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PR50-SERIE

Innovatief profielsysteem

Inhoud:

Aan de introductie van de PR50 serie zijn jaren van onderzoek en
ontwikkeling voorafgegaan. Het resultaat is een innovatief systeem van
beglaasde profielstalen deuren, waarvan de onderdelen perfect op elkaar
zijn afgestemd.
Functies als brandwerendheid en/of elektrische toegangscontrole zijn
zodanig in het PR50 systeem geïntegreerd, dat de gebruiker daar in
de dagelijkse praktijk weinig tot niets van merkt. Bovendien is MHB
erin geslaagd de robuustheid van echt staal te combineren met puur
esthetisch design.
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PR50-SERIE
1. Onderscheidend op esthetisch en functioneel gebied
Een deur van de PR50 serie onderscheidt zich op
esthetisch gebied door de volgende eigenschappen:

De PR50 serie onderscheidt zich op functioneel
gebied met:

• Gelaste verstekhoeken van de glaslatten:
	Verstekhoeken van de stalen glaslatten aan elkaar
gelast; omschrijving “MGL-50-glaslatsysteem”
(optie voor PR50)

MBS sluitsysteem®
Brandwerend en toch geruisloos

• D
 eurdranger ingebouwd in profiel
(optie voor PR50)

zorgt er ten eerste voor dat de stalen profielen bij
brand minder sterk doorbuigen. Ten tweede komen
(enkel) bij brand smeltgrendels vrij. Een speciaal
ontwikkelde MBS-deurgreep, die bij normaal gebruik
vast is verbonden met de deur, maakt het bij brand
mogelijk de uitgeschoten sluitpen te ontgrendelen.
De deur functioneert in het dagelijks gebruik dus
zonder sluitpunten. De voordelen hiervan zijn een
geruisloze sluiting, minimale slijtage en een lichte,
comfortabele bediening van de deur Zie voor meer
uitleg over het MBS-sluitsysteem® deel Sluitwerk.

• D
 e stalen deur- en kozijnprofielen liggen in één
vlak (standaard voor PR50)
• Aanlaspaumelles gelast met uitermate ranke las
	Aanlaspaumelles zijn gelast met een uitermate
ranke las; omschrijving “GEO gelast” (standaard
voor PR50).

Ten behoeve van de brandwerende functie rust MHB
de PR50 serie uit met het zelf ontwikkelde en gepatenteerde MBS sluitsysteem®. Dit unieke systeem

GEO gelast

MGL-50-glaslatsysteem
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MBS deurgreep, een essentieel onderdeel van het MBS-sluitsysteem

®

Onderhoudsarme OAPaanlaspaumelles
Onderhouds- arme aanlaspaumelles die pas na
500.000 cycli gesmeerd hoeven te worden (=na 10
jaar bij normaal gebruik).

Elektrische toegangscontrole
De keuze van het sluitwerk in brandwerende deuren in combinatie met elektrische toegangscontrole
vraagt om specialistische kennis en inzicht, helemaal
als de deur wordt toegepast in een vluchtroute. Een
brandwerende profieldeur heeft immers twee sluitpunten nodig, die gesloten moeten blijven bij brand.
Dit is echter tegengesteld aan de eis aan elektrisch
sluitwerk in vluchtdeuren, die zich bij brand juist
dienen te openen.
Dit dilemma is, zonder de sluitsystemen van MHB,
alleen op te lossen met een veelvoud aan sluitwerk,
hetgeen in de praktijk onbetrouwbare en lawaaierige
deuren oplevert, die veel onderhoud vragen.

OAP-aanlaspaumelles

Hier bieden de door MHB ontwikkelde en gepatenteerde sluitsystemen, het MBS-sluitsysteem® en het

Elektrisch motorslot ESV100
Zeer sterk robuust elektrisch motorslot, vormvast ingebouwd in het stalen deurprofiel met een
schoot van maar liefst 24 mm dik en 40 mm lengte.
Uitstekend geschikt voor toepassing in inbraakwerende deuren. Indien gewenst is de ESV100 uit te
breiden tot 2 of zelfs 3 sluitpunten, waarmee de
inbraakwerendheid van de deur kan worden vergroot.
Dankzij de zeer sterke motor opent het slot tot een
zijdelingse druk van 1000 N. Dat maakt de ESV100
dus uitermate geschikt voor toegangscontrole op
deuren in vluchtroutes.
Zie voor een uitgebreide beschrijving van dit motorslot deel Sluitwerk.

Elektrisch motorslot ESV100

MBK-sluitsysteem®, grote voordelen. U heeft namelijk géén, of indien gewenst maximaal één sluitpunt.
Alle overige functies worden gerealiseerd door het
MBS- of MBK-sluitsysteem®. Zie voor een uitgebreide
beschrijving van deze systemen deel Sluitwerk.
Op het schema Sluitsystemen vindt u uitgebreide
tabellen waarin de conventionele sluitsystemen en
de MBS- en MBK-sluitsystemen® op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd.

Het MBS-sluitsysteem kan optimaal samenwerken met het ESV100
elektrisch slot
®
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PR50-SERIE
Opties en mogelijkheden
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Brandwerendheid

Elektrische toegangscontrole

Alle deuren en puien uit de PR50 serie van MHB zijn
bij Efectis/TNO getest op brandwerendheid conform
de NEN 6069 (= EN 1634-1), zowel in de 30 als de
60 minuten uitvoering. In beide gevallen geldt er
een aantal restricties m.b.t. de afmetingen van de
deurvleugel en de hoogte van de pui. Zie daarvoor
de opmerkingen onder de aanzichttekeningen op de
hierna volgende bladzijden.De PR50 serie kan ook in
niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

De MHB- systemen voor elektrische toegangscontrole
bieden grote voordelen t.o.v. conventionele systemen.
Zie voor een gedetailleerde beschrijving deel
Sluitwerk.
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PR50-SERIE
2. Algemene bestekstekst
Leverancier: MHB bv
Type: PR50 (B), (Brandwerend)
Brandwerendheid: 30/60 minuten aan te tonen met
testrapport
Maatvoering: zie bestekstekening
Indeling: zie bestekstekeningen (indeling van de pui
is mogelijk naar eigen inzicht)
Profieltype: stalen profielen PR50-serie, inbouwdiepte 50 mm, bewegende delen gelijkliggend
Oppervlaktebehandeling: gestraald, gepoedercoat en
gemoffeld in kleur RAL ..... laagdikte ca. 60 mu
Beglazing: 60 min (resp. 30 min) brandwerend glas*,
gefixeerd met stalen glaslatten 20 mm hoog, met
keuze uit 2 mogelijkheden:
- glaslatten sluiten koud op elkaar aan met aansluitnaad (naden zichtbaar), of
- systeem MGL-50: glaslat-verstekhoeken aan elkaar
gelast (naden onzichtbaar)
Scharnieren: per deur 2 stuks onderhoudsarme
aanlaspaumelles type OAP-120 (pas na 500.00 cycli
smeren)
Aanslagprofiel: doorlopend EPDM rubber profiel in
bewegend deel en kozijn
Deurdranger: naar keuze; MHB inbouw of opbouwdranger
Sluitplaat: universeel, gegalvaniseerd
Sluitwerk: zie bestekstekening (zie voor het advies
van MHB de verschillende besteksteksten en sluitwerktabellen in schema Sluitsystemen)
Deurgreep: indien brandwerend en geruisloos: 1 stel
MBS-deurgrepen passend op MBS-systeem (keuze
uit verschillende types, zie deel Sluitwerk), in andere
gevallen naar keuze architect

* Het verdient aanbeveling om te eisen dat het glas voldoet aan
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing.
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In deze informatiemap vindt u alle genoemde voordelen van de PR50 serie verwerkt in verschillende
besteksteksten en detailtekeningen.
Indien u de PR50 serie wilt voorschrijven voor álle
profielstalen puien van een specifiek bouwwerk dan
is het handiger om de ‘algemene bestekstekst’ te
gebruiken. U kunt dan met één bestekstekst de
bestekseisen voor álle profielstalen puien vastleggen.
Voor de gewenste maten en draairichtingen kunt u
dan verwijzen naar de bestekstekeningen.
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PR50-SERIE

Indien bovenstaande pui brandwerend dient te zijn gelden de volgende
randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte en deurhoogte: 1150 resp. 2645 mm
• maximale vrije doorgang tussen kozijnstijlen 2261 mm
• bovenstaande randvoorwaarden gelden onder de voorwaarde dat het
deuroppervlak niet groter is dan 5,52 m2
• aangegeven glasvakken zijn naar keuze op te delen in kleinere glasvakken met
aanvullende stijlen en regels
Voor een dubbele deur zonder zijlichten gelden de volgende randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte, -hoogte en -oppervlak: 1150mm, 2875 mm resp. 6 m2
Grotere afmetingen in overleg met MHB en brandweer.
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PR50-SERIE

5. Schuifdeur

5. Schuifdeur

5. Schuifdeur

PR50-SERIE

3. Dubbele deur
met aanslag

PR50 D
 ubbele deur met
aanslag

Opties en mogelijkheden
Brandwerendheid
De dubbele deur met aanslag uit de PR50 serie is
bij Efectis/TNO getest en 65 minuten brandwerend
gebleken (zie Efectis/TNO-testrapport 2004-CVB-R0123;
getest conform NEN 6069 (=-EN 1634-1).
Ook leverbaar in 30 minuten uitvoering. In beide
gevallen geldt er een aantal restricties m.b.t. de
afmetingen van de deurvleugel en de hoogte van de
pui. Zie daarvoor de opmerkingen onder de aanzichttekening op pagina 8.
De PR50 serie kan ook in niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

Elektrische toegangscontrole
De MHB- systemen voor elektrische toegangscontrole
bieden grote voordelen t.o.v. conventionele systemen.
Zie voor een algemene beschrijving paragraaf 1. en
een gedetailleerde beschrijving deel Sluitwerk.

Bestekstekst
Leverancier: MHB bv
Type: PR50 DD-(B) Dubbele deur, (brandwerend)
Brandwerendheid: 30/60 minuten aan te tonen met
testrapport
Maatvoering: zie bestekstekening (zie opmerking
over brandwerendheid in de linker kolom)
Indeling: zie bestekstekeningen (indeling van de pui
is mogelijk naar eigen inzicht)
Profieltype: stalen profielen PR50-serie, inbouwdiepte 50 mm, bewegende delen gelijkliggend
Oppervlaktebehandeling: gestraald, gepoedercoat en
gemoffeld in kleur RAL .... laagdikte ca. 60 mu
Beglazing: 60 min (resp. 30 min.) brandwerend
glas*, gefixeerd met stalen glaslatten 20 mm hoog,
met keuze uit 2 mogelijkheden:
- glaslatten sluiten koud op elkaar aan met aansluitnaad (naden zichtbaar), of
- systeem MGL-50: glaslat-verstekhoeken aan elkaar
gelast (naden onzichtbaar)
Scharnieren: per deur 2 stuks onderhoudsarme
aanlaspaumelles type OAP-120 (pas na 500.000 cycli
smeren)
Aanslagprofiel: doorlopend EPDM rubber profiel in
bewegend deel en kozijn.
Deurdranger: naar keuze; MHB inbouw of opbouwdranger
Sluitplaat: universeel, gegalvaniseerd
Deurgreep: indien brandwerend en geruisloos: 1 stel
MBS-deurgrepen passend op MBS-systeem (keuze uit
verschillende types, zie deel Sluitwerk), in andere
gevallen naar keuze architect
Sluitwerk: naar keuze architect
Zie schema Sluitsystemen voor sluitwerkadviezen
voor:
- brandwerende deuren
- brandwerende deuren met toegangscontrole
Zie schema Sluitsystemen voor sluitwerkadviezen
inzake inbraakwerendheid.

Wisseldeur
De deur is ook als wisseldeur in brandwerende uitvoering te verkrijgen.

* Het verdient aanbeveling om te eisen dat het glas voldoet aan
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing
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PR50-SERIE
4. D
 ubbele deur
doordraaiend

Indien bovenstaande pui brandwerend dient te zijn gelden de volgende
randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte en deurhoogte: 1150 resp. 2654 mm
• maximale vrije doorgang tussen openslaande deuren 2131 mm
• maximale tussenmaat kozijnstijlen 2297 mm
• bovenstaande randvoorwaarden gelden onder de voorwaarde dat het
deuroppervlak niet groter is dan 5,539 m2
• a angegeven glasvakken zijn naar keuze op te delen in kleinere glasvakken met
aanvullende stijlen en regels
Grotere afmetingen in overleg met MHB en brandweer.
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PR50 D
 ubbele deur
doordraaiend

Opties en mogelijkheden
Brandwerendheid
De doordraaiende dubbele deur uit de PR50 serie is
bij Efectis/TNO getest en 89 minuten brandwerend
gebleken (zie Efectis/TNO-testrapport 2005-CVBR0039; getest conform NEN 6069 (=-EN 1634-1).
Ook leverbaar in 30 minuten uitvoering. In beide
gevallen gelden er een aantal restricties m.b.t. de
afmetingen van de deurvleugel en de hoogte van de
pui. Zie daarvoor de opmerkingen onder de aanzichttekening op pagina 10.
De PR50 serie kan ook in niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

Bestekstekst
Leverancier: MHB bv
Type: DD50-B
Omschrijving: MHB doordraaiende brandwerende
dubbele deuren
Brandwerendheid: 30/60 minuten aantoonbaar met
testrapport
Maatvoering: veilige tussenruimte tussen de vleugels
30 mm (voor verdere maatvoering zie
Brandwerendheid in linkerkolom)
Indeling: zie bestekstekeningen (indeling van de pui
is mogelijk naar eigen inzicht)
Profieltype: stalen profielen PR50-serie, inbouwdiepte 50 mm, bewegende delen gelijkliggend
Oppervlaktebehandeling: gestraald, gepoedercoat en
gemoffeld in kleur RAL .... laagdikte ca. 60 mu
Beglazing: 60 min.(resp.30 min.) brandwerend glas*,
gefixeerd met stalen glaslatten 20 mm hoog, met
keuze uit:
- glaslatten sluiten koud op elkaar aan met aansluitnaad, of
- systeem MGL-50 (glaslat-verstekhoeken aan elkaar
gelast)
Sluitwerk: tbv afsluitbaarheid 2x espagnolet slot. (zie
linker kolom voor advies omtrent elektrisch sluitwerk) Deurgrepen: naar keuze architect
Aanslagprofiel: links en rechts brandwerend MHB
tochtprofiel in beide deurvleugels
Speunen en vloerveer: systeem MHB-vloerveren
inclusief bovenspeunen

Elektrische toegangscontrole
Voor elektrische toegangscontrole op een doordraaiende dubbele deur adviseert MHB het robuuste
ESV100 elektrisch motorslot. Men heeft keuze uit een
tweepunts- of een driepuntsvergrendeling. Deze laatste is van toepassing wanneer een grote inbraakwerendheid wordt geeist. Zie verder deel Sluitwerk.

* Het verdient aanbeveling om te eisen dat het glas voldoet aan
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing in gebouwen.
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PR50-SERIE
5. Schuifdeur

Indien deze pui brandwerend dient te zijn gelden de volgende randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte en deurhoogte: 1405 resp. 2645 mm
• maximale vrije doorgang tussen opengeschoven deuren 2520 mm
• bovenstaande randvoorwaarden gelden onder de voorwaarde dat het deuroppervlak
niet groter is dan 7,46 m2
• a angegeven glasvakken zijn naar keuze op te delen in kleinere glasvakken met
aanvullende stijlen en regels
Grotere afmetingen in overleg met MHB en brandweer.
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PR50 Schuifdeur

Opties en mogelijkheden
Brandwerendheid
De schuifdeur uit de PR50 serie is 90 minuten brandwerend gebleken conform NEN 6069 (= EN 1634-1).
Ook leverbaar in 30 minuten uitvoering.
In beide gevallen geldt er een aantal restricties
m.b.t. de afmetingen van de deurvleugels en de
hoogte van de pui. Zie daarvoor de opmerkingen
onder de aanzichttekening op pagina 12.
De PR50 serie kan ook in niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

Bestekstekst
Leverancier: MHB bv
Type: SD50-B
Omschrijving: MHB dubbele schuifdeur deuren
Brandwerendheid: 30/60/90 minuten aantoonbaar
met testrapport
Maatvoering: zie bestekstekening (zie opmerking
over brandwerendheid in de linker kolom)
Indeling: zie bestekstekeningen (indeling van de pui
is mogelijk naar eigen inzicht)
Profieltype: stalen profielen PR50-serie, inbouwdiepte 50 mm
Oppervlaktebehandeling: gestraald, gepoedercoat en
gemoffeld in kleur RAL.... laagdikte ca. 60 mu
Beglazing: 60 min. (resp.30 min.) brandwerend glas*,
gefixeerd met stalen glaslatten 20 mm hoog, met
keuze uit:
- glaslatten sluiten koud op elkaar aan met aansluitnaad, of
- systeem MGL-50 (glaslat-verstekhoeken aan elkaar
gelast)
Deurautomaat: MHB deurautomaat afgedekt door
speciale MHB brandwerende omkapping

* Het verdient aanbeveling om te eisen dat het glas voldoet aan
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing in gebouwen
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PR50-SERIE
6. Enkele deur

5. Schuifdeur

PR50-SERIE

• aangegeven glasvakken zijn naar keuze op te delen in kleinere glasvakken met aanvullende stijlen en regels
Voor een enkele deur zonder zijlichten gelden de volgende randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte, -hoogte en -oppervlak: 1150 mm, 2875 mm resp. 3 m2
Grotere afmetingen in overleg met MHB en brandweer.
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PR50-SERIE

6. Enkele deur

Indien bovenstaande pui brandwerend dient te zijn gelden de volgende randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte en deurhoogte: 1150 resp. 2645 mm
• maximale vrije doorgang tussen kozijnstijlen 1124 mm

Indien bovenstaande pui brandwerend dient te zijn gelden de volgende randvoorwaarden:
• maximale deurbreedte en deurhoogte: 1150 resp. 2645 mm
• maximale vrije doorgang tussen kozijnstijlen 1124 mm
• bovenstaande randvoorwaarden gelden onder de voorwaarde dat het deuroppervlak niet groter is dan 2,68 m2

PR50-SERIE

PR50-SERIE

5. Schuifdeur

5. Schuifdeur

PR50 Enkele deur

Opties en mogelijkheden
Brandwerendheid
De enkele deur uit de PR50 serie is bij Efectis/TNO
getest en 132 minuten brandwerend gebleken (zie
Efectis/TNO-testrapport 2004-CVB-R0010; getest conform NEN 6069 (=-EN 1634-1). Ook leverbaar in 30 en
60 minuten uitvoering.
In beide gevallen geldt er een aantal restricties
m.b.t. de afmetingen van de deurvleugel en de
hoogte van de pui. Zie daarvoor de opmerkingen
onder de aanzicht-tekening op pagina 14.
De PR50 serie kan ook in niet-brandwerende uitvoering worden geleverd.

Elektrische toegangscontrole
De MHB- systemen voor elektrische toegangscontrole
bieden grote voordelen t.o.v. conventionele systemen.
Zie voor een algemene beschrijving paragraaf 1. en
een gedetailleerde beschrijving deel Sluitwerk.

Bestekstekst
Leverancier: MHB bv
Type: PR50 ED-(B) Enkele deur (brandwerend)
Brandwerendheid: 30/60 minuten aan te tonen met
testrapport
Maatvoering: zie bestekstekening (zie opmerking
over brandwerendheid in de linker kolom)
Indeling: zie bestekstekeningen (indeling van de pui
is mogelijk naar eigen inzicht)
Profieltype: stalen profielen PR50-serie, inbouwdiepte 50 mm, bewegende delen gelijkliggend
Oppervlaktebehandeling: gestraald, gepoedercoat en
gemoffeld kleur RAL .... laagdikte ca 60 mu
Beglazing: 60 min. (resp. 30 min.) brandwerend
glas*, gefixeerd met stalen glaslatten 20 mm hoog,
met keuze uit 2 mogelijkheden:
- glaslatten sluiten koud op elkaar aan met aansluitnaad (naden zichtbaar), of
- systeem MGL-50: glaslat-verstekhoeken aan elkaar
gelast (naden onzichtbaar)
Scharnieren: per deur 2 stuks onderhoudsarme
aanlaspaumelles type OAP-120 (pas na 500.000 cycli
smeren)
Aanslagprofiel: doorlopend EPDM rubber profiel in
bewegend deel en kozijn
Deurdranger: naar keuze; MHB inbouw of opbouwdranger
Sluitplaat: universeel, gegalvaniseerd
Deurgreep: indien brandwerend en geruisloos: 1 stel
MBS-deurgrepen passend op MBS-systeem (keuze uit
verschillende types, zie deel Sluitwerk), in andere
gevallen naar keuze architect
Sluitwerk: naar keuze architect
Zie schema Sluitsystemen voor sluitwerkadviezen
voor:
- brandwerende deuren
- brandwerende deuren met toegangscontrole
Zie schema Sluitsystemen voor sluitwerkadviezen
inzake inbraakwerendheid.

* Het verdient aanbeveling om te eisen dat het glas voldoet aan
NEN 3569 Veiligheidsbeglazing.
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PR50-SERIE
7. Inbraakwerendheid
MHB heeft veel ervaring met inbraakwerende deuren,
met name met zware inbraakwerende deuren of
speciale uitvoeringen hiervan.
Voor elke gewenste inbraakwerendheid, al of niet in
combinatie met brandwerende functies en eventuele
eisen t.a.v. vluchtroutes, is MHB in staat een
oplossing te bieden. Eventueel in samenwerking met
partnerbedrijven in Europa. De mogelijkheden zijn
legio.
Naast toepassing van het juiste sluitwerk en de
juiste inbouw ervan, spelen vele constructieve
details een rol bij het realiseren van de gewenste
inbraakwerendheid. Een concreet advies is daarom
pas te geven nadat alle eisen exact bekend zijn.
Neemt u a.u.b. contact op met ons. Graag maken wij
voor u een advies op maat.
N.B.: Een sterke inbraakwerende combinatie is de
PR50-deur tesamen met het ESV100-driepuntslot
waarbij drie zware schoten van ieder 40 mm lengte
worden bediend middels een centraal motorslot.
Zie voor een verdere beschrijving hiervan deel
Sluitwerk op pagina 6.

16

MHB bv Postbus 6 6674 ZG Herveld
Onderstalstraat 3 6674 ME Herveld
Tel. +31 (0)488 45 19 51 Fax +31 (0)488 45 20 22
Internet: www.mhb.nl E-mail: info@mhb.nl

WWW.MHB.NL

