUKTION

Brandgardiner i EW-klassen rangerer blandt de sikreste på markedet og bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og 
brandzoner. 

Sikkerhed

Brandgardiner i EW-klassen er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er lamineret med alufolie, hvilket giver beskyttelse mod strålevarme. Gardinerne 
har varmereduktion på modsatte side og er certificeret i henhold til EU’s krav til en sikker brandbarriere i flugtruter eller mellem brandzoner. 

Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand. 

Montage

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og 
kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.  
Føringsskinnernes simple “slide & lock” funktion reducerer montagetiden med op til 25%.

Design

Dette brandgardin har et diskret design, hvor gardinet er skjult i boksen. Føringsskinnerne leveres som udgangspunkt i stål eller i RAL-farverne 7035, 
9002 eller 9010, men kan som tilvalg leveres lakeret i brugerdefinerede RAL-farver, så systemet integreres i det overordnede design i det miljø, hvor det 
installeres.

E: Integritet  =   Gardinets modstandsdygtighed over  
  for brand i det givne antal minutter

W: Stråling = Gardinets beskyttelsesevne mod   
  varmestråling i det givne antal minutter. 

•  Høj beskyttelse mod brand 
•   Godkendt til brandsikring af passager eller åbninger i 
bygninger med særlige krav til brandsikring

•  Forhindrer spredning af flammer og røg i  
det angivne antal minutter 

•  Strålereduktion på modsatte side
•   Anvendes til at beskyttelse af flugtveje mellem 
brandzoner 

•  CE-certificeret i henhold til EN-16034.
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EW30   |   EW60   |   EW90   |   EW120

TEKNISKE TEGNINGER

BRANDGARDINER

Betegnelse Max bredde (m) Max fald (m)
Brandmodstand (minutter)

Teststandard Certifikat /
RapportBrand- 

bestandighed Varmestråling

FC2-EW30 7.0 8.0 60 30 BSEN 1634 Certifire CF5433

FC2-EW60 2.4 2.7 240 60 BSEN 1634 Certifire CF5433

FC3-EW90 2.6 2.7 240 90 BSEN 1634 WF333584
WF334668

FC4-EW120 2.6 2.7 120 120 BSEN 1634 WF341904
WF342381

FC4-EW60 7.0 4.0 60 60 BSEN 1634 WF349970
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BRANDGARDINER E60 | E120 | E240

EFFEKTIV LØSNING TIL FORHINDRING AF BRANDSPREDNING

Brandgardiner i E-klassen bruges til at forhindre brandspredning mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner. De er særligt velegnet til at sikre 
områder, som ikke stiller krav til personbeskyttelse, da gardinerne kan yde beskyttelse i helt op til 240 minutter, men ikke har varmereduktion på den 
modsatte side. 

Sikkerhed

Brandgardiner i E-klassen er udført i 2-lags forstærket glasvæv og er en effektiv løsning til at stoppe spredning af flammer og røg. Brandgardinet 
er certificeret i henhold til EN-16034, og certificeringen godkender gardinet til effektivt at beskytte mod flammer og røg. Gardinet har ingen 
varmereduktion er på modsatte side og egner sig til sikring mellem bygninger, etageafsnit og brandzoner uden hensyn til person- eller materiel 
beskyttelse.  
Brandgardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så det automatisk kører ned i forbindelse med brand. 

Montage

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af plads og 
kan installeres på steder med meget lav installationshøjde, hvilket gør det velegnet til steder, hvor højden kan være en udfordring.  
Føringsskinnernes simple “slide & lock” funktion reducerer montagetiden med op til 25%.

Design

Dette brandgardin har et diskret design, hvor gardinet er skjult i boksen. Føringsskinnerne leveres som udgangspunkt i stål eller i RAL-farverne 7035, 
9002 eller 9010, men kan som tilvalg leveres lakeret i brugerdefinerede RAL-farver, så systemet integreres i det overordnede design i det miljø, hvor det 
installeres.

E: Integritet  =   Gardinets modstandsdygtighed over  
  for brand i det givne antal minutter

•  Anvendes til at forhindre brandspredning  
mellem brandzoner

•  CE-certificeret i henhold til EN-16034.
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Betegnelse Max bredde (m) Max fald (m)
Brandmodstand (minutter)

Teststandard Certifikat /
RapportBrand- 

bestandighed Varmestråling

FC2-E60 ubegrænset 8.0* 60 - BSEN 1634 Certifire CF5433

FC2-E120 ubegrænset 7.0* 120 - BSEN 1634 Certifire CF5433

FC-E240 ubegrænset 6.0 240 - BSEN 1634 Certifire CF5433
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E60   |   E120   |   E240

TEKNISKE TEGNINGER

BRANDGARDINER
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RØGGARDINER D120 

D120:  godkendt til 120 minutter ved 600°

•  Beskytter mod spredning af røg
•  Velegnet til at skabe bedre rømningsforhold
•  CE-godkendt i henhold til EN-12101-1.

EFFEKTIV LØSNING TIL AT KONTROLLERE SPREDNING AF RØG

Røggardiner D120 bruges til at kontrollere spredningen af røg i forbindelse med en brand, for på den måde at skabe bedre rømningsforhold i 
bygningen. 

Sikkerhed 

Røggardinerne består af en teknologisk avanceret brand- og modstandsdygtig vævet dug, som monteres i en stålkasse og nemt integreres i 
bygningernes konstruktion. Gardinerne er testet og certificeret i henhold til EU’s standard EN-12101-1,  som godkender dem til at stoppe og 
kontrollere spredningen af røg og dermed forbedre flugtvejssikringen i bygningerne. 
Røggardinerne forberedes for eksterne ABA/ABDL signaler, så de automatisk kører ned i forbindelse med brand. 

Montage

Systemet fås både vægmonteret og nichemonteret og har en let konstruktion, der gør det nemt at montere. Gardinerne kræver et minimum af 
plads og kan installeres på steder med meget lav installationshøjde.

Design

Røggardinerne har et yderst diskret design og forbliver usynlige, indtil de aktiveres af en alarm eller et signal. Indløbskasse og føringsskinner kan 
som tilvalg lakeres i brugerdefinerede RAL-farver, så systemet integreres fuldstændig i det overordnede design i det miljø, hvor det installeres.
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Betegnelse Max bredde (m) Max fald (m) Klassificering Teststandard Certifikat /
Rapport

Active Barrier
SC1-D120 ubegrænset 10.0* D120/DH60 BSEN 12101

Certifire CF5030 EC
C0C 112-CPD-
FA0001

Fixed Barrier
SC2-D120 ubegrænset 10.0* D120/DH60 BSEN 12101

Certifire CF5030 EC
C0C 112-CPD-
FA0001
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TEKNISKE TEGNINGER

RØGGARDINER
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TOTAL HØJDE PÅ GARDINET = LYSHØJDE

- 3 m 3-8 m 8-12 m 12-20 m

Mindre end 6 m X = 180 x 180 mm X = 210 x 210 mm X = 250 x 250 mm X = 300 x 300 mm

Mere end 6 m X = 180 x 290 mm X = 210 x 390 mm X = 250 x 440 mm X = 300 x 540 mm
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STØRRELSE PÅ 
AFSKÆRMNINGEN / DREV FOROVEN

NICHEMONTERING
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TOTAL HØJDE PÅ GARDINET = LYSHØJDE + X

- 3 m 3-8 m 8-12 m 12-20 m

Mindre end 6 m X = 180 x 180 mm X = 210 x 210 mm X = 250 x 250 mm X = 300 x 300 mm

Mere end 6 m X = 180 x 290 mm X = 210 x 390 mm X = 250 x 440 mm X = 300 x 540 mm
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STØRRELSE PÅ 
AFSKÆRMNINGEN / DREV FOROVEN

VÆGMONTERING
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Branddøre. Brandgardiner. Røggardiner. Brandsikring til institutioner. Til 
teatre. Til boligforeninger. Kort sagt, brandsikring på alle niveauer til alle 
typer bygninger...

Hos DAN-doors har vi siden 1982 specialiseret os i at udvikle og producere 
døre og porte til erhverv. Vores løsninger er kendetegnet ved at repræsentere 
en kvalitet helt ud over det sædvanlige og derfor også have en meget lang 
levetid.

Vi tilbyder en bred palette af løsninger til brandsikring i forskellige 
sikkerhedsklasser, så I kan skabe tryghed blandt jeres medarbejdere, 
besøgende, aktionærer og, ikke mindst, jer selv.

Vores brandgardiner fås i forskellige sikkerhedsklasser, så I har frihed til 
at vælge den rigtige løsning til jeres behov, og alle vores brandløsninger 
fås med sikkerhedsautomatik, der garanterer, at de automatisk aktiveres i 
forbindelse med brand. 

Vores ekspertise er at finde den rigtige løsning til hver eneste kunde, baseret 
på kundens behov og den kontekst, løsningen skal indgå i. Stort know-how, 
høj kvalitet og god kundeservice er vores varemærke, og før vi går i gang, 
stiller vi de rigtige spørgsmål, så vi i dialog får afklaret, hvad der er vigtigt, 
og hvad er mindre vigtigt - både for jer og for jeres brandsikkerhedsløsning. 

BRANDGARDINER TIL ALLE BEHOV. 
SIKRE OG CERTIFICEREDE LØSNINGER FRA DAN-DOORS

DAN-doors A/S
Industrivej 19
8660 Skanderborg
www.dan-doors.dk
87 93 87 00


