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Op alle opdrachten aan ons, op al onze offertes en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden voor de metaalnijverheid (Metaalunievoorwaarden), gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te
Rotterdam onder no 1501/91, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst, die voor de eerste maal werd gedeponeerd
op 31 december 1991, doch sindsdien enige malen is aangevuld en gewijzigd, inschrijving K.V.K. Breda 20051944.

De Metaalunievoorwaarden vindt u afgedrukt op de volgende pagina. Op uw verzoek worden deze toegestuurd.

Daarnaast hanteert VBH Nederland BV een aantal aanvullende voorwaarden. Deze treft u hieronderaan:

1. Algemene en verkoopsvoorwaarden

   • Aan eventuele drukfouten kunnen geen rechten worden ontleend.
   • Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.
   • Reclamaties binnen 8 dagen.
   • Speciaal bestelde goederen worden niet retour genomen.
   • Bij geopende of gedemonteerde artikelen vervalt automatisch de garantie.
   • Retourzendingen worden alleen geaccepteerd in overleg en na goedkeuring van onze verkoopafdeling.
   • Voor retourgoederen veroorzaakt buiten onze schuld en na acceptatie van onze verkoopafdeling, brengen wij minimaal 15%
      behandelingskosten in rekening.

2. Leveringsvoorwaarden

   • Alle prijzen zijn vermeld in EURO, exclusief BTW.
   • Opdrachten met een totaal bedrag tot netto € 100,- worden tevens belast met netto € 15,00 behandelingskosten.
   • Leveringen zijn franco huis vanaf een factuurwaarde van € 500,- netto, exclusief BTW. Leveringen onder dit bedrag worden
      belast met verzendkosten:

 
     Vervoerswijze (Nederland)           Standaard     Rembours
     Pallet en lengte vervoer van 3 meter en langer        € 45,00        € 50,00
     Pakketdienst                                                         € 16,00        € 21,00

 
3. Betalingsvoorwaarden

   • Betalingen binnen 30 dagen netto na factuurdatum.
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Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1. 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 
die een lid van Koninklijke Metaalu
nie doet, op alle overeenkomsten  die  hij  sluit  en  op  alle  
overeenkomsten  die  hiervan 
het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-
unielid aanbieder dan wel leverancier is.
1.2.
Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-
geduid  als  opdrachtnemer.  De  wederpartij  wordt  aangeduid 
als opdrachtgever. 
1.3.
Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever 
en  opdrachtnemer  gesloten  overeenkomst  en  deze  voor-
waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.
1.4.
Deze  voorwaarden  mogen uitsluitend  worden  gebruikt  door 
Metaalunieleden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en  dergelijke  verstrekt,  mag  opdrachtnemer  uitgaan  van  de 
juistheid  en  volledigheid hiervan  en  zal  hij  zijn  aanbieding 
hierop baseren.
2.3.
De  in  de  aanbieding  genoemde  prijzen  zijn  gebaseerd  op 
levering af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats opdrachtnemer,  
conform  Incoterms  2010.  De  prijzen  zijn  exclusief  omzetbe-
lasting en verpakking. 
2.4.
Als  opdrachtgever  de  aanbieding  van  opdrachtnemer  niet 
aanvaardt,  heeft  opdrachtnemer  het  recht  alle  kosten die  hij 
heeft  gemaakt  om  zijn  aanbieding  te  doen  bij  opdrachgever 
in rekening te brengen. 
Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom
3.1.
Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  behoudt  op-
drachtnemer  de  auteursrechten  en  alle  rechten  van  industri-
ele  eigendom  op  de  door  hem  gedane  aanbiedingen,  ver-
strekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, 
programmatuur en dergelijke. 
3.2.
De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens 
blijven  eigendom  van  opdrachtnemer  ongeacht  of  aan  op-
drachtgever  voor  de  vervaardiging  ervan  kosten  in  rekening 
zijn  gebracht.  Deze  gegevens  mogen  zonder  voorafgaande 
uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van  opdrachtnemer 
niet  worden  gekopieerd,  gebruikt  of  aan  derden  getoond. 
Opdrachtgever  is  aan  opdrachtnemer  per  overtreding  van 
deze  bepaling  een  direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van 
€25.000,-.   Deze   boete   kan   naast   schadevergoeding   op 
grond van de wet worden gevorderd.
3.3.
Opdrachtgever  moet  de  aan  hem  verstrekte  gegevens  als 
bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen  een 
door  opdrachtnemer  gestelde  termijn  retourneren.  Bij  over-
treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer 
een direct opeisbare boete verschuldigd van €1.000,- per  dag.  
Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding  op  grond van de wet 
worden gevorderd.
Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie
4.1.
Opdrachtgever  kan  geen  rechten  ontlenen  aan  adviezen  en 
informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen betrek-
king hebben op de opdracht.
4.2.
Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen 
en  dergelijke  verstrekt, mag opdrachtnemer  bij  de  uitvoering 
van  de  overeenkomst  uitgaan  van  de  juistheid  en  volledig-
heid hiervan.
4.3.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak 
van  derden  met  betrekking  tot  het  gebruik  van  door  of  na-
mens  opdrachtgever  verstrekte  adviezen,  tekeningen,  bere-
keningen,  ontwerpen,  materialen,  monsters,  modellen  en 
dergelijke.
Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode
5.1.
De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  worden  door  opdrach
tnemer bij benadering vastgesteld.
5.2.
Bij  de  vaststelling  van  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode 
gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren  
onder  de  omstandigheden  die  hem  op  dat  moment  bekend 
zijn.
5.3.
De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  gaan  pas  in  wanneer 
over  alle  commerciële  en  technische  details  overeenstem-
ming  is  bereikt,  alle  noodzakelijke  gegevens,  definitieve  en 
goedgekeurde  tekeningen  en  dergelijke  in  het  bezit  zijn  van 
opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen  
én  aan  de  noodzakelijke  voorwaarden  voor  de  uitvoering van 
de opdracht is voldaan. 
5.4.
a.Als  er  sprake  is  van  andere  omstandigheden  dan  opdracht-
nemer bekend  waren  toen  hij  de  levertijd  en/of  uitvoeringspe-
riode  vaststelde,  kan  hij  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  
verlengen  met  de  tijd  die  hij  nodig  heeft om de opdracht onder 
deze omstandigheden uit te voeren. Als  de  werkzaamheden  niet  
in  de  planning van  opdrachtnemer  kunnen  worden  ingepast,  
zullen  deze  worden  uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
b.  Als  er  sprake  is  van  meerwerk  worden  de  levertijd  en/of 
uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer nodig  
heeft  om  de  materialen  en 
onderdelen  daarvoor  te (laten) leveren  en  om  het meerwerk  te  
verrichten.  Als het meerwerk  niet  in  de  planning  van  opdracht-
nemer  kan worden  ingepast,  zullen  de  werkzaamheden  worden  
uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
c.  Als  er  sprake  is  van  opschorting  van  verplichtingen  door 
opdrachtnemer  worden  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode 
verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting  van  de  
werkzaamheden  niet  in  de  planning  van  opdrachtnemer  kan  
worden  ingepast,  zullen  de  werkzaamheden worden uitgevoerd 
zodra zijn planning dit toelaat.
d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd 
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontstane 
vertraging.
5.5.
Opdrachtgever  is  gehouden  alle  kosten  die  opdrachtnemer 
maakt  als  gevolg van  een  vertraging in de  levertijd  en/of  uit-
voeringsperiode  zoals  vermeld  in  lid  4  van  dit  artikel  te  
voldoen.
5.6.
Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in 
geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.
Artikel 6: Risico-overgang
6.1.
Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats 
opdrachtnemer,  conform  Incoterms  2010.  Het  risico  van  de 
zaak  gaat  over  op  het  moment  dat  opdrachtnemer  deze  ter 
beschikking stelt aan opdrachtgever.
6.2.
Ongeacht  het  bepaalde  in  lid  1  van  dit artikel  kunnen  op-
drachtgever  en  opdrachtnemer  overeenkomen  dat  opdracht-
nemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, 
transport  en  lossen  rust  in  dat  geval  op  opdrachtgever.  Op
drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3.
Als  sprake is  van  inruil  en  opdrachtgever  in  afwachting  van 
aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich 
houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtgever tot 
het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van opdracht-
nemer.  Alsopdrachtgever  de  in  te  ruilen  zaak  niet kan leveren 
in de staat waarin deze verkeerde toen de overeenkomst  werd  
gesloten,  kan  opdrachtnemer  de  overeenkomst ontbinden

Artikel 7: Prijswijziging
7.1.
Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-
toren  die  is  opgetreden  na  het  sluiten  van  de  overeenkomst 
aan opdrachtgever doorberekenen. 
7.2.
Opdrachtgever  is  gehouden  de  prijsstijging  zoals  bedoeld  in 
lid  1  van  dit  artikel  naar  keuze  van  opdrachtnemer  op  een 
van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als de prijsstijging zich voordoet;
b.tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
Artikel 8: Overmacht
8.1.
Opdrachtnemer  heeft  het  recht  de  nakoming  van  zijn  ver-
plichtingen  op  te  schorten  als  hij  door  overmacht tijdelijk  is 
verhinderd  zijn  contractuele  verplichtingen  jegens  opdracht-
gever na te komen.
8.2.
Onder  overmacht  wordt  onder meer  verstaan  de  omstandig-
heid  dat  leveranciers,  onderaannemers  van  opdrachtnemer 
of  door  opdrachtnemer  ingeschakelde  transporteurs  niet of 
niet  tijdig  voldoen  aan  hun  verplichtingen,  het  weer,  aardbe-
vingen,  brand,  stroomstoring,  verlies,  diefstal  of  verloren gaan 
van gereedschappen of materialen, wegblokkades, stakingen  of  
werkonderbrekingen  en  import- of  handelsbeperkingen.
8.3.
Opdrachtnemer  is  niet  meer  bevoegd  tot  opschorting  als  de 
tijdelijke  onmogelijkheid  tot  nakoming  meer  dan  zes  maanden 
heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen de over-
eenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellijke  ingang 
beëindigen, maar  uitsluitend  voor dat  deel  van  de verplichtingen 
dat nog niet is nagekomen. 
8.4.
Indien  er  sprake  is  van  overmacht  en  nakoming  blijvend  on-
mogelijk  is  of  wordt,  zijn  beide  partijen  gerechtigd  om  de 
overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te  beëindigen  voor dat 
deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.
8.5.
Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van 
de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden 
of te lijden schade.
Artikel 9: Omvang van het werk
9.1.
Opdrachtgever  moet  ervoor  zorgen  dat  alle  vergunningen, 
ontheffingen  en  andere  beschikkingen  die  noodzakelijk  zijn 
om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever is  
verplicht  op  eerste  verzoek  van  opdrachtnemer  een  afschrift 
van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te zenden. 
9.2.
In de prijs van het werk zijn niet begrepen:
a. de  kosten  voor  grond-,  hei-,  hak-,  breek-,  funderings-, 
metsel-,  timmer-,  stukadoors-,  schilder-,  behangers-,  her-
stelwerk of ander bouwkundig werk;
b. de  kosten  voor  aansluiting  van  gas,  water,  elektriciteit  of 
andere infrastructurele voorzieningen;
c. de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op 
of bij het werk aanwezige zaken;
d. de  kosten  voor  afvoer  van  materialen,  bouwstoffen  of  af-
val;
e. reis-en verblijfkosten.
Artikel 10: Wijzigingen in het werk
10.1.
Wijzigingen  in  het  werk  resulteren  in  ieder  geval  in meer- of 
minderwerk als:
a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties 
of het bestek;
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt 
met de werkelijkheid;
c. geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 
10.2.
Meerwerk  wordt  berekend  op  basis  van  de  prijsbepalende 
factoren  die  gelden  op  het  moment  dat  het  meerwerk  wordt 
verricht.  Minderwerk  wordt  verrekend  op  basis  van  de  prijs-
bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten 
van de overeenkomst.
10.3.
Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals 
bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer 
op een van de onderstaande momenten te voldoen:
a. als het meerwerk zich voordoet;
b. tegelijk met betaling van de hoofdsom;
c. bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.
10.4.
Als  de  som van  het minderwerk  dat  van  het meerwerk  over-
treft, mag  opdrachtnemer  bij  de  eindafrekening  10% van het 
verschil  bij  opdrachtgever  in  rekening  brengen. Deze  bepa-
ling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een verzoek 
van opdrachtnemer. 
Artikel 11: Uitvoering van het werk
11.1.
Opdrachtgever  zorgt  ervoor  dat  opdrachtnemer  zijn  werkzaam-
heden  ongestoord  en  op  het  overeengekomen  tijdstip kan 
verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden  de  
beschikking  krijgt  over  de  benodigde  voorzieningen, zoals:
a. gas, water en elektriciteit;
b. verwarming;
c. afsluitbare droge opslagruimte;
d. op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven 
voorzieningen.
11.2.
Opdrachtgever  draagt  het  risico  en  is  aansprakelijk  voor 
schade  in  verband  met  verlies,  diefstal,  verbranding  en  be-
schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en 
derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-
terialen  of  bij  het  werk gebruikt  materieel,  die  zich  bevinden 
op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een 
andere overeengekomen plaats.
11.3.
Opdrachtgever  is  gehouden  zich  adequaat  te  verzekeren 
tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdrachtgever  
dient daarnaast  te  zorgen  voor  verzekering  van  het 
werkrisico  van  te  gebruiken  materieel.  Opdrachtgever  dient 
opdrachtnemer  op  eerste  verzoek  een  kopie  van  de  betref-
fende  verzekering(en)  en  een  bewijs  van  betaling  van  de 
premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-
ver  verplicht  dit  onverwijld  bij  zijn  verzekeraar  te  melden  ter 
verdere behandeling en afwikkeling.
11.4.
Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de 
vorige  leden  van  dit  artikel  niet  nakomt  en  daardoor  vertra-
ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen 
de  werkzaamheden  worden  uitgevoerd  zodra  opdrachtgever 
alsnog  aan  al  zijn  verplichtingen  voldoet  en  de  planning  van 
opdrachtnemer  dit  toelaat.  Opdrachtgever  is  aansprakelijk voor 
alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende schade. 
Artikel 12: Oplevering van het werk
12.1.
Het  werk  wordt  als  opgeleverd  beschouwd  in  de  volgende 
gevallen:
a. als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;
b. als  het  werk  door  opdrachtgever  in  gebruik  is genomen. 
Neemt  opdrachtgever  een  deel  van  het  werk  in  gebruik dan 
wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;
c. als  opdrachtnemer  schriftelijk  aan  opdrachtgever  heeft 
meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen  
14  dagen  na  de  mededeling schriftelijk  kenbaar heeft gemaakt 
of het werk al dan niet is goedgekeurd;
d. als  opdrachtgever  het  werk  niet  goedkeurt  op  grond  van 
kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen 
kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van 
het werk niet in de weg staan

12.2.
Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit 
onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan 
opdrachtnemer.  Opdrachtgever  dient  opdrachtnemer  in  de 
gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.
12.3.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van 
derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk 
veroorzaakt  door  het  gebruik  van  reeds  opgeleverde  delen 
van het werk.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
13.1.
In  geval  van  een  toerekenbare  tekortkoming  is  opdrachtne-
mer  gehouden  zijn  contractuele  verplichtingen  alsnog  na  te 
komen.
13.2.
De  verplichting tot  schadevergoeding  van  opdrachtnemer  op 
grond  van  welke  wettelijke  grondslag  ook,  is  beperkt  tot  die 
schade waartegen opdrachtnemeruit hoofde van een door of ten  
behoeve  van  hem  gesloten  verzekering  verzekerd  is, maar is 
nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze 
verzekering wordt uitbetaald. 
13.3.
Als  opdrachtnemer  om  welke  reden  dan  ook  geen  beroep 
toekomt op  de  beperking  van  lid  2  van  dit  artikel,  is  de  ver-
plichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van de  
totale  opdrachtsom  (exclusief btw).  Als  de  overeenkomst 
bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot 
schadevergoeding  beperkt  tot maximaal 15% (exclusief btw) 
van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 
13.4.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
a. gevolgschade.  Onder  gevolgschade  wordt  onder  meer 
verstaan    stagnatieschade,    productieverlies,    gederfde 
winst,   transportkosten   en   reis- en   verblijfkosten.   Op-
drachtgever  kan  zich  indien  mogelijk  tegen  deze  schade 
verzekeren;
b. opzichtschade.  Onder  opzichtschade  wordt  onder  andere 
verstaan  schade  die  door  of  tijdens  de  uitvoering  van  het 
werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of  aan  zaken  die  zich  bevinden  in  de  nabijheid  van  de 
plaats  waar  wordt  gewerkt.  Opdrachtgever  kan  zich  des-
gewenst tegen deze schade verzekeren;
c. schade  veroorzaakt  door  opzet  of  bewuste  roekeloosheid 
van  hulppersonen  of niet leidinggevende  ondergeschikten 
van opdrachtnemer.
13.5.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of 
namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van 
een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 
13.6.
Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken 
van  derden  wegens  productaansprakelijkheid  als  gevolg  van 
een  gebrek  in  een  product  dat  door  opdrachtgever  aan  een 
derde  is  geleverd  en  dat  (mede)  bestond  uit  door  opdracht-
nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever 
is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden 
schade  waaronder  de  (volledige)  kosten  van  verweer  te  ver-
goeden.
Artikel 14: Garantie en overige aanspraken
14.1.
Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen  staat  opdracht-
nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in voor 
de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. Als  een  
afwijkende  garantietermijn  is  overeengekomen,  zijn de overige 
leden van dit artikel eveneens van toepassing.
14.2.
Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest, 
zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deugdelijk 
uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel  van  
de  factuur.  Kiest  opdrachtnemer  voor  het  alsnog deugdelijk 
uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze en  het  tijdstip  
van  uitvoering.  Bestond  de  overeengekomen prestatie  (mede)  
uit  het  bewerken  van  door  opdrachtgever aangeleverd  mate-
riaal,  dan  dient  opdrachtgever  voor  eigen rekening en risico 
nieuw materiaal aan te leveren.
14.3.
Onderdelen  of  materialen  die  door  opdrachtnemer  worden 
hersteld  of  vervangen, moeten  door  opdrachtgever  aan  hem 
worden toegezonden.
14.4.
Voor rekening van opdrachtgever komen:
a. alle transport- of verzendkosten;
b. kosten voor demontage en montage;
c. reis- en verblijfkosten.
14.5.
Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegen-
heid bieden een  eventueel gebrek te herstellen of de bewerking 
opnieuw uit te voeren.
14.6.
Opdrachtgever  kan  alleen  een  beroep  doen  op  garantie  nadat  
hij  aan  al  zijn  verplichtingen  ten  opzichte  van  opdrachtnemer 
heeft voldaan.
14.7.
a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn 
van:
- normale slijtage;
- onoordeelkundig gebruik;
- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
- installatie,  montage,  wijziging  of  reparatie  door  opdrachtgever          
of door derden;
- gebreken  aan  of ongeschiktheid  van  zaken  afkomstig van, of 
voorgeschreven door opdrachtgever;
- gebreken  aan  of  ongeschiktheid  van  door  opdrachtgever 
gebruikte materialen of hulpmiddelen.
b. Geen garantie wordt gegeven op:
- geleverde  zaken  die  niet  nieuw  waren  op  het  moment van
levering;
- het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;
- onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.
14.8.
Het  bepaalde  in  de  leden  2  t/m  7 van  dit  artikel is  van  over-
eenkomstige  toepassing  bij  eventuele  aanspraken  van  op-
drachtgever  op  grond van  wanprestatie,  non- conformiteit  of 
welke andere grondslag dan ook. 
14.9.
Opdrachtgever  kan  rechten  uit  hoofde  van  dit  artikel  niet 
overdragen.
Artikel 15: Klachtplicht 
15.1.
Opdrachtgever  kan  op  een  gebrek  in  de  prestatie  geen  
beroep  meer  doen,  als hij  hierover  niet  binnen  veertien  dagen 
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren  te  
ontdekken  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  heeft  geklaagd.
15.2.
Opdrachtgever  moet  klachten  over  de  hoogte  van  het  factuur-
bedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 
betalingstermijn  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  hebben  inge-
diend.  Als  de  betalingstermijn  langer  is  dan  dertig  dagen, 
moet  opdrachtgever  uiterlijk  binnen  dertig  dagen  na  factuur-
datum schriftelijk hebben geklaagd.
Artikel
16: Niet afgenomen zaken
16.1.
Opdrachtgever  is  verplicht  na  afloop  van  de  levertijd  en/of 
uitvoeringsperiode  de  zaak  of  zaken  die  onderwerp  zijn  van  
de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.
16.2.
Opdrachtgever  dient  alle medewerking te  verlenen  die  rede-
lijkerwijs  van  hem  kan  worden  verwacht  teneinde  opdracht-
nemer tot aflevering in staat te stellen.
16.3.
Niet  afgenomen  zaken  worden  voor  rekening  en  risico  van 
opdrachtgever opgeslagen.

16.4.
Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit 
artikel  is  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  een  boete  ver-
schuldigd  van  €  250,- per  dag  met  een  maximum  van 
€25.000,-.   Deze   boete   kan   naast   schadevergoeding   op 
grond van de wet worden gevorderd.
Artikel 17: Betaling 
17.1.
Betaling  wordt  gedaanop  de  plaats  van  vestiging  van  op-
drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-
kening.
17.2.
Tenzij   anders   overeengekomen   vindt   betaling   als   volgt 
plaats:
a. bij balieverkoop contant;
b. bij termijnbetaling:
- 40% van de totale prijs bij opdracht;
- 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of als de 
levering van materiaal niet in de opdracht is begrepen na aanvang 
van de werkzaamheden;
- 10% van de totale prijs bij oplevering;
c. in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurdatum.
17.3.
Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij 
verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen 
geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om 
inbetalinggeving.
17.4.
Het  recht  van  opdrachtgever  om  zijn  vorderingen  op  op-
drachtnemer  te  verrekenen  of  om  op te  schorten  is  uitgeslo-
ten,  tenzij  er  sprake  is  van  faillissement  van  opdrachtnemer 
of  de  wettelijke  schuldsanering  op  opdrachtnemer  van  toe-
passing is.
17.5.
Ongeacht  of  opdrachtnemer  de  overeengekomen  prestatie 
volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoofde van 
de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn onmiddellijk 
opeisbaar als:
a. een betalingstermijn is overschreden;
b. het  faillissement  of  de  surseance  van  betaling  van  op-
drachtgever is aangevraagd;
c. beslag  op  zaken  of  vorderingen  van  opdrachtgever  wordt 
gelegd;
d. opdrachtgever  (vennootschap)  wordt  ontbonden  of  geli-
quideerd;
e. opdrachtgever  (natuurlijk  persoon)  het  verzoek  doet  te 
worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder 
curatele wordt gesteld of is overleden.
17.6.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-
eengekomen  betalingstermijn,  is  opdrachtgever  direct  rente 
aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per 
jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. 
Bij  de  renteberekening  wordt  een  gedeelte  van  de  maand 
gezien als een volle maand.
17.7.
Opdrachtnemer is  bevoegd  zijn  schulden  aan  opdrachtgever 
te  verrekenen  met vorderingen  van aan  opdrachtnemer  geli-
eerde  ondernemingen  op  opdrachtgever.  Daarnaast  is  op-
drachtnemer  bevoegd  zijn  vorderingen  op  opdrachtgever  te 
verrekenen  met  schulden  van  aan  opdrachtnemer  gelieerde 
ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer 
bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met 
vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen. 
Onder  gelieerde  ondernemingen  worden  de  ondernemingen 
die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, behoren,   
en  een  deelneming  in  de  zin  van  artikel  2:24c  BW  verstaan.
17.8.
Indien  betaling  niet  heeft  plaatsgevonden  binnen  de  over-
eengekomen   betalingstermijn   is   opdrachtgever   aan   op-
drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met 
een minimum van € 75,-.
Deze kosten worden berekend op basis van de volgende tabel 
(hoofdsom incl. rente):
over de eerste     €3.000,- 15%
over het meerdere tot   €6.000,- 10%
over het meerdere tot  €15.000,-   8%
over het meerdere tot  €60.000,-   5%
over het meerdere vanaf  €60.000,-   3%
De  werkelijk  gemaakte  buitengerechtelijke  kosten  zijn  ver-
schuldigd, als deze hoger  zijn dan uitbovenstaande berekening 
volgt.
17.9.
Als  opdrachtnemer in  een  gerechtelijke  procedure  in het  gelijk  
wordt  gesteld,  komen  alle  kosten  die  hij  in  verband  met deze  
procedure  heeft  gemaakt  voor  rekening  van  opdrachtgever.
Artikel 18: Zekerheden
18.1.
Ongeacht   de   overeengekomen   betalingscondities   is op-
drachtgever  verplicht  op  eerste  verzoek  van  opdrachtnemer 
een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te 
verstrekken.  Als  opdrachtgever  hier  niet  binnen  de  gestelde 
termijn  aan  voldoet,  raakt  hij  direct  in  verzuim.  Opdrachtne-
mer  heeft  in  dat  geval  het  recht  de  overeenkomst  te  ontbin-
den en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.
18.2.
Opdrachtnemer  blijft  eigenaar  van  geleverde  zaken  zolang 
opdrachtgever:
a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn 
verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;
b. vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovenge-
noemde overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, 
niet heeft voldaan.
18.3.
Zolang  er  op  geleverde  zaken  een  eigendomsvoorbehoud rust, 
mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening 
niet bezwaren of vervreemden.
18.4.
Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroe-
pen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever zal 
daartoe alle medewerking verlenen. 
18.5.
Opdrachtnemer  heeft  op  alle  zaken  die  hij  uit  welke  hoofde 
ook  onder  zich  heeft  of  zal  krijgen  en  voor  alle  vorderingen 
die  hij  op  opdrachtgever  heeft  of  mocht  krijgen  ten  opzichte 
van  een  ieder  die  daarvan  afgifte  verlangt  een  pandrecht  en 
een retentierecht.
18.6.
Als opdrachtgever,  nadat  de  zaken  conform  de  overeenkomst  
door  opdrachtnemer  aan  hem  zijn  geleverd,  aan  zijn 
verplichtingen  heeft  voldaan,  herleeft  het  eigendomsvoorbe-
houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-
plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.
Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst
Als  opdrachtgever  de  overeenkomst  wil  beëindigen  zonder  dat 
er  sprake  is  van  een  tekortkoming  van  opdrachtnemer  en  op-
drachtnemer  hiermee  instemt,  wordt  de  overeenkomst  met  we-
derzijds goedvinden  beëindigd. Opdrachtnemer  heeft  in  dat ge-
val  recht  op  vergoeding  van  alle  vermogensschade  zoals  
geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.
Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
20.1.
Het Nederlands recht is van toepassing.
20.2.
Het  Weens  koopverdrag  (C.I.S.G.)  is  niet  van  toepassing, 
evenmin  als  enige  andere  internationale  regeling  waarvan 
uitsluiting is toegestaan.
20.3.
Alleen  de  Nederlandse  burgerlijke  rechter  die  bevoegd  is  in  
de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschil-
len, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer 
mag van  deze  bevoegdheidsregel  afwijken  en  de  wettelijke  
bevoegdheidsregels hanteren.
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Algemeen

systeQ-producten
systeQ hang- en sluitwerkpaketten zijn op de gangbare profielsystemen afgestemde totaaloplossingen. Zo hebben de
systeQ sloten gelijke freesmaten, waardoor rationele verwerking mogelijk is. Ook onderscheiden de sloten zich door de
ondiepe kastmaten en fluisterdagschoten. In combinatie met de ISO-onderlegplaat voor de hoofdsluitplaat is een jarenlang
perfect functionerende deur. 

P

systeQ en CE-Fix®
Natuurlijk vindt u systeQ ook als fabrikant op het CE-Fix®-platform.
De slotsystemen zijn in elementen getest op wind- en waterdichtheid. Natuurlijk ziojn de vluchtdeurslotsystemen in elementen
getest op ontgrendelbaarheid en gecertificeerd conform DIN EN179 en DIN EN1125. De benodigde CE-documenten zijn
beschikbaar.

CE

systeQ-inbouwtekeningen
Kiezen voor systeQ slot- en beslagsystemen is slim. Door de gelijke kruk- en asmaten is een rationele verwerking mogelijk,
ook wanneer u verschillende profielsystemen verwerkt. Natuurlijk zijn allle boor- en freesmaten van de slotsystemen op
tekeningen beschikbaar.

 

T

systeQ en LogiKal®
Alle doordachte systeQ-oplossingen zijn – naast een uitgebreid pakket andere producten uit het VBH-assortiment – opgenomen
in de VBH systeQ LogiKal Module. Deze module is te gebruiken in het softwarepakket LogiKal® van OrgaData. Naast alle
commerciële productgegevens zoals prijzen en condities, zijn ook alle technische data zoals boor- en freesbewerkingen hierin
opgenomen. Door slim gebruik te maken van de  voorgeprogrammeerde slot-, paniek- en beslagpakketten kan snel en efficiënt
worden gecalculeerd en is het bewerken van de profielen in de CNC-gestuurde bewerkingsmachines een fluitje van een cent.
Zelfs onze uitgebreide systeQ documentatie is on-line in LogiKal® op te roepen.
Natuurlijk zorgt VBH er met haar expertise op het gebied van hang- en sluitwerk in combinatie met wet- en regelgeving voor dat
de VBH systeQ LogiKal® Module up to date blijft. U heeft daar geen omkijken naar!

O

systeQ-documentatie

Alle producten uit het VBH-assortiment zijn uitvoerig gedocumenteerd. Alle relevante productinformatie is beschikbaar.
De handige variantenbladen zorgen er voor dat u altijd de juiste informatie afgestemd op het door u gebruikte
profielsysteem kunt vinden.  

D

SYSTEQ - GROOTSTE VOORDELEN IN EEN OOGOPSLAG

• Snelle en efficiënte calculatie en werkvoorbereiding 

 → Alle slot-, vluchtdeur- en beslagpakketten zijn op uw profielen afgestemd

• Rationele verwerking en eenvoudige montage dankzij gelijke freesmaten

 → Hierdoor is uitwisselbaarheid mogelijk indien op het laatste moment de
     functie van een deur zou moeten worden gewijzigd

• Rechtszekerheid dankzij gecertificeerde vluchtdeurpakketten volgens
DIN EN 179 en DIN EN 1125

SYSTEQ - HET SYSTEEM VOOR SYSTEMENE

systeQ is een sterk merk dat staat voor System – Technology – Quality.
Alle systeQ hang- en sluitwerkpaketten zijn op de gangbare profielsystemen

 

 „producten - documentatie 

-

- technische inbouwtekeningen - een LogiKal® module - CE-certificaten“ -
kunnen producenten van aluminium en stalen ramen, deuren en gevelelementen
beschikken over een compleet, getest en aan geldende normen voldoend
productenpakket en servicetools 

HET SYSTEEM  VOOR SYSTEMEN

P CE T O D

afgestemd. In combinatie met de andere servicetools - 

ALGEMEEN
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VOORDELEN

01.02

UNIFORME FREESMATEN
Door de uniforme freesmaten voor de sloten verkrijgt u als gevelbouwer
een optimale uitwisselbaarheid van de sloten. Deze unieke eigenschap
kenmerkt het complete SysteQ slotenprogramma. Van insteeksloten,
vluchtdeursloten tot meerpuntsluitingen. Dit stelt u in staat de functie
van de deur op ieder moment aan te passen aan gewijzigde wensen
van een opdrachtgever. 
Enige uitzondering zijn de motorische meerpuntsluitingen. Of u moet
ook standaard de voorziening voor de motor infreezen.

ISO-ONDERLEGPLAAT

De unieke - en VBH exclusieve - ISO-onderlegplaat met vast dagschootglijstuk wordt
samen met de sluitplaat in één handeling zonder extra schroeven gemonteerd.
De toepassing  waarborgt de thermische onderbreking zelfs bij toepassing van
rvs dagschootgeleiders. Bovendien zorgt de toepassing van dit unieke onderdeel voor
optimaal en geruisloos sluiten van de deur. De ISO-onderlegplaat is geschikt voor zowel
standaard- als vluchtdeurslotsystemen. 
Bij het toepassen van de ISO-onderlegplaat wordt aan de VOB/C- en VdS-eis voldaan
dat de nachtschoot minimaal 15mm in de sluitplaat dient te komen. 

 

EG-CONFORMITEITSCERTIFICATEN
Via het branche onafhankelijke CE-fix(r) platform kunt u beschikken over productpassen
(ITT) of EG-conformiteitsverklaringen voor de CE-certificering volgens DIN EN 14351-1.
Deze beschrijft materiaalonafhankelijke prestatie-eigenschappen voor ramen, buitendeuren
en samengestelde elementen.
Sinds februari 2010 dienen alle ramen en deuren, welke vallen onder het toepassingsgebied
van DIN EN 14351-1, met het CE-kenmerk gemarkeerd te worden wanneer deze in het
economisch verkeer gebracht worden.
Verder is er voor vluchtdeurslotsystemen een eigen CE-conformiteitscertificaat volgens
DIN EN 179:2008 en DIN EN 1125:2008.
Natuurlijk vindt u systeQ ook als fabrikant op het CE-fix®- platform. Hierdoor bent u er van
verzekerd dat SysteQ producten voorzien van het CE-merkteken voldoen aan alle gestelde
minimumeisen die in de van toepassing zijnde EU-richtlijnen zijn vastgelegd. 
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Voordelen

INBOUWTEKENINGEN
Voor de productie stellen wij profielspecifieke frees- en 

montagetekeningen voor de systeQ slot- en beslagsystemen

ter beschikking.

De rationele fabricage dankzij de identieke asmaat kruknoot

en asmaat slot, evenals de identieke fabricage bij de  

verwerking van verschillende profielsystemen bieden  

de aluminium gevelbouwer een aanzienlijke tijdsbesparing.

LOGIKAL® - ORGADATA
Het op dialoog gebaseerde programma LogiKal® is in opbouw,

functionaliteit en menu opbouw exact afgestemd op de 

behoeftes van de ramen-, deuren-, en vliesgevelbouwer uit 

aluminium en staal..

Alle systeQ-oplossingen zijn in de VBH-systeQ module in de software 

LogiKal® van ORGADATA met alle technische eigenschappen

geïntegreerd. De verwerker kan zo flexibel en individueel profielen 

en systeQ beslagen samenstellen met de zekerheid technisch  

correcte productoplossingen te ontwerpen en fabriceren.

Alle feiten op een rij:

 

 

angepasst

AANBEVOLEN BESLAGEN VBH

•   De handige variantenbladen zorgen er voor dat u altijd de juiste informatie met het bijbehorende
    VBH-artikelnummer, afgestemd op het door u gebruikte profielsysteem, kunt vinden.  
•   Alle vluchtdeur- en beslagpaketten zijn op afgestemd op het profielsysteem en de profielserie die u verwerkt.
•   Alle beslagpaketten zijn technisch getest op hun functioneren.
•   Eenduidige pictogrammen tonen in één oogopslag het type vergrendeling.
•   Uw keuze baseert u op functionaliteit, afgestemd op de toegepaste profielserie.
•   Door te filteren op SysteQ kiest u vooraf voor kwaliteit en rechtzekerheid.
•   De tekeningen in de catalogus en in Logikal(r) zijn identiek.
•   Alle sluitplaten zijn afgestemd op de sloten en meerpuntsluitingen.
•   Alle liplengtes zijn optimaal op de profielsystemen aangepast.
•   De ISO-onderlegplaat en elektrische openers kunnen als optie worden gekozen.
•   Alle deurkrukgarnituren uit de VBH-catalogus kunnen worden uitgekozen.
•   Enkel deurkrukgarnituren met de juiste krukstift passend bij het geselecteerde slot kunnen worden geselecteerd.
•   Alle uit te voeren bewerkingen zoals boren en frezen worden bij de profielcombinaties getoond.
•   Doorsnedes kunnen naar CAD-programma's geëxporteerd en bewerkt worden.

VOORDELEN

01.03
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01.04

SYSTEQ-S-20-BASIC insteekslot  norm DIN EN 12209

 uitslag nachtschoot 20 mm doornmaat 25 - 45 mm

  vlakstulp 3x24x285 mm

  U-stulp 6x24x285 mm

  kruknoot 9 mm (met huls 8/9 mm)

SYSTEQ-S-20 insteekslot  norm DIN EN 12209

 uitslag nachtschoot 20 mm doornmaat 25 - 45 mm

  vlakstulp 3x24x285 mm

  U-stulp 6x24x285 mm

  kruknoot 9 mm (met huls 8/9 mm)

  

SYSTEQ-M-SL meerpuntssluiting  norm DIN 18251- 3

 zelfvergrendelend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 blokschoten vlakstulp 3x24x2170 mm

  U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 8 mm

SYSTEQ-M-SLM meerpuntssluiting norm DIN 18251- 3

zelfvergrendelend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 blokschoten vlakstulp 3x24x2170 mm

 met motorische ontgrendeling U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 8 mm

SYSTEQ-M-H meerpuntssluiting norm DIN 18251- 3

handmatig sluitend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 zwenkhaken vlakstulp 3x24x2170 mm

  U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 8 mm

SYSTEQ-M-B meerpuntssluiting  norm DIN 18251- 3

 doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 pennen vlakstulp 3x24x2170 mm

  U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 8 mm

SYSTEQ-M-B2H meerpuntssluiting  norm DIN 18251- 3

 handmatig sluitend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 dubbele pennen / vlakstulp 3x24x2170 mm

 zwenkhaken U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 8 mm

SYSTEQ-M-M-B2H als hiervoor, echter  

 met dubbele motor

SL

SL

handmatig sluitend
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SYSTEQ-S-20-ESC insteekslot  norm DIN EN 179 of DIN EN 1125

 uitslag nachtschoot 20 mm doornmaat 30 - 45 mm

 voor vluchtdeuren vlakstulp 3x24x285 mm

  U-stulp 6x24x285 mm

  kruknoot 9 mm

SYSTEQ-M-SL-ESC meerpuntssluiting  norm DIN EN 179 of DIN EN 1125

 zelfvergrendelend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 blokschoten vlakstulp 3x24x2170 mm

 voor vluchtdeuren U-stulp 6x24x1770 mm

  kruknoot 9 mm

SYSTEQ-M-SLM-ESC meerpuntssluiting  norm DIN EN 179 of DIN EN 1125

 zelfvergrendelend doornmaat 35 - 45 mm

 met 2 blokschoten vlakstulp 3x24x2170 mm

 met motorische ontgrendeling U-stulp 6x24x1770 mm

 voor vluchtdeuren kruknoot 9 mm

SYSTEQ-M-M-B2H-ESC meerpuntssluiting norm DIN EN 179 of DIN EN 1125

 met 2 dubbele pennen / doornmaat 35 - 45 mm

 zwenkhaken vlakstulp 3x24x2170 mm

 met dubbele motor U-stulp 6x24x1770 mm

 voor vluchtdeuren kruknoot 9 mm

 

 

  

 

 

  

VLUCHTDEURSLOT SERIE SYSTEQ S20 ESC - PERSOONLIJKE- EN INBRAAKVEILIGHEID

• DIN EN 1303 / DIN EN12209 definiëren voor sloten met hogere veiligheidseisen een uitslag van

 
de nachtschoot van 15 mm

• toevoegen van een elektrische deuropener is mogelijk
• geen vrijloopcilinder noodzakelijk
• nieuwe innovatieve tegenkast met E-opener-functie vanaf doornmaat 30 (DIN EN 179 en DIN EN 1125)
• nieuwe technische toepassingsmogelijkheden om normconform deurelementen te produceren

SL

SL
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Bitte DIN-Richtung des Gangfl ügels „L“ bzw. „R“ bei Anfrage bzw. Bestellung ergänzen
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*** 

Befestigung der Mehrfachverriegelungen und Schließbleche bei diesem Profi lsystem mit gewindefurchenden 

 

Schrauben M5x12mm, kleiner Kopf, esco-Nr. 90-804778 und Klemmplatten esco-Nr. 90-804779

RRS 
Rohrrahmenschloss

MFV 
Mehrfachverriegelung

R-M 
Bedarfsfl ügelverschluss für Standardtüren (manueller Türkantriegel)

R 

Bedarfsfl ügelverschluss für Fluchttüren (automatischer Falztreibriegel)
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Umlenkschloss

GF 

Gangfl ügel

SF 

Standfl ügel

BF 

Bedarfsfl ügel

FT-Profi l Flügelprofi l für Fluchttüren

- Den genauen Einbau entnehmen Sie bitte den ausführlichen systeQ-Fertigungsunterlagen bzw. den allgemeinen esco 

  Fertigungshilfen. Diese und weitere Informationen können Sie bei Ihrem esco-Fachberater anfordern.

- Bei 2-fl ügeligen Fluchttüren ist immer eine Mitnehmerklappe zu verwenden!

- Die esco Schlosssysteme können für die von den Profi lsystemherstellern festgelegten (zulässigen bzw. empfohlenen

  Flügelgrößen verwendet werden. Des W
eiteren sind die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien und -hinweise der Profi lsystem-

  hersteller zu berücksichtigen! Für die Verschlüsse in Fluchttüren gelten die DIN EN 179 und DIN EN 1125 in der jeweils

  gültigen Fassung, sowie die damit im Zusammenhang erforderlichen EG-Konformitätszertifi kate des Beschlagherstellers.
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FT-Profi l Flügelprofi l für Fluchttüren
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MFV 
Mehrfachverriegelung

R-M 
Bedarfsfl ügelverschluss für Standardtüren (manueller Türkantriegel)

R 

Bedarfsfl ügelverschluss für Fluchttüren (automatischer Falztreibriegel)

D 

Umlenkschloss

GF 

Gangfl ügel

SF 

Standfl ügel

BF 

Bedarfsfl ügel

FT-Profi l Flügelprofi l für Fluchttüren

- Den genauen Einbau entnehmen Sie bitte den ausführlichen systeQ-Fertigungsunterlagen bzw

- Bei 2-fl ügeligen Fluchttüren ist immer eine Mitnehmerklappe zu verwenden!

- Die esco Schlosssysteme können für die von den Profi

  Flügelgrößen verwendet werden. Des Weiteren sind die jeweiligen 

  hersteller zu berücksichtigen! Für die Verschlüsse in Fluchttüren gelten die DIN EN 179 und DIN EN 

  gültigen Fassung, sowie die damit im Zusammenhang erforderlichen EG-Konformitätszertifi
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Standardprofil

   1* / R-M    1* / R

RRS, MFV

X

-

    2*, D

RRS

--

** 
Bitte DIN-Richtung des Gangfl ügels „L“ bzw. „R“ bei Anfrage bzw. Bestellung ergänzen

1* / 2* 
erste Ziffer der Verschlusskombination

RRS 
Rohrrahmenschloss

MFV 
Mehrfachverriegelung

R-M 
Bedarfsfl ügelverschluss für Standardtüren (manueller Türkantriegel)

R 
Bedarfsfl ügelverschluss für Fluchttüren (automatischer Falztreibriegel)

D 
Umlenkschloss

GF 
Gangfl ügel

SF 
Standfl ügel

BF 
Bedarfsfl ügel

FT-Profi l Flügelprofi l für Fluchttüren

- Bei 2-fl ügeligen Fluchttüren ist immer eine Mitnehmerklappe zu verwenden!

- Die esco Schlosssysteme können für die von den Profi lsystemherstellern festgelegten (zulässigen bz

  Flügelgrößen verwendet werden. Des Weiteren sind die jeweiligen V

  hersteller zu berücksichtigen! Für die Verschlüsse in Fluchttüren gelten die DIN EN 179 und DIN EN 

  gültigen Fassung, sowie die damit im Zusammenhang erforderlichen EG-Konformitätszertifi 

- Den genauen Einbau entnehmen Sie bitte den ausführlichen systeQ-Fertigungsunterlagen bzw

- Die ISO-Platte kann bei diesem Profi lsystem nicht verwendet werden.

  Bitte die systemseitigen Fallengleitstücke verwenden (nicht in unserem Lieferumfang enthalten).

 VBH-nummer + systeQ-code = bestelnummer
 22-897701 + 1112L = 22-897701/1112L

VERSCHLUSSKOMBINATIONEN
Übersicht Fluchttürschlosssysteme Rohrrahmenschlösser

1 1 E

R-M 1 TE

1 of 2: aantal deurvleugels met paniekfunctie 

A: loopvleugel is elektrisch te openen 

RM: handmatige extra vergrendeling op standvleugel 

 

  

 

DE GEWENSTE COMBINATIE SAMENSTELLEN
Een overzichtelijke assortimentssamenstelling voor de snelst mogelijke bestelling vindt u in deze handleiding:

1e stap -> Keuze van de juiste systeQ-slotcombinatie

2e stap -> Keuze van het systeQ-pakket met de juiste vluchtdeurfunctie

3e stap -> Vaststellen van de systeQ-codes  

4. RESULTAAT -> Een exact op het profielsysteem afgestemd bestelnummer

ROHRRAHMENSCHLÖSSER
FLUCHTTÜRSCHLOSSSYSTEME
1-flügelig, mit Obenverriegelung 20

1 

Vluchtdeur slotsysteem
systeQ-S-20-ESC
bestaand uit:
- profieldeurslot met bovenvergrendeling, stang en snapperslot
- sluitplaten

Norm EN 179 / EN 1125 
Kruknoot 9 mm

esco-Nr. ME Kombination Fluchttürfunktion

22-897302 Grt. 1 T E
22-897310 Grt. 1 T E, GFF
22-897329 Grt. 1 T E, GFF, RÜW
22-897337 Grt. 1 T E, RÜW
22-897345 Grt. 1 T B

1 TE

Vluchtdeurslotsysteem
systeQ-S-20-ESC
bestaand uit:
- profieldeurslot met bovenvergrendeling, stang en snapslot
- sluitplaten
voorbereid op systeQ elektrische deuropener 118 ProFix 2 of dagschootvanger ProFix 2
 

Norm EN 179 / EN 1125
Kruknoot 9 mm

esco-Nr. ME Kombination Fluchttürfunktion

22-897701 Grt. 1 TE E
22-897710 Grt. 1 TE E, GFF
22-897728 Grt. 1 TE E, GFF, RÜW
22-897736 Grt. 1 TE E, RÜW
22-897744 Grt. 1 TE B

Vluchtdeurslotsysteem
systeQ-S-20-ESC
bestaand uit:
- profieldeurslot met bovenvergrendeling, stang en snapslot
- sluitplaten
voorbereid op systeQ elektrische deuropener 118 ProFix 2 of dagschootvanger ProFix 2  
 

Norm EN 179 / EN 1125 
Kruknoot 9 mm

esco-Nr. ME Kombination Fluchttürfunktion

22-897701 Grt. 1 TE E
22-897710 Grt. 1 TE E, GFF
22-897728 Grt. 1 TE E, GFF, RÜW
22-897736 Grt. 1 TE E, RÜW
22-897744 Grt. 1 TE B

Vluchtdeurslotsysteem
systeQ-S-20-ESC
bestaand uit:
- profieldeurslot met bovenvergrendeling, stang en snapslot
- sluitplaten
voorbereid op systeQ elektrische deuropener 118 ProFix 2 of dagschootvanger 
 

Norm DIN EN 179/DIN EN 1125
Kruknoot 9 mm

ALGEMENE INFORMATIE
varianten voor profielsysteem REYNAERS   CS68 

REYNAERS Profielserie CS68

sluitcombinaties sluitsysteem

vleugel 1 
1-vlg. / GF

vleugel 2
SF/BF

variantstandaardprofiel vluchtdeur standaardprofiel

smal middel breed middel smal  middel breed

    1* / R-M    RRS, MFV X X X -- X X X 1110**

    2*, D RRS, MFV
X X X -- X X X

-- -- -- X -- X --   

sluitcombinaties

vleugel 1
1-vlg. / GF

vleugel 2
SF/BF

variantstandaardprofiel vluchtdeur standaardprofiel

smal middel breed middel smal  breed

    1* / R-M
    RRS, MFV X X X -- X X X 1110 **

Graag DIN-richting van de loopvleugel    „L“    of  „R“ bij de aanvraag of bestelling opgeven. 

VOOR DE NIET OPGENOMEN PROFIEL-
SYSTEMEN ZIJN DE VOLGENDE GEGEVENS
BENODIGD:
- FABRIKANT EN TYPE PROFIEL
- VLEUGELPROFIEL OF DOORNMAAT VAN
  HET SLOT
- DRAAIRICHTING (DIN)

1110**

1110**

1 1 A

1 R-M
met kantgrendel

1 R-M

1 R-M

SLUITCOMBINATIES
overzicht vluchtweg slotsystemen

UITLEG OVER DE SLUITCOMBINATIES

MEERPUNTSSLUITING VLUCHTWEG SLUITSYSTEMEN
1 vleugel, met bovenvergrendeling
systeQ-S-20-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

22-897302 garnituur 1 E

22-897310 garnituur 1A E, GFF

22-897329 garnituur R-M E, GFF, RÜW

VBH-artikelnr. VE Combinatie Vluchtdeurfunctie

systeQ-S-20-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

VBH-artikelnr. VE22-897701 garnituur 1R-M E

22-897710 garnituur 1R-M E, B

22-897728 garnituur 1R-M B, D

VBH-artikelnr. VE Combinatie Vluchtdeurfunctie

22-897701 garnituur 1R-M E

22-897710 garnituur 1R-M E, B

22-897728 garnituur 1R-M B, D

VBH-artikelnr. VE Combinatie Vluchtdeurfunctie

22-897701 garnituur 1R-M E

22-897710 garnituur 1R-M E, B

22-897728 garnituur 1R-M B, D

VBH-artikelnr. VE Combinatie Vluchtdeurfunctie

sluitsysteem
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Pictogrammen

PICTOGRAMMEN

01.07

De in de catalogus gebruikte pictogrammen geven u
informatie over de producteigenschappen.

SL

voldoet aan de richtlijnen van
DIN EN 179 voor vluchtdeuren

voldoet aan de richtlijnen van
DIN EN 1125 voor paniekdeuren

voor huisdeuren

automatische blokschoot toepasbaar op systeQ 

zwenkhaak met pen

zwenkhaak

pen

zwenkhaak met duo-pennen

zelfvergrendelend

motorslot
SAFETY OUT-TRONIC

LOOPDEUR
de eerst openende en laatst sluitende 
vleugel van de in een richting openend
tweevleugelig deurstel

 

STANDDEUR
de laatst openende en eerst sluitende
vleugel van een in een richting openend
tweevleugelig deurstel

GEZEKERDE SCHOOTBLOKKERING
voorziening welke de schoot in ingetrokken
stand vasthoudt, totdat deze handmatig weer
wordt vrijgegeven

NACHTSCHOOTSIGNALERING
wisselcontact voor elektronische bewaking
van de stand van de nachtschoot

GF

SF

GFF

RÜW

SECURITY IN

SECURITY OUT

nachtschoot heeft een uitslag
van 20 mm20
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Belangrijke richtlijnen

BELANGRIJKE RICHTLIJNEN

01.08

systeQ S-20-sloten voldoen aan  
de VdS richtlijn en de in de  

 DIN 18251-2 beschreven uitslag 
van de nachtschieter van mini-  
maal 20 mm.

Bij buitendeuren adviseren wij   
in principe dat de nachtschoot
minimaal 15 mm in de sluitplaat
dient te vallen (§ VOB/C 18357:  
2006) - beslagtoepassingen 

.

.

2.2.4.4

20
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Algemeen

ALGEMEEN

01.09

VLUCHTDEUR SLOTSYSTEMEN MET INSTEEKSLOTEN

type cilinder PZ
kruknoot 9 mm
norm DIN EN 179:2008 ofr DIN EN 1125:2008
vluchtdeurfunctie wisselfunctie E

omschakelfunctie B

voorplaat en sluitplaat RVS
draaihoek insteekslot loopdeur 30 ° / 45° 
draaihoek tegenkast standdeur 40 °
De uitvoering van slot en sluitplaat is op de specifieke profielen aangepast. 
E-opener sluitplaten zijn geschikt voor elektrische deuropeners model 118 Profix 2. Deze dienen wel separaat te worden besteld. 
Bij slotcombinaties met nachtschootsignalering of stolpstellen met E-opener wordt een kabelovergang niet standaard meegeleverd en 
moet deze apart worden bijbesteld.
Alle combinaties (stanglengtes) zijn aangemaakt voor:
vleugelbreedte max. 1300 mm
vleugelhoogte max. 2500 mm
vleugelgewicht max. 400 kg
Grotere vleugelafmetingen (stanglengtes) zijn op aanvraag mogelijk voor:
vleugelbreedte max. 1600 mm
vleugelhoogte max. 3500 mm.
Paniekdeuren moeten naar buiten openen. Vluchtdeuren zijn ook toegestaan als enkele naar binnen draaiende deur, wanneer    
de plaatselijke bouwvoorschriften dit toelaten.

De geldende verwerkingsrichtlijnen en aanwijzingen van de profielleverancier dienen te worden gevolgd!  

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN systeQ MEERPUNTSSLUITINGEN

handmatig handmatig systeQ-M-B, systeQ-M-H, systeQ-M-B2H
handmatig solenoid niet mogelijk
handmatig motorisch niet mogelijk
automatisch handmatig systeQ-M-SL systeQ-M-SL-ESC
automatisch solenoid
automatisch motorisch systeQ-M-SLM systeQ-M-SLM-ESC
motorisch handmatig systeQ-M-M-B2H systeQ-M-M-B2H-ESC
motorisch solenoid niet mogelijk
motorisch motorisch systeQ-M-M-B2H systeQ-M-M-B2H-ESC

AFSLUITEN OPENEN                                                    RESULTAAT
standaard vluchtweg



Standaard slotsystemen
MEERPUNTSSLUITINGEN / INSTEEKSLOTEN
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© VBH
overzicht standaard slotsystemen meerpuntssluitingen
Sluitcombinaties

overzicht standaard slotsystemen meerpuntssluitingen
Sluitcombinaties

UITLEG OVER DE SLUITCOMBINATIES

1: aantal deurvleugels

A: loopvleugel is elektrisch te openen
 meerpuntssluiting met motorische ontgrendeling

R-M: handmatige extra vergrendeling op standvleugel
 met kantgrendel

02.01
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Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

1 vleugel, zelfvergrendelend

1 vleugel, zelfvergrendelend

systeQ-M-SL STANDAARD SLOTSYSTEEM

SL

1

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten, met blokschootblokkering 
  en handmatige sluiting van het hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

garnituur bi. dr. standaard deur 1 21-803734

garnituur bi. dr. hoge deur 1 21-630276

garnituur bu. dr. standaard deur 1 21-803735

garnituur bu. dr. hoge deur 1 21-805311

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS,  
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Gebruik van de functie blokschootblokkering alleen in combinatie met 
deuropener-vervangstuk 24-853143 of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.

02.02

systeQ-M-SL COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

SLbestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
  hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**

garnituur bi. dr. kruk/duwer 1 21-811606

garnituur bi. dr. kruk/duwer GFF 1 21-811607

garnituur bi. dr. kruk/kruk 1 21-811608

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

1

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

20

20
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systeQ-M-H STANDAARD SLOTSYSTEEM

Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

1 vleugel, handmatig sluitend

1 vleugel, handmatig sluitend

systeQ-M-B STANDAARD SLOTSYSTEEM

bestaande uit:
- meerpuntssluiting handmatig sluitend, stalen zwenkhaak 
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. standaard deur 1 21-416169

garnituur bi. dr. hoge deur 1 21-621307

garnituur bu. dr. standaard deur 1 21-416177

garnituur bu. dr. hoge deur 1 21-805312

1

bestaande uit:
- meerpuntssluiting handmatig sluitend, stalen pen 
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr. 

garnituur bi. dr. 1 21-416436

garnituur bi. dr. hoge deur 1 21-416444

1

systeQ-M-B2H STANDAARD SLOTSYSTEEM  

bestaande uit:
- meerpuntssluiting handmatig sluitend, stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen 
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger 
- sluitplaten voor de extra sluitingen

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. standaard deur 1 21-803736

garnituur bi. dr. hoge deur 1 21-621404

garnituur bu. dr. standaard deur 1 21-803737

garnituur bu. dr. hoge deur 1 21-805313

1

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

De dagschootvanger kan door een afzonderlijk te bestellen E-opener model 118 
ProFix 2, zie hoofdstuk toebehoren slotysystemen, vervangen worden.

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

Kruknoot   8 mm

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

02.03

20

20

20
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1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling

systeQ-M-SLM STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling 

Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten, motorische
  ontgrendeling en handmatige sluiting van het hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

SL

1 A

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. standaard deur 1A 21-803743

garnituur bi. dr. hoge deur 1A 21-630284

garnituur bu. dr. standaard deur 1A 21-803738

garnituur bu. dr. hoge deur 1A 21-805314

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

systeQ-M-SLM COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 A

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. kruk/duwer 1A 21-812020

garnituur bi. dr. kruk/kruk 1A 21-812022

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**

02.04

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend 
  hoofdslot, motorische  ontgrendeling
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

SL

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen

20

20
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1 vleugel, motorische ver- en ontgrendeling
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen02.05

systeQ-M-M-B2H STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen, 
  dubbele motor voor ver- en ontgrendeling
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. 1A 21-803349

garnituur bu. dr. 1A 21-803739

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

systeQ-M-M-B2H COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen, 
  dubbele motor voor ver- en ontgrendeling
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. kruk/duwer 1A 21-812023

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen
1 vleugel, motorische ver- en ontgrendeling

20
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standvleugelvergrendeling handmatig
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen 02.06

systeQ STANDVLEUGELVERGRENDELING HANDMATIG

standvleugelvergrendeling handmatig
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

R-M
bestaande uit:
- kantgrendel met stangen
- sluitplaat

VE Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur R-M 21-810535

De standvleugelvergrendeling handmatig kan met 1-vleugel 
standaardsluitsystemen gecombineerd worden.

Vloersluitplaat en stanggeleidingsplaat moeten afzonderlijk besteld worden.

1

1 A

+ =

+ =

R-M

R-M

1 R-M

1 AR-M

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

meerpuntssluiting kantgrendel

RM

Normering  SKG**
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© VBH
1 vleugel, zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen02.07

systeQ-M-SL STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 vleugel, zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

SL

1 1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten, met blokschoot-
  blokkering en handmatige sluiting van het hoofdslot
- sluitlijst met dagschootvanger (inclusief magneetcontacten)

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi.dr. 1 21-803909

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS,  
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Gebruik van de functie blokschootblokkering alleen in combinatie met 
deuropener-vervangstuk 24-853143 of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.

systeQ-M-SL COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

SL

1 1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en handmatige sluiting van het 
  hoofdslot
- sluitlijst met dagschootvanger (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS,  kerngat 
4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

garnituur bi. dr. kruk/duwer 1 21-812025

garnituur bi. dr. kruk/duwer GFF 1 21-812026

garnituur bi. dr. kruk/kruk 1 21-812027

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

20

20
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1 vleugel, handmatig sluitend
Meerpuntssluitingen standaard sluitsystemen 02.08

systeQ-M-B2H STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting handmatig sluitend, stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen 
- sluitlijst met dagschootvanger 

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi.dr. 1 21-803911

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG***

Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen
1 vleugel, handmatig sluitend

20
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© VBHMeerpuntssluiting standaard sluitsystemen
1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling

02.09

systeQ-M-SLM STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

SL

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten, motorische
  ontgrendeling en handmatige sluiting van het hoofdslot
- sluitlijst met dagschootvanger (inclusief magneetcontacten)

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi.dr. 1A 21-803348

Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS,  
kerngat 4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

systeQ-M-SLM COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

SL

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten, motorische
  ontgrendeling en handmatige sluiting van het hoofdslot
- sluitlijst met dagschootvanger (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500 M5x16 mm kleine kop, RVS,  kerngat 
4,5 mm VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Uitvoering Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi. dr. kruk/duwer 1A 21-812028

garnituur bu. dr. kruk/kruk 1A 21-812032

20

20
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© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

1 vleugel, motorische ver- en ontgrendeling
02.10

1 vleugel, motorische ver- en ontgrendeling
Meerpuntssluiting standaard sluitsystemen

systeQ-M-M-B2H STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen, 
  dubbele motor voor ver- en ontgrendeling
- sluitlijst met dagschootvanger

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi.dr. 1A 21-803350

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren sloten

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG***

systeQ-M-M-B2H COMFORT STANDAARD SLOTSYSTEEM

1 A

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen, 
  dubbele motor voor ver- en ontgrendeling
- sluitlijst met dagschootvanger

VE Uitvoering Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur bi.dr. kruk/duwer 1A 21-812035

Comfortfunctie: De deur is vanuit de binnenzijde altijd over de kruk te 
openen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Bevestiging vlakke sluitlijst met DIN 7500, M5x20 grote kop, RVS,
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren sloten

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG***

20
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© VBH
zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting02.11

systeQ-M-SL MEERPUNTSSLUITING

zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting

SL

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

zelfvergrendelend met blokschoten, met blokschootblokkering
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6 x 24 x 1770 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-802795

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-803754

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-802793

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-802791

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen. 

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Gebruik van de functie blokschootblokkering alleen in combinatie met 
deuropener-vervangstuk 24-853143 of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.

20
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zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting 02.12

Meerpuntssluiting
zelfvergrendelend

systeQ-M-SL MEERPUNTSSLUITING

SL

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

zelfvergrendelend met blokschoten, met blokschootblokkering
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6 x 24 x 1526 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-803752

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899755

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-803753

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen. 

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Gebruik van de functie blokschootblokkering alleen in combinatie met 
deuropener-vervangstuk 24-853143 of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.

Voor lage deuren

20
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting02.13

Meerpuntssluiting
zelfvergrendelend

systeQ-M-SL MEERPUNTSSLUITING

SL

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

zelfvergrendelend met blokschoten, met blokschootblokkering
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6 x 24 x 1970 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899941

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899968

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899704

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Gebruik van de functie blokschootblokkering alleen in combinatie met 
deuropener-vervangstuk 24-853143 of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.

Voor hoge deuren

20
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zelfvergrendelend
02.14

FUHR MEERPUNTSSLUITING 833 

zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

zelfvergrendelend met blokschoten, met blokschootblokkering
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

2,7 x 20 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-412848

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Deuropener-vervangingsstuk of elektrische deuropener model 118, 
zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen, mogelijk.
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Zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting02.15

systeQ-M-SLM MEERPUNTSSLUITING

Meerpuntssluiting
zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling

zelfvergrendelend met blokschoten, met motor
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-802800

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-803755

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-802801

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-802803

6 x 24 x 1770 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen. 

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

SL

20
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Zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting 02.16

systeQ-M-SLM MEERPUNTSSLUITING

zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6 x 24 x 1526 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899798

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899852

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899801

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor lage deuren

zelfvergrendelend met blokschoten, met motor
met wissel, 1-toers

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren.

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

SL

20
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Zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting02.17

systeQ-M-SLM MEERPUNTSSLUITING

zelfvergrendelend met motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm
Voorstand nachtschoot 1 mm

6 x 24 x 1970 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899780

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-804597

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899844

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899771

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor hoge deuren

zelfvergrendelend met blokschoten, met motor
met wissel, 1-toers

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren.

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

SL

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

20
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting 02.18

systeQ-M-H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.
6 x 24 x 1770 mm     U-stulp     RVS

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-865915

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-865923

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-865931

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-865940

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

20
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting02.19

systeQ-M-H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899550

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899674

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899577

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

6 x 24 x 1526 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor lage deuren

20
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting 02.20

systeQ-M-H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG**

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899631

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-621196

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899640

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899518

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

6 x 24 x 1970 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor hoge deuren

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-865958

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

20
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting02.21

FUHR MEERPUNTSSLUITING 855 GL

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting 

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-412783

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-412821

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

2,7 x 20 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

2,7 x 20 x 2400 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor hoge deuren
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© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

handmatig sluitend
02.22Meerpuntssluiting

systeQ-M-B MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

handmatig sluitend met stalen pennen
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-889440

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-896896

6 x 24 x 1770 mm     U-stulp     verzinkt staal

6 x 24 x 2170 mm     U-stulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-807617

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-805597

20
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© VBH

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen
met wissel, 2-toers

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-865850

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-865877

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-865885

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-865893

stuks L + R 45 mm 18,2 mm 21-865907

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG***

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

6 x 24 x 1770 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

02.23 Meerpuntssluiting
handmatig sluitend

20



01.01.2017
© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn Achterdoorn

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG***

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899542

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899666

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899569

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

6 x 24 x 1526 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor lage deuren

handmatig sluitend
02.24Meerpuntssluiting

20
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© VBH02.25

systeQ-M-B2H MEERPUNTSSLUITING

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

handmatig sluitend met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Dagschoot  met tuimelaar
Normering  SKG***

Voorstand dagschoot 1 mm (bij U-stulp)
Voorstand nachtschoot 1 mm (bij U-stulp)

stuks L + R 34 mm 17,7 mm 21-899534

stuks L + R 39 mm 17,7 mm 21-621358

stuks L + R 44 mm 18,2 mm 21-899658

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 21-899526

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

6 x 24 x 1970 mm     U-stulp     RVS

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Voor hoge deuren

Meerpuntssluiting
handmatig sluitend

20
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© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden Meerpuntssluiting

motorische ver- en ontgrendeling
  02.26

HvN MEERPUNTS MOTORSLOT 971E

motorisch ver- en ontgrendelen
Meerpuntssluiting 

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

motorische ver- en ontgrendeling d.m.v. dubbele motor,
met stalen zwenkhaken en dubbele stalen pennen,
met wissel, 2-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   9 mm
Normering  SKG***

stuks L + R 35 mm 18,2 mm 22-413178

2,7 x 20 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 
4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

20

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!
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© VBH
handmatig sluitend
Meerpuntssluiting02.27

FUHR MEERPUNTSSLOT 859

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

handmatig sluitend met stalen haken 
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814701

6 x 24 x 1790 mm     U-stulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 
4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814999

6 x 24 x 2170 mm     U-stulp     RVS
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting 02.28

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

handmatig sluitend met stalen haken 
met wissel, 1-toers

Type cilinder  PZ
Kruknoot   8 mm
Normering  SKG**

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814703

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 
4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814700

2,7 x 20 x 2170 mm     vlakstulp     RVS

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814702

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS

handmatig sluitend
Meerpuntssluiting

FUHR MEERPUNTSSLOT 859

VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 17.7 mm 21-814698

2,7 x 20 x 2400 mm     vlakstulp     RVS
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Met gedeelde kruknoot
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© VBHhandmatig sluitend
Insteeksloten

systeQ INSTEEKSLOT S-20 BASIC

handmatig sluitend
Insteeksloten

VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 mm 21-849472

stuks L + R 44 mm 21-849499

1-toers, ver uitstekende nachtschieter 

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 
met kunststof verloopbus 8/9 mm.

Type cilinder  PZ
Kruknoot   9 mm
Uitslag nachtschieter 21 mm 
Voorstand dagschoot 1 mm 
Voorstand nachtschoot 1 mm

stuks L + R 35 mm 21-711381

stuks L + R 45 mm 21-711403

6 x 24 x 285 mm     U-stulp     RVS

3 x 24 x 285 mm     vlakstulp   RVS
VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

systeQ INSTEEKSLOT S-20 BASIC

Type cilinder  PZ
Kruknoot   9 mm
Uitslag nachtschieter 21 mm 
Voorstand dagschoot 5 mm 
Voorstand nachtschoot 5 mm

stuks L + R 35 mm 21-784354

3 x 24 x 285 mm     vlakstulp   RVS
VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

systeQ INSTEEKSLOT S-20 BASIC

Type cilinder  PZ
Kruknoot   9 mm
Uitslag nachtschieter 21 mm 

Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

1-toers, ver uitstekende nachtschieter 

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 
met kunststof verloopbus 8/9 mm.

1-toers, ver uitstekende nachtschieter 

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 
met kunststof verloopbus 8/9 mm.

02.29

20

20

20

Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.

Bevestiging insteeksloten met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472.



Vluchtdeur slotsystemen
MEERPUNTSSLUITINGEN / INSTEEKSLOTEN
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overzicht vluchtweg slotsystemen meerpuntssluitingen
Sluitcombinaties

UITLEG OVER DE SLUITCOMBINATIES

overzicht vluchtweg slotsystemen meerpuntssluitingen
Sluitcombinaties

1 of 2:  aantal deurvleugels met paniekfunctie

 
 

 

1

1 A

2 

2 A

A:            loopvleugel is elektrisch te openen
            meerpuntssluiting met motorische ontgrendeling

03.01
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1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

Draaihoek 30° SL

1

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
  hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)

Kruknoot   9 mm
Normering  EN 179 / EN 1125
   SKG**

garnituur 1 E 22-803485

garnituur 1 E, GFF 22-803689

garnituur 1 B 22-803490

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

systeQ-M-SLM-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
  hoofdslot, motorische ontgrendeling 
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magnnetcontacten)

Draaihoek 30°

Kruknoot   9 mm
Normering  EN 179 / EN 1125
   SKG**

SL

1 A

garnituur 1A E 22-803491

garnituur 1A B 22-803641

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH artikel-nr.

Bij de systeQ-M-SLM-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.

Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

20

20

03.02

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Bij de systeQ-M-SL-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.

Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.
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1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ver- en ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

systeQ-M-M-B2H-ESC VLUCHTDEUR SLOTSYSTEEM

1 vleugel, zelfvergrendelend, motorische ver- en ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

Draaihoek 35° - 45°

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met stalen zwenkhaak en dubbele stalen pen, 
  dubbele motor voor ver- en ontgrendeling
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen

Kruknoot   9 mm
Normering  EN 179 / EN 1125
   SKG**

garnituur 1A E 22-803884

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr. 

1 A

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

20

03.03

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren deuren
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2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 1RM B 22-810448

garnituur 1RM E, GFF 22-810447

garnituur 1RM E 22-810446

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM 1R-M

Draaihoek 30°

Kruknoot   9 mm   
Normering  EN 179 / EN 1125
   SKG**

1

1 A

+ =

+ =

R-M

R-M

1 R-M

1 AR-M

COMBINATIEMOGELIJKHEDEN

meerpuntssluiting kantgrendel

RM

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 1RM E 22-810449

Draaihoek 30°

Kruknoot   9 mm   
Normering  EN 179 / EN 1125
   SKG**

03.04

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
  hoofdslot, motorische ontgrendeling 
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)
- tegenkast met stangen

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met zelfvergrendelende blokschoten en zelfvergrendelend
  hoofdslot
- hoofdsluitplaat met dagschootvanger
- sluitplaten voor de extra sluitingen (inclusief magneetcontacten)
- tegenkast met stangen

1 R-M

SL

20

1 AR-M

SL

20

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM 1AR-M
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2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

systeQ-M-SL-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM

2 vleugels, zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
Meerpuntssluiting vluchtweg sluitsystemen

SL

2 

Draaihoek 30°

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met blokschoten, geheel zelfvergrendelend
- tegenkast met stangen en schakelslot
- sluitplaten voor de extra sluitingen

garnituur 2 E 22-804904

garnituur 2 E, GFF 22-804905

garnituur 2 B 22-804906

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

systeQ-M-SLM-ESC VLUCHTDEURSLOTSYSTEEM

2 A

Draaihoek 30°

bestaande uit:
- meerpuntssluiting met blokschoten, geheel zelfvergrendelend, motorische ontgrendeling
- tegenkast met stangen en schakelslot
- sluitplaten voor de extra sluitingen

Bij de systeQ-M-SL(M)-ESC is geen vrijloopcilinder benodigd.

Bij paniekfunctie B is de buitenkruk d.m.v. de cilinder in en uit te schakelen.

Kruknoot   9 mm   
Normering  EN 179 / EN 1125
   

SL

Kruknoot   9 mm
Normering  EN 179 / EN 1125
   

VE Combinatie Vluchtdeurfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 2A E 22-804907

garnituur 2A B 22-804909

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Bij stolpdeuren dienen de bodemsluitplaten en stanggeleiders, afgestemd op de 
specificaties van de profielfabrikant, separaat te worden bijbesteld. 

Bij 2-vleugelige vluchtdeuren moet altijd een sluitvolgorderegelaar worden 
toegepast, zie hoofdstuk toebehoren vluchtdeur slotsystemen. 

20

20

03.05

Passende kabelovergangen: zie hoofdstuk toebehoren deuren

Passende aansluitsets: zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting met paniekfunctie

Meerpuntssluiting met paniekfunctie
 handmatig sluitend

03.06

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 870GL

handmatig sluitend met dubbele pen met haak
met wissel, 2-toers

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG***
                                                 EN 179 / EN 1125

6 x 24 x 1790 mm     U-stulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814708

stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814707

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 22-814711

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

2,7 x 24 x 2170 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814715

stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814714

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 22-814718
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Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!
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handmatig sluitend
Meerpuntssluiting met paniekfunctie

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 870GL

handmatig sluitend met dubbele pen met haak 
met wissel, 2-toers

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG***
                                                 EN 179 / EN 1125

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

6 x 24 x 1990 mm     U-stulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814706

stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814705

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 22-814710

2,7 x 24 x 2400 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-814713

stuks R 35 mm 17,7 mm 22-814712

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 22-814716

Voor hoge deuren
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03.07 Meerpuntssluiting met paniekfunctie
 handmatig sluitend

20

Toepassing van een vrijloopcilinder is noodzakelijk!
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zelfvergrendelend
Meerpuntssluiting met paniekfunctie

FUHR MEERPUNTSSLUITING MET PANIEKFUNCTIE 833 P

zelfvergrendelend met blokschoten
met wissel, 1-toers

Kruknoot   9 mm
Normering  SKG**
                                                 EN 179 / EN 1125

2,7 x 20 x 2170 mm     vlakstulp     RVS
VE DIN Doornmaat Achterdoorn VBH-artikelnr.

stuks L 35 mm 17,7 mm 22-412856

stuks R 35 mm 17,7 mm 22-412864

stuks L + R 35 mm 17,7 mm 22-810979

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Kierstand achteraf plaatsbaar, zie hoofdstuk toebehoren slotsystemen.

Maatvoeringen tussen haken zijn van toepassing op de vlakstulpen.
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03.08Meerpuntssluiting met paniekfunctie
zelfvergrendelend

Bij de Fuhr 833P is geen vrijloopcilinder benodigd.
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handmatig sluitend
Insteeksloten paniek

systeQ PANIEK INSTEEKSLOT S-20 BASIC

VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

stuks L 34 mm 21-872210

stuks R 34 mm 21-872202

stuks L+R 34 mm 21-871451

1-toers, ver uitstekende nachtschieter 

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 
met kunststof verloopbus 8/9 mm.

Kruknoot   9 mm
Uitslag nachtschieter 20 mm 

Voorstand dagschoot 1 mm 
Voorstand nachtschoot 1 mm

stuks L 35 mm 21-872148

stuks R 35 mm 21-872156

stuks L+R 35 mm 21-871427

6 x 24 x 285 mm     U-stulp     RVS

3 x 24 x 285 mm     vlakstulp   RVS
VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

systeQ PANIEK INSTEEKSLOT S-20 BASIC

Kruknoot   9 mm
Uitslag nachtschieter 20 mm 

Voorstand dagschoot 5 mm 
Voorstand nachtschoot 5 mm

1-toers, ver uitstekende nachtschieter 

Veilligheidskenmerken voldoen aan DIN 18251-2:2002, klasse 3, met wissel, 
met kunststof verloopbus 8/9 mm.

o

o

03.09 Insteeksloten Paniek

20

20
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Meerpuntssluitingen tekeningen

meerpuntssluiting

1 en 2 vleugels
vlakstulp U-stulp

vlakstulp U-stulp

meerpuntssluiting

1 en 2 vleugels

03.10Meerpuntssluitingen tekeningen
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Meerpuntssluitingen tekeningen 

Meerpuntssluitingen tekeningen03.11

meerpuntssluiting

1 vleugel
vlakstulp U-stulp

bij
bij

bij
bij
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03.12Meerpuntssluitingen tekeningen

tegenkast voor:

2 vleugels

vlak

sluitplaat hoofdslot voor:

vlak

sluitplaat extra vergrendeling voor:

U-stulp

sluitplaat extra vergrendeling voor:

Meerpuntssluitingen tekeningen 
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Toebehoren slotsystemen
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ISO-onderlegplaat
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

ISO-ONDERLEGPLAAT

ISO-onderlegplaat
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten 

voor buitendraaiende deuren
Kunststof onderlegplaat voor systeQ vlakke sluitplaten 3x24x285 mm. Geschikt voor 
standaard sluitsystemen en nooduitgang sluitsystemen De ISO-onderlegplaat met vast 
dagschoot glijstuk wordt met de sluitplaat mee gemonteerd en voorkomt de thermische 
sluiting bij RVS-dagschootgeleiders. Door gebruik van de ISO-onderlegplaat wordt de in 
VOB/C en VdS gevraagde grendelinsluiting van >15 mm in het kozijndeel bereikt.
 
toepassing bij bovenvergrendeling
Bij sloten met een bovenvergrendeling dient de ISO-onderlegplaat op 106 mm te 
worden afgekort. Hiermee is de onderlegplaat ook geschikt voor horizontale toepassing 
van elektrische dagschootopener 118 ProFix 2.
 
Materiaal   kunststof
Kleur   zwart

VE DIN VBH-artikelnr. 

stuks L 21-882186

stuks R 21-882194

Gelieve de profielserie op te geven. De liplengte van de ISO-onderlegplaat wordt hierop passend gemaakt.

ISO-ONDERLEGPLAAT

voor binnendraaiende deuren (zonder dagschootglijstuk)

toepassing bij bovenvergrendeling
Bij sloten met een bovenvergrendeling dient de ISO-onderlegplaat op 106 mm te 
worden afgekort. Hiermee is de onderlegplaat ook geschikt voor horizontale toepassing 
van elektrische dagschootopener 118 ProFix 2.
 
Materiaal   kunststof
Kleur   zwart

VE DIN DIN

stuks L 21-886440

stuks R 21-886459

Profielfabrikant Serie Variant

04.01

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten

DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

sluitplaten
Toebehoren meerpuntssluitingen

voor systeQ dagschootvanger, of elektrische deuropener 118 ProFix2, of 
Fuhr dagschootvanger of elektrische sluitplaat

vlak U-stulp
3 x 24 x 285 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L vlak RVS 21-802730

stuks R vlak RVS 21-802731

5 x 24 x 285 mm (inclusief eindkappen)
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L U-stulp RVS 21-802728

stuks R U-stulp RVS 21-802729

Geschikt voor toepassing van de systeQ ISO-onderlegplaat.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm,
kleine kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.

Normering  SKG**

04.02
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sluitplaten
Toebehoren meerpuntssluitingen

DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

sluitplaten
Toebehoren meerpuntssluitingen

voor systeQ meerpuntssluitingen

3 x 24 x 285 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R vlak RVS 22-896926

Normering  SKG**

KUNSTSTOF INSTEEKDOP T.B.V. SPARING NACHTSCHIETER

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks t.b.v. vlakstulp 21-803564

stuks t.b.v. U-stulp 21-802733

04.03
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nachtschootsignalering
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

NACHTSCHOOTSIGNALERING RFZ 126 VDS

VDS klasse C
met stof-/waterdichte microschakelaar en ingegoten aansluitkabel, 
met toebehoren

VE Lengte aansluitkabel VBH-artikelnr.

stuks 6 m 25-680524

stuks 10 mm 25-806266

Schakelspanning  30 V DC
Schakelstroom  1 A
Beschermingsklasse IP67
Aansluitkabel  6 m / 3-aderig
Kleur   zwart

NACHTSCHOOTSIGNALERING

schakelaar volgens VdS klasse C (G 107060)
Schakelpunt instelbaar, met 10 m lange kabel, LIYY 3x0,14 mm², met kunststof
huis en zowel stalen als kunststof hendelverlenging.

Schakelspanning   max. 30 V DC 
Schakelstroom   max. 300 mA
Beschermingsklasse  IP67

stuks 25-882798

VE VBH-artikelnr.

NACHTSCHOOTSIGNALERING

schakelaar volgens VdS klasse C (G 100023)
met aangegoten kabel

Schakelspanning   max. 30 V DC 
Temperatuurbereik   -40 °C tot +70 °C
Beschermingsklasse  IP67
Aansluitkabel   6 m, 3-aderig

stuks 25-533165
VE VBH-artikelnr.

04.04Toebehoren meerpuntssluitingen en in steeksloten
nachtschootsignalering
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BOORMAL VOOR NACHTSCHOOTSIGNALERING

voor sluitplaten met een nachtschootsparing ≥ 12 mm

stuks 91-852597

VE VBH-artikelnr.

achterkant

nachtschootsignalering/ boormal
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten 

04.05
Nachtshootsignalering / Boormal
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
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sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen

SLUITPLAAT SL / B2H

sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen
Toebehoren meerpuntssluitingen

verstelbare sluitplaat voor meerpuntssluiting systeQ-M-SL/M-SLM 
en systeQ-M-B2H/M-M-B2H 

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R U-stulp RVS 21-803366

5 x 24 x 220 mm

Bij de systeQ-M-SL(M)-uitvoering is een magneetcontactset (een set per sluitplaat) 
bestaande uit 2 magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813858 of 21-814122 nodig.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, kerngat 4,5 mm, 
VBH-artikelnr. 90-807081.

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R vlak RVS 21-803368

2,7 x 24 x 220 mm

Bij de systeQ-M-SL(M)-uitvoering is een magneetcontactset (een set per sluitplaat) 
bestaande uit 2 magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813857 of 21-814120 nodig.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm kleine 
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.

SLUITPLAAT H

vlakU-stulpverstelbare sluitplaat voor meerpuntssluiting systeQ-M-H,
de verstelbaarheid bedraagt +/- 1,6 mm 

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R U-stulp RVS 21-800987

5 x 24 x 130 mm

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R vlak RVS 21-800989

2,7 x 24 x 130 mm

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm kleine 
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.

Normering  SKG***

Normering  SKG**

04.06Toebehoren meerpuntssluitingen
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Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen

sluitplaten t.b.v. extra vergrendelingen
Toebehoren meerpuntssluitingen

niet-verstelbare sluitplaat voor meerpuntssluiting systeQ-M-B

5 x 24 x 104 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.
stuks L + R U-stulp verzinkt staal 21-889512

stuks L + R U-stulp RVS 21-896900

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

SLUITPLAAT B

STANGENSLUITPLAAT

VE DIN VBH-artikelnr.
stuks L + R 22-259993

voor aandrijfstangen Ø 10 mm

Materiaal:               verzinkt staal

04.07
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DAG- EN NACHTSLUITPLAAT

sluitplaten t.b.v. Fuhr sloten 
Toebehoren meerpuntssluitingen

voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen en insteeksloten 

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L U-stulp RVS 22-814696

stuks R U-stulp RVS 22-814696

5 x 22 x 232 mm

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L vlakstulp RVS 22-814689

stuks R vlakstulp RVS 22-814688

2,7 x 24 x 212 mm

Normering  SKG**

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L U-stulp RVS 22-814690

stuks R U-stulp RVS 22-814697

5 x 24 x 232 mm

24

23
2

13
4

SLUITPLAAT SL / B2H

U-stulp

Vlakstulp

verstelbare sluitplaat voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen type 4 en 11

Normering  SKG***

VE pen/haak Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks haak/pen U-stulp RVS 22-814691

5 x 24 x 220 mm 

04.08
sluitplaten t.b.v. Fuhr sloten

Toebehoren meerpuntssluitingen

24
12

4

21
2

VE pen/haak Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks haak/pen U-stulp RVS 22-814692

5 x 22 x 220 mm 

Bij de type 4 sloten is een magneetcontactset (een set per sluitplaat) bestaande uit 2 
magneetkappen, VBH-artikelnr. 21-813858 of 21-814122 nodig.
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SLUITPLAAT H

verstelbare sluitplaat voor systeQ en Fuhr meerpuntssluitingen type 3

VE Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks U-stulp RVS 22-814693

5 x 22 x 150 mm

Normering  SKG**

sluitplaten / magneetcontact t.b.v. Fuhr sloten 
Toebehoren meerpuntssluitingen 

15
0

04.09
sluitplaten / magneetcontact t.b.v. Fuhr sloten

Toebehoren meerpuntssluitingen

MAGNEETCONTACT

dient te worden gebruikt ic.m. de sluitlijsten bij toepassing van de motorsloten
systeQ-M-SLM(ESC) en M-M-B2H(ESC).

stuks 21-501182

VE VBH-artikelnr.

MAGNEETCONTACT

dient te worden gebruikt ic.m. losse sluitplaten bij toepassing van de motorsloten
systeQ-M-SLM(ESC) en M-M-B2H(ESC).

stuks 21-812073

VE VBH-artikelnr.

Profielfabrikant Serie Variant
Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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kierstandsluitstuk / kierstandslot / bedieningsknop
 Toebehoren meerpuntssluitingen

KIERSTANDSLUITSTUK

kierstandsluitstuk / kierstandslot / bedieningsknop
Toebehoren meerpuntssluitingen

voor systeQ-M meerpuntssluitingen met kierstandslot

stuks L vlak RVS 21-808836

stuks R vlak RVS 21-808837

2,7 x 24 x 187,5 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081,
voor HEROAL D 92 UD (sluitplaat vlak) met parkerschroef DIN 7500 M5x12 mm, kleine 
kop, VBH-artikelnr. 90-804778 en klemplaten VBH-artikelnr. 90-804779.

KIERSTANDSLOT

doornmaat kr
uk

ho
og

te
 +

voor meerpuntssluiting systeQ-M-H, systeQ-M-B2H, systeQ-M-B, 
handmatig sluitend, achteraf plaatsbaar

VE DIN Doormaat VBH-artikelnr.

stuks L + R 35 mm 21-769681

stuks L + R 40 mm 21-887188

stuks L + R 45 mm 21-797820

BEDIENINGSKNOP

voor de bediening van het kierstandslot

stuks aluminium EV1 31-458805

stuks aluminium donkerbrons 31-458813

stuks aluminium RAL9016 31-458821

stuks RVS 31-458830

VE Materiaal Kleur VBH-artikelnr.

stuks L vlak RVS 21-769797

stuks R vlak RVS 21-769800

5 x 24 x 187,5 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

04.10
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Toebehoren meerpuntssluitingen
sluitlijsten / toebehoren

SLUITLIJST T.B.V. systeQ-M-B2H, systeQ-M-M-B2H systeQ-M-SL, systeQ-M-SLM

sluitlijsten / toebehoren
Toebehoren meerpuntssluitingen

SET MAGNEETCONTACTEN

inclusief Fuhr dagschootvanger
ook geschikt voor systeQ dagschootvanger

5 x 24 x 1770 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.
stuks L U-stulp RVS 21-803357

stuks R U-stulp RVS 21-803358

Voor lage deuren

5 x 24 x 1526 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.
stuks L U-stulp RVS 21-803355

stuks R U-stulp RVS 21-803356

Voor hoge deuren

5 x 24 x 1970 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.
stuks L U-stulp RVS 21-803695

stuks R U-stulp RVS 21-803696

Bevestiging met paschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, RVS, 
kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081.

Voor de meerpuntssluitingen:
- systeQ-M-M-B2H
- systeQ-M-SLM
is voor de motoraandrijving het magneetcontact, VBH-artikelnr. 21-501182, benodigd.

bestaat uit 2 stuks magneetcontacten voor een sluitpunt, bij een sluitlijst 2 sets toepassen,
bij toepassing van een meerpuntssluiting systeQ-M-SL of systeQ-M-SLM

Normering  SKG***

04.11

stuks t.b.v. U-stulp 21-813858

stuks t.b.v. U-stulp (extra magneet) 21-814122

VE Uitvoering VBH-artikelnr.
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sluitlijsten / toebehoren

SLUITLIJST T.B.V. systeQ-M-B2H, systeQ-M-M-B2H systeQ-M-SL, systeQ-M-SLM

sluitlijsten / toebehoren
Toebehoren meerpuntssluitingen

SET MAGNEETCONTACTEN

bestaat uit 2 stuks magneetcontacten voor een sluitpunt, bij een sluitlijst 2 sets toepassen,
bij toepassing van een meerpuntssluiting systeQ-M-SL of systeQ-M-SLM

Voor de meerpuntssluitingen:
- systeQ-M-M-B2H
- systeQ-M-SLM
is voor de motoraandrijving het magneetcontact, VBH-artikelnr. 21-501182, benodigd.

inclusief Fuhr dagschootvanger
ook geschikt voor systeQ dagschootvanger

2,7 x 24 x 1770 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L vlak RVS 21-803353

stuks R vlak RVS 21-803354

Voor lage deuren

2,7 x 24 x 1526 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L vlak RVS 21-803351

stuks R vlak RVS 21-803352

Voor hoge deuren

2,7 x 24 x 1970 mm
VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L vlak RVS 21-803764

stuks R vlak RVS 21-803765

Bevestiging met metrische schroef DIN 7500, M5x20 mm grote kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-871472.

Normering  SKG***

04.12Toebehoren meerpuntssluitingen

stuks t.b.v. vlak 21-813857

stuks t.b.v. vlak (extra magneet) 21-814120

VE Uitvoering VBH-artikelnr.
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dagschoot
Toebehoren meerpuntssluitingen in insteeksloten

AFDEKKAP T.B.V. DAGSCHOOTSPARING

dagschoot
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

voor meerpuntssluitingen systeQ-M handmatig sluitend, voor plaatsing in
de dagschootsparing van de voorplaat, bij toepassing als nachtslot

Materiaal   kunststof
Kleur   zwart

stuks L + R 3 x 25 x 80 mm 21-861952

stuks L + R 3 x 30 x 80 mm 21-861960

VE DIN Afmetingen VBH-artikelnr.

DAGSCHOOTVANGER

voor model 118 ProFix 2
verstelbaar, met bevestigingsschroeven

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks vlak 21-803563

stuks U-vormig 21-803562

Mag niet worden toegepast bij panieksluitingen.

systeQ DAGSCHOOTGLIJSTUK

voor meerpuntssluiting systeQ-M, voor afdekking van dagschootsparing op de 
stulp bij toepassing als nachtslot.

VE DIN VBH-artikelnr.

stuks L+R 21-769703

DAGSCHOOTVANGER

voor model 118 ProFix 2, verstelbaar, met bevestigingsschroeven

VE DIN Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R verzinkt staal / zamac 24-771813

stuks L + R verzinkt staal / messing 24-853100

stuks L + R verzinkt staal / zamac 24-675091

04.13



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

toebehoren
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten 

PARKERSCHROEF MET VERZONKEN KOP M5X16

met torx T-20 voor systeQ-M

Norm   DIN 7500 metrische draad, kleine kop 
Kerngat   4,5 mm

stuks RVS 90-807081

VE Materiaal VBH-artikelnr.

Voordelen:
Het schroefdraadsnijden in het profiel of het plaatsen van de nietmoer komen te vervallen bij 
gebruik van parkerschroeven. De ingekeepte schroefdraad is metrisch, d.w.z. een verloren 
gegane parkerschroef kan probleemloos door een normale schroef vervangen worden. 
Natuurlijk kunnen parkerschroeven ook in reeds aanwezige schroefdraden gebruikt worden. 
De kleinere kop is geoptimaliseerd voor de voorplaat van de meerpuntssluiting.

ROLSCHOOT

voor meerpuntsslot systeQ-M, handmatig vergrendeld, verstelbaar tot 4,5 mm

Dagschoottoebehoren zijn niet toepasbaar bij vluchtdeursystemen. 

DEUROPENER-VERVANGINGSSTUK

voor model 118 ProFix 2, met mechanische ontgrendeling, verstelbaar, met bevestigingsschroeven

ve
rs

te
lb

aa
r

VE DIN Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R verzinkt staal 24-853143

Elektrische deuropeners of vervangingsdelen met mechanische ontgrendeling 
zijn volgens EN 1125 niet toegestaan. VBH adviseert deze ook niet toe te passen 
bij EN 179.

04.14
toebehoren 

Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

VE DIN Doorn VBH-artikelnr.

stuks L + R 34 / 35 21-769711

stuks L + R 44 / 45 21-797812
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systeQ KANTGRENDEL

kantgrendel / kantgrendeltoebehoren
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

kantgrendel / kantgrendeltoebehoren
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

voor de standvleugel van een stolpstel, automatische vergrendeling van de
standvleugel, zonder vluchtdeurfunctie

stuks 3 x 22 x 285 mm 35 mm 42-811541

stuks 3 x 24 x 285 mm 35 mm 42-810534

VE maat Doornmaat VBH-artikelnr.
vlakstulp     RVS

systeQ PAAR RONDE STANGEN

diameter 10 mm, massief, voor kantgrendel, schroefdraad M10

paar 1500 mm 21-806247

VE Lengte VBH-artikelnr.

04.15

Normering  SKG**



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

sluitplaat S-20
Toebehoren insteeksloten

sluitplaat S-20
Toebehoren insteeksloten

systeQ SLUITPLAAT S-20 BASIC

voor insteeksloten systeQ-S

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.

stuks L + R vlakstulp RVS 22-852589

3 x 24 x 285 mm

Past op systeQ ISO platen 

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472

stuks L vlakstulp RVS 22-856517

stuks R vlakstulp RVS 22-856525

systeQ SLUITPLAAT S-20 BASIC

VE DIN Uitvoering Materiaal VBH-artikelnr.
3 x 24 x 285 mm

Past op systeQ ISO platen 

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x20 mm A2, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472

voor dagschootvanger of elektrische deuropener ProFix 2
voor systeQ-S sloten. 

04.16
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ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118 

Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
elektrische deuropeners

ProFix 2, met radiale schoot
FaFix uitvoering, zonder sluitplaat

Aansluitspanning  10-24 V AC/DC
Schakelduur  bij 12V DC 100%
Functie   arbeidsstroom

VE DIN Ontgrendeling Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks L + R zonder mechanische ontgrendeling 118 24-784397

stuks L + R met mechanische ontgrendeling 118E 24-784400

ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118 

ProFix 2, met radiale schoot

FaFix uitvoering, voor toegangscontrolesystemen, zonder sluitplaat, met diode

Aansluitspanning  10-24 V AC/DC
Schakelduur  bij 12V DC 100%
Functie   arbeidsstroom

VE DIN Terugmeldcontact Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks L + R zonder terugmeldcontact 118 24-793540

stuks L + R met terugmeldcontact 118RR 24-784427

ELEKTRISCHE DEUROPENER MODEL 118 

ProFix 2, met radiale schoot
FaFix uitvoering, voor draaideurautomaten, zonder sluitplaat, met diode

Aansluitspanning  22-42 V AC/DC
Schakelduur  bij 24V DC 100%
Functie   arbeidsstroom

VE DIN Terugmeldcontact Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks L + R zonder terugmeldcontact 118 24-784435

stuks L + R met terugmeldcontact 118RR 24-784443

Maatvoering van de bevestiging gelijk aan Model 116 ProFix 2.

Gestippeld getekende aansluiting is die voor het terugmeldcontact.

Elektrische deuropeners met mechanische ontgrendeling zijn volgens EN 1125 niet 
toegestaan. VBH adviseert deze ook niet toe te passen bij EN 179.

Elektrische deuropeners met terugmeldcontact zijn niet geschikt voor horizontale inbouw 
boven deur.

04.17 elektrische deuropeners
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten
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ELEKTRISCHE DEUROPENER Fuhr

elektrische deuropener
Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten 

VE Terugmeldcontact VBH-artikelnr.

stuks zonder terugmeldcontact 24-802737

stuks met terugmeldcontact 24-802738

ELEKTRISCHE DEUROPENER Fuhr

met radiale schoot
Inzetstuk voor een glijstuk verstelbaar +/- 1 mm, voor toegangscontrolesystemen, met diode, 
zonder sluitplaat.

Aansluitspanning  12 V DC
Inschakelduur  100%
Functie   arbeidsstroom

stuks zonder terugmeldcontact 24-802739

stuks met terugmeldcontact 24-802740

met radiale schoot
Inzetstuk voor een glijstuk verstelbaar +/- 1 mm, voor draaideuraandrijvingen, met diode, 
zonder sluitplaat.

Aansluitspanning  24 V DC
Inschakelduur  100%
Functie   arbeidsstroom

VE Terugmeldcontact VBH-artikelnr.

Elektrische deuropeners Fuhr kunnen enkel met een glijstuk in sluitlijst Fuhr gemonteerd 
worden. 

Elektrische deuropeners met mechanische ontgrendeling zijn volgens EN 1125 niet 
toegestaan. VBH adviseert deze ook niet toe te passen bij EN 179.

met radiale schoot
Inzetstuk voor een glijstuk verstelbaar +/- 1 mm, zonder sluitplaat.

Aansluitspanning  6-12 V DC
Functie   arbeidsstroom

VE Ontregeling VBH-artikelnr.

stuks zonder mechanische ontregeling 24-802734

stuks met mechanische ontregeling 24-802736

04.18
elektrische deuropeners

Toebehoren meerpuntssluitingen en insteeksloten

ELEKTRISCHE DEUROPENER Fuhr
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aansluitsets zonder besturing, zonder voeding
Toebehoren meerpuntssluitingen

systeQ-M AANSLUITSET BASIS

aansluitsets zonder besturing, zonder voeding
Toebehoren meerpuntssluitingen

zonder besturing, zonder voeding, zonder kabeldoorvoer
Voor voeding 12 V DC, 3 A.
Openingsimpuls van bijvoorbeeld intercom of fingerprint.
Bestaand uit:
A: aansluitkabel, 8 m
-: toebehoren (kabelhulzen, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, M-M-B2H-ESC 21-889520

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

A

A

A

A

B

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

systeQ-M AANSLUITSET 

zonder besturing, zonder voeding, met kabeldoorvoer

Voor voeding 12 V DC, 3 A.
Openingsimpuls van bijvoorbeeld intercom of fingerprint.
Bestaand uit:
A: aansluitkabel, 8 m
B: kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (kabelhulzen, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, M-M-B2H-ESC 21-882100

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

Profielfabrikant Serie Variant

Profielfabrikant Serie Variant

04.19

Kawneer     RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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aansluitsets zonder besturing, met voeding
Toebehoren meerpuntssluitingen

systeQ-M AANSLUITSET

aansluitsets zonder besturing, met voeding
Toebehoren meerpuntssluitingen

zonder besturing, met DIN-rail voeding

Openingsimpuls van bijvoorbeeld intercom of fingerprint.
Bestaand uit:
A: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
B: DIN-rail voeding 12 V DC, 2 A
C: aansluitkabel, 8 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, M-M-B2H-ESC 21-881724

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

B

C

A

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

systeQ-M AANSLUITSET

zonder besturing, met inbouw voeding

Openingsimpuls van bijvoorbeeld intercom of fingerprint.
Bestaand uit:
A: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
B: inbouw voeding 12 V DC, 1,9 A, 3m kabel
C: aansluitkabel, 1 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur SLM 21-882070

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

B

A

B

C

Profielfabrikant Serie Variant

Profielfabrikant Serie Variant

04.20

Kawneer      RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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aansluitsets met besturing, met voeding, met ontvanger
Toebehoren meerpuntssluitingen

systeQ-M AANSLUITSET, BEDIENING D.M.V. RADIOSIGNAAL

aansluitsets met besturing, met voeding, met ontvanger
Toebehoren meerpuntssluitingen

A

B

C

D

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

met besturing, met inbouw voeding

Openingsimpuls van radiosignaal.
Bestaand uit:
A: besturing met master-radiosleutel voor inbouw in het kozijn
B: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
C: inbouw voeding 12 V DC, 3 A
D: aansluitkabel 230 V, 3 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, 21-882127

garnituur M-M-B2H-ESC 21-801234

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

systeQ-M AANSLUITSET, BEDIENING D.M.V. RADIOSIGNAAL

B

CA

br
au

n
w
ei
ß

gr
ün

H
ut
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hi

en
en

ne
tz

te
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  1
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V 
D

C 
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in
. 3

 A
)

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

13 14 15 16 17

Dafbeelding betreft systeQ-M-SLM

met DIN-rail besturing, met DIN-rail voeding

Openingsimpuls van radiosignaal.
Bestaand uit:
A: DIN-rail besturing met master-radiosleutel
B: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
C: DIN-rail voeding 12 V DC, 2 A
D: aansluitkabel 230 V, 3 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, 21-801239

garnituur M-M-B2H-ESC 21-801243

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

Profielfabrikant Serie Variant

Profielfabrikant Serie Variant

04.21

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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  aansluitsets met voeding, met draadloze ontvanger
Toebehoren  meerpuntssluitingen

systeQ-M AANSLUITSET, BEDIENING D.M.V. RADIOSIGNAAL

aansluitsets met voeding, met draadloze ontvanger
Toebehoren meerpuntssluitingen

met DIN-rail voeding, met radio-ontvangsmodule

Openingsimpuls van radiosignaal.
Bestaand uit:
A: op motor clipsbare radio-ontvanger met master-radiosleutel
B: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
C: DIN-rail voeding 12 V DC, 2 A
D: aansluitkabel 8 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, M-M-B2H-ESC 21-883158

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

C

D

A

B

systeQ-M AANSLUITSET, BEDIENING D.M.V. RADIOSIGNAAL

met inbouw voeding, met radio-ontvangsmodule

Openingsimpuls van radiosignaal.
Bestaand uit:
C: op motor clipsbare radio-ontvanger met master-radiosleutel
B: stootcontact met kabel (vleugel 4 m, kozijn 0,25 m)
C: inbouw voeding 12 V DC, 3 A
D: aansluitkabel 230 V, 3 m
-: toebehoren (kabelhulzen, contactvet, handleiding)

garnituur M-SLM, M-SLM-ESC, M-M-B2H-ESC 21-803728

VE Toepasbaar op systeQ sloten VBH-artikelnr.

B

A
D

afbeelding betreft systeQ-M-SLM

C

Andere besturingen en aansluitmogelijkheden op aanvraag.

Profielfabrikant Serie Variant

Profielfabrikant Serie Variant

04.22

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250

Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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Notities

04.23 Notities



Toebehoren vluchtdeur slotsystemen
DUWBALKEN EN1125, GARNITUREN EN 179
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PANIEKDEURPAKKET 1 VOOR PANIEKFUNCTIE E

draaihoek 30°
Paniekdeurpakket

draaihoek 30°
Paniekdeurpakket

voor systeQ-S-20-ESC, systeQ-M-SL-ESC, systeQ-M-SLM-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  30°

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 22-811630

garnituur 900 mm RVS 22-812568

paniekdeurpakket 1A

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 22-811631

garnituur 1150 mm RVS 22-812569

paniekdeurpakket 1B

VE Stanglengte Uitvoering Uitvoering

garnituur 1500 mm EV1 22-811632

garnituur 1500 mm RVS 22-812570

paniekdeurpakket 1C

05.01
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Paniekdeurpakket
draaihoek 30°

PANIEKDEURPAKKET 2 VOOR PANIEKFUNCTIE E

Paniekdeurpakket
draaihoek 30°

voor systeQ-S-20-ESC, systeQ-M-SL-ESC, systeQ-M-SLM-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Kruk/schild combinatie
740/6062 of 740/6063
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
   SKG***
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  30°

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 740/6062 22-811640

garnituur 900 mm RVS 740/6063 22-812571

paniekdeurpakket 2A

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 740/6062 22-811641

garnituur 1150 mm RVS 740/6063 22-812572

paniekdeurpakket 2B

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 740/6062 22-811642

garnituur 1500 mm RVS 740/6063 22-812573

paniekdeurpakket 2C

05.02
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draaihoek 30°
Paniekdeurpakket

draaihoek 30°
Paniekdeurpakket

PANIEKDEURPAKKET 3 VOOR PANIEKFUNCTIE B

voor systeQ-S-20-ESC, systeQ-M-SL-ESC, systeQ-M-SLM-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Kruk/schild combinatie
2018/6062 of 2018/6063
Tweedelige krukstift
voor panieksloten met gedeelde stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
   SKG***
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  30°

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 2018/6062 22-811650

garnituur 900 mm RVS 2018/6063 22-812574

paniekdeurpakket 3A

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 2018/6062 22-811651

garnituur 1150 mm RVS 2018/6063 22-812575

paniekdeurpakket 3B

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild Uitvoering

garnituur 1500 mm EV1 2018/6062 22-811652

garnituur 1500 mm RVS 2018/6063 22-812576

paniekdeurpakket 3C

05.03
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draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

PANIEKDEURPAKKET 4 VOOR PANIEKFUNCTIE E

draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

voor systeQ-M-M-B2H-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  45°

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 22-812577

garnituur 900 mm RVS 22-812578

paniekdeurpakket 4A

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 22-812580

garnituur 1150 mm RVS 22-812581

paniekdeurpakket 4B

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 22-812582

garnituur 1500 mm RVS 22-812583

paniekdeurpakket 4C

05.04
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draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

PANIEKDEURPAKKET 5 VOOR PANIEKFUNCTIE E

draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

voor systeQ-M-M-B2H-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Kruk/schild combinatie
740/6062 of 740/6063
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
   SKG***
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  45°

VE Stanglengte Uitvoering Kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 740/6062 22-812584

garnituur 900 mm RVS 740/6063 22-812585

paniekdeurbalk 5A

VE Stanglengte Uitvoering Kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 740/6062 22-812586

garnituur 1150 mm RVS 740/6063 22-812588

paniekdeurbalk 5B

VE Stanglengte Uitvoering Kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 740/6062 22-812589

garnituur 1500 mm RVS 740/6063 22-812590

paniekdeurbalk 5C

05.05
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draaihoek 45°
Paniekdeurpakket
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draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

PANIEKDEURPAKKET 6 VOOR PANIEKFUNCTIE B

05.06

voor systeQ-M-M-B2H-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Kruk/schild combinatie
2018/6062 of 2018/6063
Tweedelige krukstift
voor panieksloten met gedeelde stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
   SKG***
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  45°

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 2018/6062 22-812591

garnituur 900 mm RVS 2018/6063 22-812592

paniekdeurpakket 6A

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 2018/6062 22-812593

garnituur 1150 mm RVS 2018/6063 22-812594

paniekdeurpakket 6B

VE Stanglengte Uitvoering kruk/schild Uitvoering

garnituur 1500 mm EV1 2018/6062 22-812596

garnituur 1500 mm RVS 2018/6063 22-812597

paniekdeurpakket 6C
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draaihoek 40°
Paniekdeurpakket

                   01.01.2017
05.07

draaihoek 40°
Paniekdeurpakket

PANIEKDEURPAKKET 7 VOOR STANDDEUR

Voor standdeuren
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   geen
Norm   EN 1125
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  40°
Paniekfunctie  E

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 22-812598

garnituur 900 mm RVS 22-812599

paniekdeurpakket 7A

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 22-812600

garnituur 1150 mm RVS 22-812601

paniekdeurpakket 7B

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 22-812602

garnituur 1500 mm RVS 22-812603

paniekdeurpakket 7C



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
draaihoek 30° 

Paniekdeurpakket
01.01.2017

  05.08

PANIEKDEURPAKKET 8 VOOR PANIEKFUNCTIE B

draaihoek 30°
Paniekdeurpakket

voor systeQ-S-20-ESC, systeQ-M-SL-ESC, systeQ-M-SLM-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Tweedelige krukstift
voor panieksloten met gedeelde stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  45°

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 22-813100

garnituur 900 mm RVS 22-813101

paniekdeurpakket 8A

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 22-813102

garnituur 1150 mm RVS 22-813103

paniekdeurpakket 8B

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 22-813104

garnituur 1500 mm RVS 22-813105

paniekdeurpakket 8C
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draaihoek 45°
Paniekdeurpakket05.09

PANIEKDEURPAKKET 9 VOOR PANIEKFUNCTIE B

draaihoek 45°
Paniekdeurpakket

voor systeQ-M-M-B2H-ESC
Bestaand uit:
Duwbalk systeQ EPN 900 IV
met vlak-ovale stang 38,5x19,2 mm, afkortbaar
Tweedelige krukstift
voor panieksloten met gedeelde stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 1125
Kruknoot   9 mm
Draaihoek  45°

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 900 mm EV1 22-813106

garnituur 900 mm RVS 22-813107

paniekdeurpakket 9A

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1150 mm EV1 22-813108

garnituur 1150 mm RVS 22-813110

paniekdeurpakket 9B

VE Stanglengte Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1500 mm EV1 22-813111

garnituur 1500 mm RVS 22-813112

paniekdeurpakket 9C
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Vluchtdeurpakket

VLUCHTDEURPAKKET VOOR PANIEKFUNCTIE E / B

Vluchtdeurpakket
EN179

EN179
05.10

Bestaand uit:
HvN kruk/schild combinatie
2018/6001 of 2018/6011 of 740/6035 of 2018/6035
Eendelige krukstift
voor panieksloten met doorgaande stift

Sparing   PZ-92
Norm   EN 179
Kruknoot   9 mm
Uitvoering  EV1

VE Pakket kruk/schild combinatie Paniekfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 1A 2018/6001 E 30-811623

garnituur 1B 2018/6011 E 30-811624

Vluchtdeurpakket 1

VE Pakket kruk/schild combinatie Paniekfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 2A 2018/6001 - 740/6035 E 30-811625

garnituur 2B 2018/6011 - 740/6035 E 30-811626

Vluchtdeurpakket 2

VE Pakket kruk/schild combinatie Paniekfunctie VBH-artikelnr.

garnituur 3A 2018/6001 - 2018/6035 B 30-811627

garnituur 3B 2018/6011 - 2018/6035 B 30-811628

Vluchtdeurpakket 3

Uitleg componenten van de bovengenoemde combinaties:

2018: type kruk
740:   type duwer
6001: binnenschild met klikschild (onzichtbare bevestiging)
6011: massief binnenschild (zichtbare bevestiging)
6035: buitenschild voorzien van kerntrekbeveiliging
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EN 1125
Veiligheidsbeslag

HvN 740 OP 6062

EN 1125
Veiligheidsbeslag

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 32-811907

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het 6062 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV.

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 2 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 2018 OP 6062

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-811906

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het 6062 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV. Het gepatenteerde 
veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 2 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Kruknoot 9 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken 
-  Met kerntrekbeveiliging

05.11
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HvN 740 op 6063

EN 1125
Veiligheidsbeslag

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 RVS SKG*** buitenzijde 30-812672

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het 6063 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV. 

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 2 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 740 op 6063

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 RVS SKG*** buitenzijde 30-812671

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het 6063 schild is specifiek ontworpen voor de systeQ EPN 900 IV. Het gepatenteerde 
veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 2 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 9 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken 
-  Met kerntrekbeveiliging

EN 1125
Veiligheidsbeslag 05.12
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HvN 740 OP 6035

EN 179
Veiligheidsbeslag

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 32-811887

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 2018 OP 6035

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-811888

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. Het 
gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 

Specificaties
-  Afgerond schild 
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6 
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Kruknoot 9 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
-  Met kerntrekbeveiliging

EN 179
Veiligheidsbeslag05.13
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HvN 2018 OP 6011

Veiligheidsbeslag

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. Het 
gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. De krukken voldoen aan 
EN179.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 9 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 i.c.m 6035 binnenzijde 30-811886

HvN 2018 OP 6001

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. Het 
gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. De krukken voldoen aan 
EN179.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x10mm
-  Kruknoot 9 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 i.c.m. 6035 binnenzijde 30-811885

EN 179

EN 179
Veiligheidsbeslag 05.14
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MEENEMER SET systeQ

meenemer
TOEBEHOREN

voor dubbele deuren waarbij sluitvolgorde noodzakelijk is.

Bestaand uit:
- Meenemer 8642
- Oploopnok systeQ

stuks zilver 18-383619

stuks RAL9016 18-383635

VE Kleur VBH-artikelnr.

Volgens de in de ITT voorgeschreven “ontgrendelbaarheid” dient bij de 
vluchtdeursystemen systeQ-S-20-ESC en systeQ-M-ESC een meenemer 
te worden toegepast.

OPLOOPNOK systeQ

met stift, ondersteunt de openingfunctie van de meenemer.

VE Materiaal Kleur VBH-artikelnr.

stuks aluminium EV1 18-375012

stuks aluminium RAL9016 18-375039

Dankzij de oploopnok wordt de loopvleugel de eerste 5-10° sneller opengedrukt. 
Hierna loopt de rol van de meenemer over de vleugel.

MEENEMER SET Dorma MK397

voor dubbele deuren in combinatie met een ITS96.

Bestaand uit:
- Meenemr Dorma 397
- Oploopnok systeQ

stuks staal verzinkt 18-811746

VE Materiaal VBH-artikelnr.
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TOEBEHOREN
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MEENEMER 8642

meenemer
TOEBEHOREN

voor dubbele deuren waarbij sluitvolgorde noodzakelijk is.

Normering  DIN EN 1158
Opdekbereik  0-11 mm

stuks zilver 18-372498

stuks RAL9016 18-372536

VE Kleur VBH-artikelnr.

Bij tweevleugelige vluchtdeuren moet altijd een meenemer worden toegepast.

Bij deze meenemer systeQ oploopnok 18-375012 of 18-375039 toepassen.

MEENEMER SET CB flex

stuks zilver 18-811747

VE Kleur VBH-artikelnr.

Bij tweevleugelige vluchtdeuren moet altijd een meenemer worden toegepast.

voor dubbele deuren waarbij sluitvolgorde noodzakelijk is.

Bestaand uit:
- Meenemer CB flex
- Oploopnok systeQ
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Notities

Notities

05.17



Toebehoren deuren
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voor elektrische deuropeners
Toebehoren06.01

AANSLUITKABEL

voor elektrische deuropeners
Toebehoren

voor elektrische deuropeners model 118, 118 ProFix 2 plugg-in en 138

Kleur  grijs

VE Lengte Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks 2,5 m 2-aderig, 0,5 mm² 24-865478

stuks 4,5 m 2-aderig, 0,5 mm² 24-802487

VOORBELASTINGSELEKTRONICA 760/-12

verbetert de voorbelastingskarakteristiek bij gelijkspanningsbelasting naar minimaal 300 N. 
Gedurende circa 0,5 seconden is een korte bromtoon hoorbaar bij de deuropener.
Bestand tegen continue stroombelasting, houdstroom wordt beperkt.
Compatibel met gangbare Eff-Eff deuropeners.

Belastbaarheid   max. 12 V DC of 24 V DC, 500 mA 
Temperatuurbereik   -15 °C tot +40 °C
Beschermingsklasse  IP00
Afmetingen   L34 x B23 x H16 mm

stuks 24-802293

VE VBH-artikelnr.
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magneetcontacten / stootcontacten
Toebehoren 06.02

MAGNEETCONTACT

magneetcontacten/ stootcontacten 
TOEBEHOREN

inclusief toebehoren en 2-aderige kabel, lengte 4 m, schakelafstand circa 30 mm,
maakcontact, beschermingsklasse IP68

Schakelspanning   max. 100 V DC 
Schakelstroom   max. 0,5 A

stuks wit 25-550000

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks wit 25-550019

MAGNEETCONTACT

inclusief toebehoren en 4-aderige kabel, lengte 4 m, schakelafstand circa 28 mm,
maakcontact, beschermingsklasse IP68

Schakelspanning   max. 100 V DC 
Schakelstroom   max. 0,5 A

VE Kleur VBH-artikelnr.

magneetcontact volgens VdS klasse B (G 191523)

Magneetcontacten zonder VdS klasse zijn ook leverbaar met 6 en 10 m kabel.

Magneetcontacten met VdS klasse zijn ook leverbaar met 6 m kabel.

STOOTCONTACT

contactstiften messing vernikkeld

Schakelspanning   max. 24 V DC 
Schakelstroom   max. 1,5 A

stuks 2-polig 25-106810

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

STOOTCONTACT

contactstiften messing vernikkeld

Schakelspanning   max. 24 V DC 
Schakelstroom   max. 1,5 A

stuks 3-polig 25-243809

VE Uitvoering VBH-artikelnr.
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sluitbewaking voor deuren
Toebehoren06.03

SLUITBEWAKING

sluitbewaking voor deuren
Toebehoren

montagevoorbeeld

sensor

magneet

afstand max. 8 mm

situatieafhankelijk
uitvullen met kunst-
stof of aluminium
onderlegplaat

voor alarm- en bewakingsapparatuur
inbraakmelder voor bewaken van deuren volgens VdS klasse B (G198514)

Soort contact   maakcontact
Materiaal behuizing  polyamide 30% glasfiber 
Aansluitkabel   LIYY, 4-aderig 0,14 mm²
Max. belasting   5 VA
Schakelspanning   max. 100 V DC
Schakelstroom   0,5 A
Temperatuurbereik  -25 °C tot +70 °C bij vastliggende kabel
    -5 °C tot +50 °C bij beweegbare kabel
Beschermingsklasse  IP67

stuks 6 m 24-464066
VE Lengte aansluitkabel VBH-artikelnr.

Testapparaat, VBH-artikelnr. 24-496294 gebruiken.
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kabeldoorvoeren, vast en loskoppelbaar
Toebehoren 06.04

KABELDOORVOER INBOUW

kabeldoorvoeren, vast en loskoppelbaar
Toebehoren

Materiaal  verchroomd staal

stuks 241 mm 9 / 8 mm tot 100° 25-797642

stuks 155 mm 10 / 9 mm tot 100° 25-307084

stuks 370 mm 10 / 9 mm tot 180° 25-307092

VE Lengte Ø binnen / kabel Openingshoek VBH-artikelnr.
zonder inbouwkast

stuks 24x260x17 mm 10 / 9 mm tot 100° 25-346357

stuks 24x480x17 mm 10 / 9 mm tot 180° 25-329428

VE Kastmaat Ø binnen / kabel Openingshoek VBH-artikelnr.
met inbouwkast

KABELDOORVOER OPBOUW

Materiaal  messing

stuks 180 mm 10 / 9 mm nikkel 25-290718

stuks 300 mm 10 / 9 mm messing 25-293300

stuks 300 mm 10 / 9 mm wit 25-590185

VE Lengte Ø binnen / kabel Kleur VBH-artikelnr.

Door het grote aantal profielmerken en -series is het niet mogelijk een algemene 
inbouwinstructie voor kabeldoorvoeren op te stellen.
Zorg er bij montage voor dat er bij de inbouwkast of bij de spiraal een overlengte 
van ca. 30 mm kabel is. Hierdoor bent u er van verzekerd dat er bij het openen 
van de deur voldoende kabel in de doorvoer kan glijden.

MINI KABELDOORVOER INBOUW

VE Lengte Ø binnen / kabel VBH-artikelnr.

stuks 191 mm 5,3 / 4,7 mm 25-473723
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hangnaadbeveiliging
Toebehoren06.05

HANGNAADBEVEILIGING

hangnaadbeveiliging
Toebehoren

met zelfsnijdende schroeven

Materiaal  RVS

paar L + R 21-847674

VE DIN VBH-artikelnr.

Bij bestelling van een hangnaadbeveiliging voor een van de vermelde profielseries 
dient het VBH-artikelnr. en variant-nr. aangegeven te worden.
Voor niet-vermelde profielsystemen altijd kamermaat opgeven.

1. 
 
 
  
2. Voorboren op Ø 4,5 mm.
3. Hangnaadbeveiliging vastschroeven.

EENVOUDIGE EN RATIONELE MONTAGE

Aftekenen van de boorgaten.
Let op dat de markeringen van de
twee delen van de hangnaad-
beveiliging op gelijke hoogte zitten.

Profielfabrikant Serie Variant
Kawneer       RT62           140
     RT72           150
Heroal     D65           310
     D72                    320
     D92 UD           340
Hueck     Lambda 65M          420
     Lambda 77L          430
     Lambda DS075          440
     Lambda DS090          450
Reynaers     CS68           1110
     CS77           1120
     CS86           1130
Sapa     Avantis 70          1510
     Avantis 75          1520
Schüco     ADS 65 HD          210
     ADS 70 HD          220
     ADS 75 HD.HI          230
     ADS 75 SimplySmart         250
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glasbreukmelder
Toebehoren 06.06

PASSIEVE GLASBREUKMELDER

glasbreukmelder
Toebehoren

glasbreukmelder volgens VdS klasse B (G 188514)
SMD-techniek, individuele statusaanduiding d.m.v. led

Spanning 3-16 V DC
Kabel  2 m, Ø 3,2 mm, LIYY ZGL 4x0,14 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R wit 26-745928

REINIGINGS- EN MONTAGESET

voor glasbreuksensoren, 20 reinigingsdoeken voor lijmoppervlak glasbreuksensor          
en ruit, lijm volgens VdS voor glas en metaal

VE VBH-artikelnr.

stuks 92-797561

LIJM- EN BOORMAL

voor glasbreuksensoren, lijmmal voor exact lijmen van glasbreuksensoren en   
boormal voor de kabeltoevoer

VE VBH-artikelnr.

stuks 91-797430

TESTAPPARAAT

voor passieve glasbreukmelders

Spanning 6-10 V DC
Afmetingen 120 x 60 x 25 mm

VE VBH-artikelnr.

stuks 26-797421
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voedingen / besturingen
Toebehoren06.07

voedingen / besturingen
Toebehoren

INBOUW VOEDING

Breedte  54,5 mm 
Hoogte  50,8 mm
Diepte  32 mm

stuks 1 A 25-797529

VE Stroomsterkte uit VBH-artikelnr.
uitgangsspanning 12 V DC

systeQ DIN-RAIL VOEDING

Breedte  77 mm 
Hoogte  93 mm
Diepte  56 mm

stuks 2 A 21-803744

VE Stroomsterkte uit VBH-artikelnr.
uitgangsspanning 12 V DC

systeQ DIN-RAIL BESTURING MASTERRADIO-SLEUTEL

Breedte  77 mm 
Hoogte  93 mm
Diepte  56 mm

stuks systeQ-M-SLM 21-801235

stuks systeQ-M-M-B2H 21-801236

VE Gebruik VBH-artikelnr.
uitgangsspanning 12 V DC
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voedingen / kabels
Toebehoren 06.08

INBOUW VOEDING PSU-24

voedingen
TOEBEHOREN

volgens EN 60950, voor montage in standaard muurdoos Ø 65 mm

stuks 500 mA 25-832740

VE Stroomsterkte uit VBH-artikelnr.
uitgangsspanning 24 V DC

TRANSFORMATOR GT 1975

Beschermingsklasse IP20

stuks 2 x 2,5 A 21-281638

VE Stroomsterkte uit VBH-artikelnr.
uitgangsspanning 2 x 12 V AC
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fingerprint / codeklavier
Security in06.09

fingerprint / codeklavier
Security in 

systeQ BIOKEY INSIDE FINGERPRINT

- De hoogste veiligheidsstandaard voor biometrie.
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie.
- Bedieningsmenu telt slechts 4 regels.
- Beheer direct aan de deur.
- Onterecht afwijzingspercentage ca. 0%.
- Zeer geschikt voor buitenmontage.
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play).

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-802269

stuks vleugel 1,4 m / 5,2 m GU A- opener motorslot 26-802273

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-802274

stuks kozijn 9,5 m systeQ motorslot 26-811928

stuks kozijn 9,5 m GU A- opener motorslot 26-811929

stuks kozijn 9,5 m KFV motorslot 26-811930

stuks kozijn / vleugel 9,5 m universeel 26-811927

stuks zijdelings n.v.t. ombouwset zijdelingse bev. 26-811918

systeQ BIOKEY INSIDE CODEKLAVIER

- Versleutelde communicatie
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie
- Intelligente en tijdelijke blokkeringen tegen manipulatie 
- RVS codeklavier met metaalbehuizing, waterdicht vergoten. 
- Belangrijkste functies in slechts 2 zinnen verklaart, instellingen direct aan de 
deur 
- Programmering met Mastercode over de buitenunit
- Optimale bevestigingshoogte vanaf 1,2 meter, ook voor kinderen. 

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-811915

stuks vleugel 1,4 m / 5,2 m GU A- opener motorslot 26-811916

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-811917

stuks kozijn 9,5 m systeQ motorslot 26-811924

stuks kozijn 9,5 m GU A- opener motorslot 26-811925

stuks kozijn 9,5 m KFV motorslot 26-811926

stuks zijdelings n.v.t. ombouwset zijdelingse bev. 26-811918
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bluetooth / fingerprint
Security in

stuks inbouw 26-802276

stuks opbouw 26-802283

systeQ BIOKEY INSIDE BLUETOOTH

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie.
- Detectieafstand is instelbaar
- Aantal te koppelen telefoons onbeperkt.
- Beheer direct aan de deur.
- Zeer geschikt voor buitenmontage.
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play).

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-811919

stuks vleugel 1,4 m GU A- opener motorslot 26-811921

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-811922

systeQ BIOKEY GATE FINGERPRINT

- De hoogste veiligheidsstandaard voor biometrie.
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie.
- Bedieningsmenu telt slechts 4 regels.
- Beheer direct nabij de deur.
- Onterecht afwijzingspercentage ca. 0%.
- Zeer geschikt voor buitenmontage.
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play).

Bedrijfsspanning   8-30 V DC / 8-12 V AC
Afmetingen   80,5 x 80,5 x 30 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.
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fingerprint en codeklavier
Security in06.11

systeQ BIOKEY GATE NEW LINE FINGERPRINT

fingerprint en codeklavier
Security in 

stuks inbouw 26-802279

stuks opbouw 26-802284

Biokay Gate New Line + infrarood afstandsbediening
- Met infrarood toetsenbord. 
- De hoogste veiligheidsstandaard voor biometrie.
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie.
- Bedieningsmenu telt slechts 4 regels.
- Beheer direct nabij de deur.
- Zeer geschikt voor buitenmontage.
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play).

Bedrijfsspanning   8-30 V DC / 8-12 V AC
Afmetingen   80,5 x 80,5 x 30 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.

systeQ BIOKEY CODEKLAVIER BASIC

stuks inbouw 26-808680

stuks opbouw 26-808681

- Versleutelde communicatie
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie
- Intelligente en tijdelijke blokkeringen tegen manipulatie 
- RVS codeklavier met metaalbehuizing, waterdicht vergoten. 
- Programmering met Mastercode over de buitenunit (zonder PC)
- Optimale bevestigingshoogte vanaf 1,2 meter, ook voor kinderen. 

Bedrijfsspanning   8-30 V DC / 8-12 V AC
Afmetingen   80,5 x 80,5 x 30 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.
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Security in 
behuizing / fingerprint

06.12

systeQ RVS behuizing

behuizing / fingerprint
Security in 

stuks Renz brievenbus inbouw 26-811935

- Stand alone gebruik 
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie.
- Tot 150 vingerafdrukken in te stellen. 
- Met binnengeplaatste relaismodule
- Onterecht afwijzingspercentage ca. 0%.
- Programmering met Mastercode over de buitenunit (zonder PC of code)
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play).

Bedrijfsspanning   8-30 V DC / 8-12 V AC
Afmetingen   80,5 x 80,5 x 30 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.

systeQ BIOKEY RENZ FINGERPRINT MET INFRAROOD

stuks Renz brievenbus inbouw 26-811936

- Met infrarood afstandsbediening
- Stand alone gebruik
- Extra programmering en beheer van toegangsgerechtigen via IR afstandsbe-
diening. 
- Met binnengeplaatste relaismodule
- Tot 150 vingerafdrukken in te stellen. 

Bedrijfsspanning   8-30 V DC / 8-12 V AC
Afmetingen   80,5 x 80,5 x 30 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.

systeQ BIOKEY RENZ FINGERPRINT

stuks Renz brievenbus inbouw 26-808699

voor Biokey Gate New Line 

Afmetingen   82 x 82 x 38 mm
Materiaal    RVS

VE Gebruik VBH-artikelnr.
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identificatiemiddelen en toebehoren
Security in06.13

BESTURINGSSCHAKELAAR VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

identificatiemiddelen en toebehoren
Security in 

passend bij in het kozijn ingebouwde besturingen, voor de handmatige 
activering van overdag-dagschoot- of continu-open-functie, afdekkap met 
schuifschakelaar en aansluitkabel.

VE Materiaal VBH-artikelnr.

stuks RVS 21-882178

DRAADLOZE FINGERPRINT

draadloze vingerscan - modern, biometrisch systeem met grote betrouwbaarheid, 
er kunnen maximaal 200 vingers bij een besturing ingelezen worden, met 2-kanaals 
techniek, stroomvoorziening via motorslot mogelijk

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks fingerprint - 21-803772

stuks reserve afdekraam RVS 21-803773

DRAADLOZE TRANSPONDERLEZER

draadloze transponderlezer, contactloze code-overdracht door autosleutels en trans-
ponders, er kunnen maximaal 200 transponders bij een besturing ingelezen worden, 
met 2-kanaals techniek, wordt geleverd inclusief 2 master- en 3 gebruiktransponders

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks geen vrachtwagensleutels - 21-803789

stuks reserve afdekraam RVS 21-803773

DRAADLOOS CODEKLAVIER

draadloos codeklavier - toegangsautorisatie met 4- tot 8-cijferige 
toegangscode. Met 2-kanaalstechniek, wordt geleverd zonder 
afdekraam

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks codeklavier - 21-806830

stuks afdekraam RVS 21-801264
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identificatiemiddelen en toebehoren
06.14

Security in 
identificatiemiddelen en toebehoren

DRAADLOZE INBOUWZENDER VOOR INTERCOMS

stuurt een radiosignaal (om bijvoorbeeld een deur te openen), wanneer de 
inbouwzender onder spanning komt te staan van 5-24 V DC of 6-32 V DC

VE VBH-artikelnr.

stuks 21-801268

CONTROLE-LED

voor de buitenzijde van de deur

randt rood, zodra de deur volledig gesloten is, voor de optische controle, voor het 
afschrikken van mogelijke inbrekers, direct aansluitbaar op de motoraandrijving.

VE VE

stuks 21-882097

De controle-led geeft enkel aan dat de meerpuntssluiting afgesloten is. 
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identificatiemiddelen en toebehoren
Security in 06.15

- naderen - aanraken - naar binnen gaan -
Een actieve transponder in broekzak is voldoende, de deuropening wordt al door het 
naderen en het zachte aanraken van een activeringstoets geactiveerd
bestaande uit:
- Ontvangstmodule met aansluitkabel
- Activeringstoets met RVS-afscherming en aansluitkabel
- Mastertransponder

In combinatie met handmatig te sluiten sloten en meerpuntssluitingen De ontvanger 
is bedoeld voor de comfortabele radiogestuurde opening van deuren, die uitgerust 
zijn met een elektrische deuropener (arbeidsstroomprincipe, bijv. model 118 ProFix 
2). De ontvanger wordt gevoed met een bedrijfsspanning van 8-14 V AC of 8-24 V 
DC. Bij ontvangst van een openingsbevoegd radiosignaal stuurt de ontvanger deze 
bedrijfsspanning gedurende 5 seconden naar de E-opener en ontgrendelt deze.
Er kunnen maximaal 25 verschillende radiozenders op de ontvanger geconfigureerd 
worden. Daartoe behoren: multifunctionele zender, draadloze wandschakelaar, 
draadloze fingerprint, draadloze transponderlezer, draadloze codeklavier en de 
draadloze inbouwzender voor intercoms.

DRAADLOZE ONTVANGER 

identificatiemiddelen en toebehoren
Security in 

voor elektrische deuropeners, met RVS afscherming en master-radiosleutel

VE VBH-artikelnr.

stuks 21-802296

Hiervoor kan bijvoorbeeld de systeQ DIN-rail elektrische voeding 12 V DC,
VBH-artikelnr. 21-793590 of de systeQ-elektrische voeding 12 V DC voor de montage 
in het deurkozijn, VBH-artikelnr. 21-847860, gebruikt worden.

SMART-TOUCH COMFORTTOEGANG 

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur Smart-Touch comforttoegang 21-802539

stuks extra gebruikerstransponder 21-802540
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deurdrangers en toebehoor

deurdrangers en toebehoor
Deursluittechniek

DORMA ITS 96 N 20

inbouwdeurdrangersysteem
met smalle vlakke glijarm, verdekt ingebouwd met sterk afvallend openingsmoment, traploos 
instelbare sluitkracht, instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag en progressief gedempte 
mechanische openingsbegrenzer. Deuropeningshoek maximaal 120°

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 120 kg 16-522813

stuks L + R EN 3-6 max. 1400 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-522821

DORMA VASTZETEENHEID RF

Genoemde maten in () zijn voor sluitkracht EN 2-4

Bij bestelling alstublieft de ITS kamermaat en de DIN richting aangeven.

Toepassing is afhankelijk van het profiel.

Bij een naar buitendraaiende deur moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij naar buitendraaiende deuren, blootgesteld aan windbelasting, wordt de toepassing van de 
TS 93 systemen aanbevolen!

Volgens DIN SPEC 1104. Deze adviseert handmatige sluitinstellingen toe te passen, die de 
openingskracht tussen de 2° en 60° met 40% vermindert. 

voor glijrail G 96 N 20, in- en uitschakelmoment instelbaar, voor 1- vleugelige deuren. 
Niet toe te passen op brandwerende deuren

VE DIN VBH-artikelnr.

stuks L + R 16-580023

07.01
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DORMA BEVESTIGINGSTOEBEHOOR BZ I/ BZ II

deurdrangers en toebehoor

met hoogteverstelling
voor glijrail G 96

VE X VBH-artikelnr.

stuks 15-24 mm 16-580007

stuks 23-40 mm 16-580015

DORMA BEVESTIGINGSELEMENT

zonder hoogteverstelling
voor glijrail G 96 N 20

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-610810

DORMA BEVESTIGINGSPLATEN

voor uitvulling ten bate van gelijkbouw van het drangerhuis ITS 96
(verpakkingseenheid  set = 2 stuks, voor 2-vleugelige puien = 2 sets)

VE VBH-artikelnr.

set 16-401323

deurdrangers en toebehoren
Deursluittechniek 07.02
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deurdrangers en toebehoor

DORMA ITS 96 N

inbouwdeurdrangersysteem
met glijarm, verdekt ingebouwd met sterk afvallend openingsmoment, traploos instelbare
sluitkracht, instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag en progressief gedempte 
mechanische openingsbegrenzer. Deuropeningshoek maximaal 120°

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 120 kg 16-402052

stuks L + R EN 3-6 max. 1400 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-402060

Genoemde maten in () zijn voor sluitkracht EN 2-4

Bij bestelling alstublieft de ITS kamermaat en de DIN richting aangeven.

Toepassing is afhankelijk van het profiel.

Bij een naar buitendraaiende deur moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij naar buitendraaiende deuren, blootgesteld aan windbelasting, wordt de toepassing van de 
TS 93 systemen aanbevolen!

Volgens DIN SPEC 1104. Deze adviseert handmatige sluitinstellingen toe te passen, die de 
openingskracht tussen de 2° en 60° met 40% vermindert. 

DORMA VASTZETEENHEID RF

voor glijrail G 96 N, in- en uitschakelbaar, in- en uitschakelmoment instelbaar,  voor 
1- vleugelige deuren. 
Niet toe te passen op brandwerende deuren

VE DIN VBH-artikelnr.

stuks L + R 16-496456

deurdrangers en toebehoren
Deursluittechniek07.03



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

Deursluittechniek

01.01.2017

deurdrangers en toebehoor

met hoogteverstelling
voor glijrail G 96

VE X VBH-artikelnr.

stuks 15-24 mm 16-580007

stuks 23-40 mm 16-580015

DORMA BEVESTIGINGSELEMENT

zonder hoogteverstelling
voor glijrail G 96 N 

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-401331

DORMA BEVESTIGINGSPLATEN

voor uitvulling ten bate van gelijkbouw van het drangerhuis ITS 96
(verpakkingseenheid  set = 2 stuks, voor 2-vleugelige puien = 2 sets)

VE VBH-artikelnr.

set 16-401323

DORMA BEVESTIGINGSTOEBEHOOR BZ I/ BZ II

deurdrangers en toebehoren
Deursluittechniek 07.04
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DORMA ITS 96 EMF

inbouwdeurdrangersysteem
met glijarm, verdekt ingebouwd met sterk afvallend openingsmoment, traploos instelbare 
sluitkracht, instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag zonder progressief gedempte 
mechanische openingsbegrenzer. Deuropeningshoek maximaal 120°, met 
elektromechanische vastzetinrichting tussen 80° en 120°.
Aansluiting aan externe rookmeldcentrale

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Vermogensopname  60 mA 
Inschakelduur   100% 
Rimpel    30%  

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 120 kg 16-408549

stuks L + R EN 3-6 max. 1400 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-408557

Genoemde maten in () zijn voor sluitkracht EN 2-4

Toepassing is afhankelijk van het profiel.

Bij een naar buitendraaiende deur moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij naar buitendraaiende deuren, blootgesteld aan windbelasting, wordt de toepassing van de 
TS 93 systemen aanbevolen!

Volgens DIN SPEC 1104. Deze adviseert handmatige sluitinstellingen toe te passen, die de 
openingskracht tussen de 2° en 60° met 40% vermindert. 

DORMA BEVESTIGINGSPLATEN

voor uitvulling ten bate van gelijkbouw van het drangerhuis ITS 96
(verpakkingseenheid  set = 2 stuks, voor 2-vleugelige puien = 2 sets)

VE VBH-artikelnr.

set 16-401323

deurdrangers en toebehoren
07.05
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DORMA ITS 96 GSR 

inbouwdeurdrangersysteem
met glijarm, verdekt ingebouwd met geïntegreerde sluitvolgorderegeling met sterk afvallend 
openingsmoment, traploos instelbare sluitkracht, instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag 
en progressief gedempte mechanische openingsbegrenzer. Deuropeningshoek maximaal 
120°, op kantgrendel letten.

Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158  
Breedte passieve vleugel  700 mm  

VE DIN Sluitkracht Scharnierafstand Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 1450-2200 mm min. 40 mm max. 120 kg 16-402079

stuks L + R EN 3-6 1450-2800 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-402087

Bij bestelling alstublieft de ITS kamermaat en de DIN richting aangeven.

Toepassing is afhankelijk van het profiel.

Bij een naar buitendraaiende deur moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij naar buitendraaiende deuren, blootgesteld aan windbelasting, wordt de toepassing van de 
TS 93 systemen aanbevolen!

Volgens DIN SPEC 1104. Deze adviseert handmatige sluitinstellingen toe te passen, die de 
openingskracht tussen de 2° en 60° met 40% vermindert. 

DORMA VASTZETEENHEID RF

Voor glijrail G 96 SR-S, voor 2-vleugelige deuren, vastzetinrichting enkel op passieve deur, 
loopdeur wordt door de sluitvolgorderegelaar vastgehouden. 
Niet toe te passen op brandwerende deuren

VE DIN VBH-artikelnr.

stuks L + R 16-496332

met hoogteverstelling
voor glijrail G 96

VE X VBH-artikelnr.

stuks 15-24 mm 16-580007

stuks 23-40 mm 16-580015

DORMA BEVESTIGINGSTOEBEHOOR BZ I/ BZ II

DORMA BEVESTIGINGSPLATEN

voor uitvulling ten bate van gelijkbouw van het drangerhuis ITS 96
(verpakkingseenheid  set = 2 stuks, voor 2-vleugelige puien = 2 sets)

VE VBH-artikelnr.

set 16-401323

07.06
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DORMA ITS 96 GSR EMF

inbouwdeurdrangersysteem
met glijarm, verdekt ingebouwd met geïntegreerde sluitvolgorderegeling met sterk afvallend 
openingsmoment, traploos instelbare sluitkracht, instelbare sluitsnelheid, instelbare eindslag, 
met elektromechanische vastzetinrichting in passieve- en loopdeur, instelbare vastzetinrich-
ting tussen 80° - 120°,  zonder progressief gedempte mechanische openingsbegrenzer. 
Deuropeningshoek maximaal 120°, op kantgrendel letten. 

Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158  
Breedte passieve vleugel  700 mm  

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Vermogensopname  120 mA 
Inschakelduur   100% 
Rimpel    30%  

VE DIN Sluitkracht Scharnierafstand Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 1450-2200 mm min. 40 mm max. 120 kg 16-408565

stuks L + R EN 3-6 1450-2800 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-408573

Toepassing is afhankelijk van het profiel.

Bij een naar buitendraaiende deur moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij naar buitendraaiende deuren, blootgesteld aan windbelasting, wordt de toepassing van de 
TS 93 systemen aanbevolen!

Volgens DIN SPEC 1104. Deze adviseert handmatige sluitinstellingen toe te passen, die de 
openingskracht tussen de 2° en 60° met 40% vermindert.

met hoogteverstelling
voor glijrail G 96

VE X VBH-artikelnr.

stuks 15-24 mm 16-580007

stuks 23-40 mm 16-580015

DORMA BEVESTIGINGSTOEBEHOOR BZ I/ BZ II

DORMA BEVESTIGINGSPLATEN

voor uitvulling ten bate van gelijkbouw van het drangerhuis ITS 96
(verpakkingseenheid  set = 2 stuks, voor 2-vleugelige puien = 2 sets)

VE VBH-artikelnr.

set 16-401323

deurdrangers
Deursluittechniek07.07
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DORMA BEVESTIGINGSFRAME VOOR G 96 GSR

deurdrangers en toebehoor

voor gebruik bij deuren met E-openers. Bijvoorbeeld deurvergrendeling, deurbreedte 
minimaal 1900 mm (loopdeurvleugel minimaal 1200 mm), vergrendeling naar boven. 

VE Materiaal VBH-artikelnr.

stuks verzinkt staal 16-582816

DORMA DRAAILAGER

voor G 96 GSR, (twee draailagers verplicht) 

VE Materiaal VBH-artikelnr.

stuks verzinkt staal 16-550167

De draailager kan in combinatie met de glijrail G 96 N 20 als openingsbegrenzer ingesteld 
worden (2-vleugelige variant op aanvraag)

deurdrangers en toebehoor
Deursluittechniek 07.08
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bepaling van kamermaat

Bepaling van de benodigde ITS-kamermaat

De ITS-kamermaat is gebaseerd op de afstand tussen bovenkant 
ITS-bevestigingsplaat en onderzijde glijrail. 

Voorbeeld ITS-kamermaat met maatvoering, zie afbeelding 1. 

Uitgangsbasis voor de bepaling van de benodigde ITS-kamermaat 
is de door de systeemfabriekant opgegeven afstand  tussen boven-
kant vleugel en onderkant kozijn. 

Bevestigingsplaat
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Afbeelding 1

Variant 1
Inbouw variant 1
ITS 96 (sluiter):  Bevestigingsplaat inbouw met vleugelprofiel 
  afhankelijk van de bevestigingssituatie eventueel 
  middels bevestigingsplaat  (16-401323)

G 96x (glijrail)    Inbouwen in lijstprofiel middels 
  bevestigingselement (16-401331). Enkel 
  gebruiken bij normale glijrail (G 96 N) 

ITS-kamermaat = de door de systeemfabrikant opgegeven 
afstand.

Variant 2
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t

ka
m

er
m

aa
t

07.09

Inbouw variant 2
ITS 96 (sluiter):  Huis - bevestigingsplaat plaatsen op 
  vleugelprofiel

G 96x (glijrail)  Inbouwen in lijstprofiel middels 
  bevestigingselement (16-401331). Enkel 
  gebruiken bij normale glijrail (G 96 N) 

ITS-kamermaat = de door de systeemfabrikant opgegeven 
afstand minus 3 mm (Sterkte van de bevestigingsplaat)

Afwijkende inbouwvarianten op aanvraag, 
Profieldoorsnede tekeningen in schaal 1:1 gewenst. 

bepaling van kamermaat
Deursluittechniek
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GEZE BOXER

inbouwdeurdranger voor enkele deuren 
Sluitkracht, sluitsnelheid, eindslag en hydraulische openingsdemping zijn in 
ingebouwde staat gemakkelijk instelbaar. De deurdranger kan zonder wijziging op 
rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast.De deuropening moet bij een 
openingshoek van ca. 120 graden worden beperkt met een deurstop.

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155  A

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 130 kg 16-747424

stuks L + R EN 3-6 max. 1400 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-747432

Bij gebruik op een brand- en rookwerende deur is een extra verificatie van de 
geschiktheid verplicht!
Inbouwtekeningen naar behoefte, inbouw is afhankelijk van profiel. 
Bij naar buitendraaiende deuren moet een deurstop gebruikt worden. 

GEZE VASTZETEENHEID

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm rail

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-296252

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren. 

GEZE OPENINGSBEGRENZER

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm rail
instelbaar van 88° tot 115°

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-385573

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet ( niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

07.10
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GEZE BOXER E

inbouwdeurdranger voor enkele deuren, met vrijloop-functie.
De deurdranger is volledig in de deur ingebouwd en is in de uitvoering Boxer EFS EN4 met 
vrijloopfunctie uitgebreid. De vrijloopfunctie komt tot stand na het eenmalig openen van de 
deur voorbij de 80 graden. Door de elektrohydraulische vastzetting wordt de sluiter in die 
stand vastgehouden. Hierdoor kan de gebruiker de deur passeren zonder weerstand in 
openings- of sluitrichting te ondervinden. De deurdranger kan zonder wijziging op rechts- en 
links- draaiende deuren worden toegepast. In ingebouwde staat zijn de sluitsnelheid, de 
eindslag en de mechanische openingsdemping in de glijrail instelbaar. 
De deurdranger is getest volgens EN1155 en voor gebruik met GEZE rookmeldcentrales 
RSZ6 en RSZ5 goedgekeurd. De deuropening moet bij een openingshoek van ca. 120 
graden worden beperkt met een deurstop.

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155  
Bedrijfsspanning   24 V DC

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 4 max. 1100 mm min. 50 mm max. 130 kg 16-747467

GEZE BOXER EFS

inbouwdeurdranger voor enkele deuren, met elektromechanische vastzetting in de 
glijrail kan worden gebruikt op enkelwerkende deuren. De E-glijrail met elektromechanische 
vastzetting is gekeurd volgens EN1155. De houdkracht van de vastzetting is traploos instel-
baar, de vastzethoek is instelbaar tussen ca. 80° tot ca. 120°. 
De vastzetpositie is passeerbaar. Sluitkracht, sluitsnelheid, eindslag en hydraulische 
openingsdemping zijn in ingebouwde staat gemakkelijk instelbaar. De deurdranger kan 
zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende deuren worden toegepast. De Boxer E is voor 
gebruik met de GEZE rookmeldcentrales RSZ6 en RSZ5 goedgekeurd. De deuropening 
moet bij een openingshoek van ca. 120 graden worden beperkt met een deurstop.

Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155  
Bedrijfsspanning   24 V DC

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 130 kg 16-747513

stuks L + R EN 3-6 max. 1400 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-747521

Bij gebruik op een brand- en rookwerende deur is een extra verificatie van de geschiktheid 
verplicht!
Inbouwtekeningen naar behoefte, inbouw is afhankelijk van profiel. 
Bij naar buitendraaiende deuren moet een deurstop gebruikt worden. 

Bij gebruik op een brand- en rookwerende deur is een extra verificatie van de geschiktheid 
verplicht!
Inbouwtekeningen naar behoefte, inbouw is afhankelijk van profiel. 
Bij naar buitendraaiende deuren moet een deurstop gebruikt worden. 
In combinatie met een vrijloop deursluiter is een onderbreker knop verplicht!
EFS- deursluiter voor 2-vleugelige deuren op aanvraag. 

GEZE ASVERLENGER BOXER EFS

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks verlenging 4 mm 16-889300

stuks verlenging 8 mm 16-889318

07.11
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GEZE BOXER ISM

inbouwdeurdrangersysteem voor dubbele deuren
Het systeem GEZE Boxer ISM bestaat uit de deurdrangers Boxer 2-4 of Boxer 3-6 
gemonteerd in de deuren en een ISM-glijrail met geïntegreerde sluitvolgorderegeling volgens 
EN1158 in het kozijn ingebouwd. Bij dubbele deuren zorgt de sluitvolgorderegeling ervoor 
dat de loopdeur in wachtpositie blijft staan, tot de standdeur gesloten is. In ingebouwde staat 
zijn de traploze sluitkracht, de sluitsnelheid, eindslag en de hydraulische openingsdemping 
instelbaar. Het systeem kan zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende loopdeuren worden 
toegepast. 

Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155  A / EN 1158
Standdeurbreedte   Minimaal 540 mm   

VE DIN Sluitkracht Scharnierafstand Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 1300-2200 mm min. 40 mm max. 130 kg 16-747475

stuks L + R EN 3-6 1300-2800 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-747483

GEZE BOXER E-ISM

inbouwdeurdrangersysteem voor dubbele deuren 
Het systeem GEZE Boxer E-ISM bestaat uit de deurdrangers Boxer 2-4 of Boxer 3-6 
gemonteerd in de deuren en een E-ISM-glijrail in het kozijn ingebouwd. De glijrail is met een 
geïntegreerde sluitvolgorderegeling volgens EN1158 en dubbelzijdige elektromechanische 
vastzetting volgens EN1155 uitgebreid. Bij dubbele deuren zorgt de sluitvolgorderegeling 
ervoor dat de loopdeur in wachtpositie blijft staan, tot de standdeur gesloten is. De 
houdkracht is traploos instelbaar, de vastzethoek is tussen ca. 80° tot ca. 120° instelbaar. De 
vastzetpositie is passeerbaar. In ingebouwde staat zijn de traploze sluitkracht, de 
sluitsnelheid, eindslag en de hydraulische openingsdemping instelbaar. Het systeem kan 
zonder wijziging op rechts- en linksdraaiende loopdeuren worden toegepast. Het systeem is 
voor gebruik met de GEZE rookmeldcentralen RSZ6 en RSZ5 goedgekeurd. 

Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155  A / EN 1158
Standdeurbreedte   Minimaal 540 mm 

Bedrijfsspanning   24 V DC  
Stroomafname   200 mA
Inschakelduur   100%     

VE DIN Sluitkracht Scharnierafstand Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 1300-2200 mm min. 40 mm max. 130 kg 16-747491

stuks L + R EN 3-6 1300-2800 mm min. 50 mm max. 180 kg 16-747505

Bevestigingskit voor ISM glijrail, artikelnummer 16-807432, apart bestellen. 
Bij gebruik op een brand- en rookwerende deur is een extra verificatie van de geschiktheid 
verplicht!
Inbouwtekeningen naar behoefte, inbouw is afhankelijk van profiel. 
Bij naar buitendraaiende deuren moet een deurstop gebruikt worden. 

Bevestigingskit voor ISM glijrail, artikelnummer 16-807432, apart bestellen. 
Bij gebruik op een brand- en rookwerende deur is een extra verificatie van de geschiktheid 
verplicht!
Inbouwtekeningen naar behoefte, inbouw is afhankelijk van profiel. 
Bij naar buitendraaiende deuren moet een deurstop gebruikt worden. 

GEZE VASTZETEENHEID

voor ISM glijrail, per vleugel 1 stuk.
(loop- en passieve deur seperaat vastzetbaar)

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-739430

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren.

07.12
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GEZE BOXER P

inbouwdeurdranger voor pendeldeuren 
De inbouwdeurdranger GEZE Boxer 2-4 met pendel-glijrail is geschikt voor gebruik bij 
lichte pendeldeuren met een minder intensief personenverkeer.  De boxer is volledig in 
de deur ingebouwd en niet zichtbaar als de deur gesloten is. De sluitkracht, sluitsnelheid, 
eindslag en hydraulische opening zijn in ingebouwde staat instelbaar. 
De openingshoek moet bij ca. 120 graden worden beperkt met een deurstop.

Deurtype    Pendeldeur 1-vleugel
Normering   EN 1155  A 

VE DIN Sluitkracht Vleugelbreedte Deurdikte Vleugelgewicht VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 2-4 max. 1100 mm min. 40 mm max. 80 kg 16-747394

GEZE VASTZETEENHEID 

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm rail

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-296252

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren.

GEZE OPENINGSBEGRENZER

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm raIL
instelbaar van 88° tot 115°

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-385573

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet (niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

07.13

Toepassing

Uitvoering

Montage aan scharnierzijde Montage aan niet- scharnierzijde

Deurbladmontage DeurbladmontageKopmontage Kopmontage

1-
vl

eu
ge

lig
2-

vl
eu

ge
lig

Normale uitvoering

Vastzetinrichting

Elektromechanische 
vastzetinrichting

Elektromechanische 
vastzetinrichting en 
geïntegreerde rookmelder

Glijarm 
sluitvolgorderegelaar

EMF 1: glijarm sluitvolgor-
deregelaar met elektro-
motor. Vastzetinrichting in 
passieve vleugel* 

EMF 2: glijarm sluitvolgor-
deregelaar met elektro-
motor. Vastzetinrichting in 
beide vleugels 

EMF 1G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar met 
elektromotor. Vastzetin-
richting in loopvleugel 

EMF 1G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar aan 
de niet- scharnierzijde

EMF 2G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar met 
elektromotor, aan de niet- 
scharnierzijde Vastzetin-
richting in beide vleugels* 
*of additioneel met 
geïntegreerde rookmelder 
(EMR)

Let op!
De openingsdemping en 
sluitvertraging zijn bij dit 
montagetype niet werkzaam. 

Let op!
Bij een asymmetrisch element 
moet de breedte passieve vleugel 
minimaal 370 mm bedragen. 

Bij een asymmetrisch element 
moet de breedte passieve vleugel 
minimaal 600 mm bedragen. 

Uitvoering BG is vanaf 1500 mm 
totale deurbreedte mogelijk. 

Let op!

Deursluiter met toepassing 
voor rook- en brandwerende 
deuren

Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120 tot 145° beperkt. 
Bij EMF- en EMR- sluiters is de 
deuropeningshoek op 120° 
begrensd. Om een veilige sluiting 
van de deur te waarborgen en 
beschadigingen van de deur of 
deurdrangers te vermijden, adviseren 
wij een deurstop te installeren. 
Bij brandwerende deuren moet een 
deurstop geïnstalleerd worden. 

Let op!

Let op!
De openingsdemping en 
sluitvertraging zijn bij dit 
montagetype niet werkzaam. 
Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120 tot 145° beperkt. 
Om beschadigingen van de deur of 
deurdrangers te vermijden, adviseren 
wij een deurstop te installeren. 
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Toepassing

Uitvoering

Montage aan scharnierzijde Montage aan niet- scharnierzijde

Deurbladmontage DeurbladmontageKopmontage Kopmontage

1-
vl

eu
ge

lig
2-

vl
eu

ge
lig

Normale uitvoering

Vastzetinrichting

Elektromechanische 
vastzetinrichting

Elektromechanische 
vastzetinrichting en 
geïntegreerde rookmelder

Glijarm 
sluitvolgorderegelaar

EMF 1: glijarm sluitvolgor-
deregelaar met elektro-
motor. Vastzetinrichting in 
passieve vleugel* 

EMF 2: glijarm sluitvolgor-
deregelaar met elektro-
motor. Vastzetinrichting in 
beide vleugels 

EMF 1G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar met 
elektromotor. Vastzetin-
richting in loopvleugel 

EMF 1G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar aan 
de niet- scharnierzijde

EMF 2G: glijarm 
sluitvolgorderegelaar met 
elektromotor, aan de niet- 
scharnierzijde Vastzetin-
richting in beide vleugels* 
*of additioneel met 
geïntegreerde rookmelder 
(EMR)

Let op!
De openingsdemping en 
sluitvertraging zijn bij dit 
montagetype niet werkzaam. 

Let op!
Bij een asymmetrisch element 
moet de breedte passieve vleugel 
minimaal 370 mm bedragen. 

Bij een asymmetrisch element 
moet de breedte passieve vleugel 
minimaal 600 mm bedragen. 

Uitvoering BG is vanaf 1500 mm 
totale deurbreedte mogelijk. 

Let op!

Deursluiter met toepassing 
voor rook- en brandwerende 
deuren

Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120 tot 145° beperkt. 
Bij EMF- en EMR- sluiters is de 
deuropeningshoek op 120° 
begrensd. Om een veilige sluiting 
van de deur te waarborgen en 
beschadigingen van de deur of 
deurdrangers te vermijden, adviseren 
wij een deurstop te installeren. 
Bij brandwerende deuren moet een 
deurstop geïnstalleerd worden. 

Let op!

Let op!
De openingsdemping en 
sluitvertraging zijn bij dit 
montagetype niet werkzaam. 
Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120 tot 145° beperkt. 
Om beschadigingen van de deur of 
deurdrangers te vermijden, adviseren 
wij een deurstop te installeren. 
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DORMA TS 93 BASIC

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, sluitsnelheid en eindslag hydraulisch 
gecontroleerd en instelbaar, sluitkracht instelbaar, met openingsdemping zonder 
sluitvertraging. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724319

Let op: 
De TS93 Basic is niet combineerbaar met het TS 93 systeem in Contur Design.

07.15

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   
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DORMA TS 93 B

glijarm deurdrangersysteem in Contour Design
Normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, sluitsnelheid en eindslag hydraulisch 
gecontroleerd en instelbaar, met openingsdemping en sluitvertraging (met kopmontage niet 
werkzaam).

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724432

Inbouwsituaties zie pagina 07.14

Sluitkracht   EN 5-7
Vleugelbreedte   Tot 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724408

07.16
deurdrangers

Deursluittechniek

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154
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DORMA TS 93 G

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde, kopmontage aan scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, sluitsnelheid en eindslag hydraulisch 
gecontroleerd en instelbaar, met openingsdemping en sluitvertraging.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724467

Inbouwsituaties zie pagina 07.14

deurdrangers
Deursluittechniek

Sluitkracht   EN 5-7
Vleugelbreedte   Tot 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724491

07.17

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   
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DORMA TS 93 B RF

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, vastzetinrichting in- en uitschakelbaar, 
uittrekkracht verstelbaar, vastzetinrichting tussen 80° en maximaal 150° instelbaar, 
sluitsnelheid en eindslag hydraulisch gecontroleerd en instelbaar, met openingsdemping en 
sluitvertraging. Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724521

Sluitkracht   EN 5-7
Vleugelbreedte   Tot 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724556

Inbouwsituaties zie pagina 07.14

deurdrangers
Deursluittechniek 07.18

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   
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DORMA TS 93 G RF

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde, kopmontage aan scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, vastzetinrichting in- en uitschakelbaar, 
uittrekkracht verstelbaar, vastzetinrichting tussen 80° en maximaal 150° instelbaar, 
sluitsnelheid en eindslag hydraulisch gecontroleerd en instelbaar, sluitkracht instelbaar, met 
openingsdemping en sluitvertraging.
Niet toe te passen op brandwerende deuren

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724580

Sluitkracht   EN 5-7
Vleugelbreedte   Tot 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724610

Inbouwsituaties zie pagina 07.14

07.19

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154   
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DORMA TS 93 B EMF

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon met geïntegreerde, instelbare 
elektromechanische vastzetinrichting voor aansluiting aan externe rookmeldcentrale. 
Vastzetinrichting tussen 80° en maximaal 140°, instelbaar vastzetpunt is gelijktijdig maximale 
deuropeningshoek, deurstopper instellen.  

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-801040

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

07.20
deurdrangers
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Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155   

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Anschlussleistung   max. 1,4W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar

Inbouwsituaties zie pagina 07.14
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DORMA TS 93 G EMF

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon met geïntegreerde, instelbare 
elektromechanische vastzetinrichting voor aansluiting aan externe rookmeldcentrale. 
Vastzetinrichting tussen 80° en maximaal 140°, instelbaar vastzetpunt is gelijktijdig maximale 
deuropeningshoek, deurstopper instellen.  

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-801043

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

07.21
deurdrangers
Deursluittechniek

Sluitkracht   EN 2-5
Vleugelbreedte   Tot 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155   

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 1,4W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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deurdrangers
Deursluittechniek

DORMA TS 93 B EMR

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, met elektromechanische 
vastzetinrichting, geïntegreerde rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor 
meer melders, externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact. 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 140° (FB 950 - 1250 mm), 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 120° (FB tot 950 mm), 
instelbaar vastzetpunt is gelijktijdig maximale deuropeningshoek, deurstopper instellen.  
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-801047

Vleugelbreedte    950 - 1250 mm

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet  te gebruiken. 

07.22

Sluitkracht   EN 2-5
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155   

Voedingsspanning   230 V AC ± 10 %
Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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deurdrangers
Deursluittechniek

DORMA TS 93 G EMR

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon, met elektromechanische 
vastzetinrichting, geïntegreerde rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor 
meer melders, externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact. 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 140° (FB 950 - 1250 mm), 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 120° (FB tot 950 mm), 
instelbaar vastzetpunt is gelijktijdig maximale deuropeningshoek, deurstopper instellen.  
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

Vleugelbreedte   950 - 1250 mm

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-801050

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724734

Vleugelbreedte   tot 950 mm

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

07.23

Sluitkracht   EN 2-5
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155   

Voedingsspanning   230 V AC ± 10 %
Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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deurdrangers
Deursluittechniek

DORMA TS 93 GSR/V

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon met geïntegreerde, mechanische 
sluitvolgorderegeling over een van de sluithydrauliek onafhankelijke schuifstangensystemen, 
deurvleugel niet vaststelbaar, met openingsdemping en sluitvertraging 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724823

Sluitkracht   EN 5-7
Scharnierafstand   1350 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158  

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724858

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

07.24

Loopvleugel Passieve vleugel

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1350 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158
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DORMA TS 93 GSR/BG

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail en montageconsole voor DIN gatenpatroon met geïntegreerde, mechanische 
sluitvolgorderegeling over een van de sluithydrauliek onafhankelijke schuifstangensystemen, 
deurvleugel niet vaststelbaar, met openingsdemping en sluitvertraging.  

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724882

Meenemer set met oploopnok systeQ artikelnummer 18-811746 gebruiken!

07.25
deurdrangers
Deursluittechniek

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1500 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  600 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158  
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DORMA TS 93 GSR EMF1/V

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
Zoals de TS 93 GSR, maar met geïntegreerde, instelbare elektromechanisch passieve deur 
vastzetpunt tussen 80° en maximaal 130°. 
Vastzetpunt is gelijkertijd deuropeningshoek, deurstopper instellen. De loopdeur kan via 
de GSR in een openingshoek tot max. 150° worden vastgezet, met openingsdemping en 
sluitvertraging.  

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-724912

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

GSR ook voor deurbreedte van 1220 - 1350 mm (VK) en 2500 - 3200 mm (VL) leverbaar. 

07.26
deurdrangers

Deursluittechniek

Loopvleugel Passieve vleugel

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1350 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 / EN 1158  

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 1,4W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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deurdrangers
Deursluittechniek

DORMA TS 93 GSR EMF2/V

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
Zoals de TS 93 GSR, maar met geïntegreerde, instelbare elektromechanisch loop- en 
passieve deur vastzetpunt tussen 80° en ca. 120°. 
Vastzetpunt is gelijkertijd deuropeningshoek, deurstopper instellen. De loopdeur is onafhan-
kelijk van de passieve deur vastzetbaar met sluitvertraging en overbelastingbeveiliging.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.
stuks L + R Zilverkleurig 16-724971

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

GSR ook voor deurbreedte van 1220 - 1350 mm (VK) en 2500 - 3200 mm (VL) leverbaar. 

07.27

Loopvleugel Passieve vleugel

Deurstop

ca. 120° ca. 120°

ca. 80° ca. 80°

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1350 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 / EN 1158  

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 2,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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deurdrangers
Deursluittechniek

DORMA TS 93 GSR EMF2/BG/V

glijarm deurdrangersysteem
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde
Zoals de TS 93 GSR, maar met geïntegreerde, instelbare elektromechanisch loop- en
passieve deur vastzetpunt voor exacte fixering op een vastzetpunt tussen 80° en ca. 120°. 
Vastzetpunt is gelijkertijd deuropeningshoek, deurstopper instellen. De loopdeur is 
onafhankelijk van de passieve deur vastzetbaar met sluitvertraging en 
overbelastingbeveiliging.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-725005

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 

Meenemer set met oploopnok systeQ artikelnummer 18-811746 gebruiken!

07.28

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1350 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  600 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 / EN 1158  

Bedrijfsspanning   24 V DC/ ± 15 % 
Aansluitvermogen   max. 2,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar
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DORMA TS 93 GSR EMR/V

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail, geïntegreerde rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor meer 
melders, externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij 
alarmcontact. 
Deurvleugel is niet vastzetbaar
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-730211

Gebruik hoofdzakelijk in combinatie met krachtmagneten. 

07.29 deurdrangers
Deursluittechniek

Loopvleugel Passieve vleugel

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1700 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 

Voedingsspanning   230 V AC ± 10% 
Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15% 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 

GSR EMR vanaf 1700 mm hart op hart maat scharnieren.
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DORMA TS 93 GSR EMR1/V 

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail met elektromechanische vastzetting in passieve deur en geïntegreerde 
rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor meer melders, 
externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij alarmcontact. 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 120°, instelbaar vastzetpunt is gelijkertijd maximale 
deuropeningshoek, deurstopper instellen. 
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-725030

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken.  

deurdrangers
Deursluittechniek 07.30

Loopvleugel Passieve vleugel

Deurstop

ca. 120° ca. 120°

ca. 80° ca. 80°

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1700 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 

Voedingsspanning   230 V AC ± 10% 
Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15% 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar

GSR EMR vanaf 1700 mm hart op hart maat scharnieren.

GSR ook voor deurbreedte van 2500 - 3200 leverbaar. 
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DORMA TS 93 GSR EMR2/V

glijarm deurdrangersysteem in Contur Design
Normaalmontage aan scharnierzijde
met glijrail met elektromechanische vastzetting in passieve- en loopdeur en geïntegreerde 
rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor meer melders, 
externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij alarmcontact. 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 120°, instelbaar vastzetpunt is gelijkertijd maximale 
deuropeningshoek, deurstopper instellen. 
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-725099

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken.  

07.31
deurdrangers
Deursluittechniek

Loopvleugel Passieve vleugel

Deurstop

ca. 120° ca. 120°

ca. 80° ca. 80°

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1700 - 2500 mm
Standvleugelbreedte  370 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 

Voedingsspanning   230 V AC ± 10% 
Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15% 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar

GSR EMR vanaf 1700 mm hart op hart maat scharnieren.

GSR ook voor deurbreedte van 2500 - 3200 leverbaar. 
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DORMA TS 93 GSR EMR2/BG/V

Glijarm deurdrangersysteem
Normaalmontage aan niet- scharnierzijde
met glijrail met elektromechanische vastzetting in loop- en passieve deur en geïntegreerde 
rookmelder en spanning met aansluitmogelijkheid voor meer melders, 
externe onderbrekerschakelaar alsmede voor een potentiaalvrij alarmcontact. 
Vastzetpunt tussen 80° en maximaal 120°, instelbaar vastzetpunt is gelijkertijd maximale 
deuropeningshoek, deurstopper instellen. 
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-725129

Bij bijzonder grote en zware deuren met een breedte van meer dan 1250 mm bevelen wij 
aan een externe krachtmagneet te gebruiken. 
 
Meenemer set met oploopnok systeQ artikelnummer 18-811746 gebruiken!

deurdrangers
Deursluittechniek 07.32

Sluitkracht   EN 2-5
Scharnierafstand   1800 - 2500 mm
Breedte passieve vleugel  600 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1155 

Voedingsspanning   230 V AC ± 10% 
Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15% 
Aansluitvermogen   max. 9,8W
Inschakelduur   100% 
Houdkracht   instelbaar

GSR EMR vanaf 1700 mm hart op hart maat scharnieren.

GSR ook voor deurbreedte van 2500 - 3200 (VL) leverbaar.
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DORMA OPENINGSBEGRENZER

toebehoor in Contur Design

voor G-SR 30 mm hoog, instelbaar tussen 80° en maximaal 120°
(voor loop- en passieve deurvleugel 2 stuks bestellen!)

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-449768

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstop niet. 

DORMA VASTZETEENHEID

montage exclusief in de glijrail van de passieve deurvleugel. 
Voor deurdrangers in combinatie met G-SR. 
Functie: de vastzeteenheid wordt in de glijrail van de passieve deurvleugel gemonteerd, de 
loopdeur wordt door de sluitvolgorderegelaar opengehouden. In- en uitrukkracht zijn 
instelbaar. 

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-482650

Niet toepasbaar op brand- en rookwerende deuren 

DORMA VASTZETEENHEID

voor deurdrangers in combinatie met G-N 
In- en uitschakelbaar
In- en uitrukkracht instelbaar. 

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-326208

toebehoor in Contur Design
Deursluittechniek07.33
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DORMA OPENINGSBEGRENZER 

toebehoor in Contur Design

voor deurdrangers in combinatie met G-N
instelbaar tussen 80° en maximaal 120°

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-321230

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstop niet. 

GlijrailKlemstuk

AanslagBu�er
Schroef met verzonken kop
M5x16 DIN 965 

DORMA SLUITVOLGORDEREGELAAR SR 390

voor 2-vleugelige staaldeuren, op het kozijn te monteren
links en rechts toepasbaar

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks blank 18-244627

480

25 55

78
.590

44
28

43
.5

DORMA DRAAILAGER TS 93 GSR

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-724289

Deursluittechniek
toebehoor in Contur Design
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DORMA MONTAGEPLATEN 30 MM

toebehoor in Contur Design

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-723622

voor glijrail G-N

DORMA MONTAGEPLATEN 40 MM

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-723657

voor glijrail G-N

07.35
toebehoor in Contur Design
Deursluittechniek
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DORMA MONTAGEPLATEN G-EMF

toebehoor in Contur Design

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-723681

stuks RVS 16-723703

voor glijrail G-EMF

DORMA MONTAGEPLATEN

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-801210

stuks RVS 16-801212

voor glijrail G-EMR

DORMA MONTAGEPLATENSET

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-724220

stuks RVS 16-724238

voor glijrail G-SR vlak
2-delig

Deursluittechniek
toebehoor in Contur Design
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DORMA MONTAGEPLATENSET

toebehoor in Contur Design

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-724254

voor glijrail G-SR/BG, 3-delig

Loopdeur

Passieve deur

DORMA ROOKMELDCENTRALE RMZ

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-723746

stuks RVS optiek 16-723762

voor lateimontage, met optische rookmelder en geïntegreerde spanning, voor aansturing van 
alle DORMA vastzetapparaten. 
Met aansluitmogelijkheid voor meerdere rookmelders. Bij een alarmsituatie onderbreekt de 
RMZ de stroom naar de vastzettingen (= vrijgave van de vastzettingen).  De RMZ beschikt 
over een potentiaalvrij wisselcontact en heeft aansluitingen voor enkele bijkomende 
rookmelders en een onderbrekerschakelaar.
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

Voedingsspanning   230 V AC ± 10% 
Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15% / -10% 
Stroomafname   60 mA
Aansluitvermogen   9,8 W

toebehoor in Contur Design
Deursluittechniek07.37



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

Deursluittechniek

01.01.2017

toebehoor in Contur Design
Deursluittechniek

toebehoor in Contur Design

DORMA ROOKMELDER RM 

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-799432

optische rookmelder voor latei- en plafondmontage, met aansluitmogelijkheid voor meerdere 
rookmelders. De RM beschikt over een potentiaalvrij wisselcontact en heeft aansluitingen 
voor enkele bijkomende rookmelders en een onderbrekerschakelaar.

Normering   EN 54, deel 7
Bedrijfsspanning   24 V DC 
Stroomafname   25 mA
Aansluitvermogen   spanningsafhankelijk

DORMA ALARMMODULE RS 

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-724327

akoestische alarmmodule, achteraf in te bouwen voor RMZ, G-EMR, GSR-EMR

DORMA ENERGIEVERZORGING RZ01

met gestabiliseerde spanning voor aansluiting op rookmelder RM, DORMA vastzetapparaten 
met statusaanduiding en DORMA SVP-Sx

Stroomvoorziening  230 V AC ± 10%
Bedrijfsspanning   24 V DC 
Uitgangsstroom   600 mA ± 10%
Aansluitvermogen   8,5 W

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Lichtgrijs 25-335630

Meer componenten voor vluchtdeursystemen DORMA op aanvraag. 

Montage/ ingebruikname van vluchtdeursystemen op aanvraag. 

07.38
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DORMA TS 83

schaararm deurdrangersysteem
Normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
Schaararm deurdranger uitwisselbare afdekplaat, sluitkracht en 2 sluitsnelheden (0°- 15°, 
15°-180°) traploos instelbaar, instelbare eindslag via arm, zelfregulerende openingsdemping, 
voor algemene deuren en brandwerende deuren toegestaan. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-730068

Sluitkracht   EN 7
Vleugelbreedte   max. 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-254487

Ook met instelbare sluitvertraging en vlak gevormde stang leverbaar.
(Bij kopmontage andere aanslagmaat gebruiken). 

Roestbestendige uitvoering op aanvraag. 

Maat tussen haken = EN 7

deurdrangers
Deursluittechniek07.39

Sluitkracht   EN 3-6
Vleugelbreedte   max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154
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DORMA TS 83 RF

schaararm deurdrangersysteem
Normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
Pal-vastzetarm met uitschakelbare schaararm deurdranger, met uitwisselbare afdekplaat,  
sluitkracht en sluitsnelheid traploos instelbaar, met zelfregulerende openingsdemping, instel-
bare eindslag via arm, vastzetpunt instelbaar via een deuropeningshoek van ca. 150°, voor 
algemene deuren toegestaan. 
NIet toe te passen op brandwerende deuren. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-730092

Sluitkracht   EN 7
Vleugelbreedte   max. 1600 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-446696

DORMA MONTAGEPLATEN

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-730181

voor TS 83, met DIN gatenpatroon

voor sluitkracht EN 3-6 

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-244422

voor sluitkracht EN 7 

Ook met instelbare sluitvertraging en vlak gevormde stang leverbaar.
(Bij kopmontage andere aanslagmaat gebruiken). 

Roestbestendige uitvoering op aanvraag. 

Maat tussen haken = EN 7

07.40

Sluitkracht   EN 3-6
Vleugelbreedte   max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154
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DORMA TS 73 V

normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
Schaararm deurdranger uitwisselbare afdekplaat, sluitkracht en 2 sluitsnelheden (0°- 15°, 
15°-180°) traploos instelbaar, instelbare eindslag via arm, zelfregulerende openingsdemping, 
voor algemene deuren en brandwerende deuren toegestaan. 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-730122

Andere montagetypen enkel met speciaal toebehoor.

Ook met vlak gevormde stangen leverbaar.

DORMA TS 73 V RF 

normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
Vastzetarm met deurdranger uitwisselbare afdekplaat, sluitkracht en 2 sluitsnelheden (0°- 15°, 
15°-180°) traploos instelbaar, instelbare eindslag via arm, zelfregulerende 
openingsdemping, voor algemene deuren, niet toegestaan voor rook- en brandwerende 
deuren.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-730157

Andere montagetypen enkel met speciaal toebehoor.

Ook met vlak gevormde stangen leverbaar.

07.41 deurdrangers
Deursluittechniek

Sluitkracht   EN 2-4
Vleugelbreedte   max. 1100 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

Sluitkracht   EN 2-4
Vleugelbreedte   max. 1100 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154
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DORMA TS 73 EMF

normaalmontage aan scharnierzijde, kopmontage aan niet- scharnierzijde
Met normale arm, elektrohydraulische vastzetinrichting, vastzetting traploos tussen 75°-180°, 
compleet met verdeelkast en kabel, volledig gecontroleerde sluitsnelheid, 
instelmogelijkheden, zie TS 73V. 
Voor aansluiting op toegestane loslaatinrichtingen. 

Bedrijfsspanning   24 V DC ± 15%
Stroomafname   84 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    30%
Kleur    Zilverkleurig
Normering   EN 1155

VE DIN Sluitkracht Deurbreedte VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 4 tot 1100 mm 16-218480

stuks L + R EN 5 tot 1250 mm 16-218499

Normaalmontage aan scharnierzijde

VE DIN Sluitkracht Deurbreedte VBH-artikelnr.

stuks L + R EN 4 tot 1100 mm 16-218529

stuks L + R EN 5 tot 1250 mm 16-218537

Kopmontage aan  niet- scharnierzijde (zonder afb.)

DORMA MONTAGEPLATEN

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks Zilverkleurig 16-218561

voor TS 73 EMF, voor grootte EN 4,5 en 6

07.42



Druk- en/of zetfouten voorbehouden © VBH
productinformatie
Deurdranger TS5000

Deurdranger TS 5000
productinformatie

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

Deurdrangersterkte EN 

Sterkte 1    tot  750
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GEZE DEURDRANGER MET GLIJRAIL 

Openingsdemping

Sluitsnelheid 

vangt de deur op wanneer deze met een harde zwaai wordt 

opengegooid

De snelheid waarmee een deur gesloten wordt is per deur in te

stellen. 

Eindslag

Sluitvertraging

MONTAGE AAN DE NIET- 
SCHARNIERZIJDE: 
LET OP!

Maximale deuropeningshoek door middel van 

een deurstop begrenzen!

Bij de TS 3000 V, TS 5000 en TS 5000L

kan als alternatief van de deurstop de GEZE

T-S top glijrail met geïntegreerde openings-

begrenzer toegepast worden.  

GEZE deurdranger met instelbare sluitkracht:

Deurvleugelbreedte (mm)

 van  850  tot     950

 van  950    tot     1100

 van  1100  tot     1250

 van  1250  tot     1400

GEZE deurdranger met mechanische vastzetinrichting:

Door inbouw van de vastzetinrichting in de passende glijrail wordt 

een traploze instelbare deurvastzetting tussen 80° en 130° 

mogelijk. 

De houdkracht van de vastzetinrichting is instelbaar. Daarmee is 

ook de vastzetinrichting uitschakelbaar. 

GEZE TS 5000 en varianten: deuropeningshoek afhankelijk van “x”- maat
“x”- maat is een combinatie van deurdikte en draaipunt afstand

►  Neem de maximaal toegestane maat voor deurdikte, draaipunt afstand en  
      overslag in acht.

De normen schrijven voor, dat de deurdrangersterkte 

(sluitkracht van de drangers) gekozen moet worden op basis 

van de deurbreedte.

Indien het gebouw (deurhoogte, deurgewicht) of andere 

voorwaarden (windinvloed) het vereisen, moet de opeenvolgende

hogere sterkte ingesteld worden. 

GEZE TS 3000 V, TS 5000 en varianten omvatten in een 

behuizing meerdere deurdrangersterktes, die door middel van 

een stelschroef ingesteld kunnen worden. Bij de TS 5000 kan 

de gekozen sterkte van een visuele weergave afgelezen worden. 

Verlaagt de sluitsnelheid van een deur of houdt de deur open,

zodat passanten voldoende tijd hebben de deur te passeren. 

De deur krijgt vlak voor het sluiten extra snelheid om sluitweer-

standen, zoals bijvoorbeeld luchtweerstand te overwinnen. 

Eenvleugelige systemen

Deuropeningshoek
Tweevleugelige systemen

Deuropeningshoek

110

100

max. 90

   80
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   60
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     x
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GEZE DEURDRANGER MET GLIJRAIL 

Openingsdemping

Sluitsnelheid 

vangt de deur op wanneer deze met een harde zwaai wordt 

opengegooid

De snelheid waarmee een deur gesloten wordt is per deur in te

stellen. 

Eindslag

Sluitvertraging

MONTAGE AAN DE NIET- 
SCHARNIERZIJDE: 
LET OP!

Maximale deuropeningshoek door middel van 

een deurstop begrenzen!

Bij de TS 3000 V, TS 5000 en TS 5000L

kan als alternatief van de deurstop de GEZE

T-S top glijrail met geïntegreerde openings-

begrenzer toegepast worden.  

GEZE deurdranger met instelbare sluitkracht:

Deurvleugelbreedte (mm)

 van  850  tot     950

 van  950    tot     1100

 van  1100  tot     1250

 van  1250  tot     1400

GEZE deurdranger met mechanische vastzetinrichting:

Door inbouw van de vastzetinrichting in de passende glijrail wordt 

een traploze instelbare deurvastzetting tussen 80° en 130° 

mogelijk. 

De houdkracht van de vastzetinrichting is instelbaar. Daarmee is 

ook de vastzetinrichting uitschakelbaar. 

GEZE TS 5000 en varianten: deuropeningshoek afhankelijk van “x”- maat
“x”- maat is een combinatie van deurdikte en draaipunt afstand

►  Neem de maximaal toegestane maat voor deurdikte, draaipunt afstand en  
      overslag in acht.

De normen schrijven voor, dat de deurdrangersterkte 

(sluitkracht van de drangers) gekozen moet worden op basis 

van de deurbreedte.

Indien het gebouw (deurhoogte, deurgewicht) of andere 

voorwaarden (windinvloed) het vereisen, moet de opeenvolgende

hogere sterkte ingesteld worden. 

GEZE TS 3000 V, TS 5000 en varianten omvatten in een 

behuizing meerdere deurdrangersterktes, die door middel van 

een stelschroef ingesteld kunnen worden. Bij de TS 5000 kan 

de gekozen sterkte van een visuele weergave afgelezen worden. 

Verlaagt de sluitsnelheid van een deur of houdt de deur open,

zodat passanten voldoende tijd hebben de deur te passeren. 

De deur krijgt vlak voor het sluiten extra snelheid om sluitweer-

standen, zoals bijvoorbeeld luchtweerstand te overwinnen. 

Eenvleugelige systemen

Deuropeningshoek
Tweevleugelige systemen

Deuropeningshoek
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max. 90
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   60
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     x
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     x
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loopvleugel

TS 5000 / TS 5000 S   TS 5000 L   TS 5000 L  TS 5000

TS 5000 E TS 5000 L-E

 TS 5000  R  TS 5000 L-R

 

TS 5000 ISM

   TS 5000 E-ISM

   MSI-R-L 0005 ST      MSI-R 0005 ST

passieve vleugel

loopvleugel

Uitvoering met  deurdranger TS 5000 (DIN 18040 tot EN 4) of TS 5000 ECline (DIN 18040 tot EN 5) mogelijk. 
* VPK-varianten kunnen niet gecombineerd worden met de TS 5000 ECline .

TS 5000 L-ISM
TS 5000 L-ISM VPK*

TS 5000 L-E-ISM
TS 5000 L-E-ISM VPK*

Uitvoering KopmontageKopmontageDeurbladmontage Deurbladmontage

loopvleugel

loopvleugel

loopvleugel

loopvleugel

loopvleugel

passieve vleugel

passieve vleugel

passieve vleugel

passieve vleugel

passieve vleugel

2-
vl

eu
ge

lig
1-

vl
eu

ge
lig

Toepassing Montage aan scharnierzijde Montage aan niet- scharnierzijde

Normale uitvoering / 
met sluitvertraging

Elektromechanische 
vastzetinrichting

Elektromechanische 
vastzetinrichting en 
rookmeldcentrale

Geïntegreerde 
mechanische 
sluitvolgorderegelaar

Geïntegreerde 
mechanische 
sluitvolgorderegelaar 
elektromechanische 
vastzetinrichting aan 
beide zijden. 

Geïntegreerde 
mechanische 
sluitvolgorderegelaar 
elektromechanische 
vastzetinrichting aan 
beide zijden. Met 
rookmeldcentrale 

Let op!
De openingsdemping en 
sluitvertraging zijn bij dit 
montagetype niet werkzaam. 

De openingsdemping is bij dit 
montagetype niet werkzaam. 
Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120° begrensd. 
Om beschadigingen van de deur 
of deurdrangers te vermijden, 
adviseren wij een deurstop te 
installeren. 

Let op!

Afhankelijk van de bouwkundige 
inbouwsituatie is bij deze 
montagewijze een deuropenings-
hoek van ca. 120° begrensd. Om 
een veilige sluiting van de deur te 
waarborgen en beschadigingen van 
de deur of deurdrangers te 
vermijden, adviseren wij een 
deurstop te installeren. 
Bij brandwerende deuren moet een 
deurstop geïnstalleerd worden. 

Let op!
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GEZE TS 5000

deurdrangers
Deursluittechniek

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-271853

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de niet- scharnierzijde. 
De bovenliggende deurdranger TS 5000 staat garant voor een duidelijke lijnvoering en 
veelvoudige systeemvarianten. Deze is voor 1-vleugelige rechtse en linkse aanslagdeuren met 
grote vleugelbreedtes tot 1400 mm en voor gebruik op brand-en rookwerende deuren 
toegestaan. 

De sluitkracht, grootte 2-6 conform EN 1154, is zijdelings instelbaar, de thermisch 
gestabiliseerde sluitsnelheid, de hydraulische eindslag en de openingsdemping kunnen in in-
gebouwde toestand eenvoudig op de voorzijde worden ingesteld. Dankzij de optische zwaarte-
aanduiding kan de ingestelde sluitkracht eenvoudig worden gecontroleerd.  

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale vleugelbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

GEZE TS 5000 ECline

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-680338

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de niet- scharnierzijde. 
Voor barrièrevrij bouwen is de TS 5000 ECline de ideale systeemoplossing. De deurdranger 
realiseert de hoge sluitkracht EN5, en dit bij een naleving van de eisen conform de DIN-norm 
18040 m.b.t. het maximale openingsmoment van 47 Nm. Dit betekent dat deuren met een 
maximale deurbladbreedte van 1250 millimeter met een ECline kunnen worden uitgevoerd. 
De door officiële meting gewaarborgde effectiviteit van de TS 5000 ECline ligt hoger dan 
80%, d.w.z. dat nagenoeg de kracht die wordt gebruikt bij het openenen van de deur als 
sluitkracht wordt doorgegeven worden uitgevoerd met een TS 5000 ECline. 

Bij een deuropeningshoek van 2° - 60° maakt de nieuwe ECline glijrail een sterkdalend 
openingsmoment met ca. 40 % mogelijk, overeenkomstig het advies van DIN SPEC 1104. 
Het resultaat is een lichter openen van de deur. 
Afhankelijk van het gebruik kan de openingsondersteuning naar behoefte ook worden 
uitgeschakeld, bijv. bij deuren die blootstaan aan windbelasting of drukverschillen. 
Het boorschema is gelijk aan de TS 5000 standaarddeurdranger. 

Sluitkracht   EN 3-5
Maximale vleugelbreedte  max. 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / DIN 18040
Draaihoek   max. 180°

Inbouwsituaties op pagina 07.44

07.45



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

deurdrangers

01.01.2017

deurdrangers
Deursluittechniek

Deursluittechniek

GEZE TS 5000 L ECline

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-680389

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde, kopmontage aan de scharnierzijde. 
Voor barrièrevrij bouwen is de TS 5000 ECline de ideale systeemoplossing. De 
deurdranger realiseert de hoge sluitkracht EN5, en dit bij een naleving van de eisen conform 
de DIN-norm 18040 m.b.t. het maximale openingsmoment van 47 Nm. Dit betekent dat 
deuren met een maximale deurbladbreedte van 1250 millimeter met een ECline kunnen 
worden uitgevoerd. De door officiële meting gewaarborgde effectiviteit van de TS 5000 
ECline ligt hoger dan 80%, d.w.z. dat de kracht die wordt gebruikt bij het 
openenen van de deur als sluitkracht wordt doorgegeven met een TS 5000 ECline. 

Bij een deuropeningshoek van 2° - 60° maakt de nieuwe ECline glijrail een sterkdalend 
openingsmoment met ca. 40 % mogelijk, overeenkomstig het advies van DIN SPEC 1104. 
Het resultaat is een lichter openen van de deur. Afhankelijk van het gebruik kan de
openingsondersteuning naar behoefte ook worden uitgeschakeld, bijv. bij deuren die 
blootstaan aan windbelasting of drukverschillen. Het boorschema is gelijk aan de TS 5000 
standaarddeurdranger. 

Sluitkracht   EN 3-5
Maximale deurbreedte  max. 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / DIN 18040 
Draaihoek   180° 

Normaalmontage aan niet- scharnierzijde

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-680419

Kopmontage aan scharnierzijde

GEZE TS 5000 L

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-308617

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde, kopmontage aan de scharnierzijde. 
De bovenliggende deurdranger TS 5000 staat garant voor een duidelijke lijnvoering en 
veelvoudige systeemvarianten. Deze is voor 1-vleugelige rechtse en linkse 
aanslagdeuren met grote vleugelbreedtes tot 1400 mm en voor gebruik op brand- en 
rookwerende deuren toegestaan. 

De sluitkracht, grootte 2-6 conform EN 1154, is zijdelings instelbaar, de thermisch 
gestabiliseerde sluitsnelheid, de hydraulische eindslag en de openingsdemping kunnen 
in ingebouwde toestand eenvoudig op de voorzijde worden ingesteld. Dankzij de optische 
zwaarteaanduiding kan de ingestelde sluitkracht eenvoudig worden gecontroleerd.  

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 

Normaalmontage aan niet- scharnierkant

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-795968

Kopmontage aan scharnierkant

Inbouwsituaties op pagina 07.44
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GEZE TS 5000 S

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-553239

met sluitvertraging, standaardmontage aan de scharnierzijde
Met glijrail, optische zwaarte indicatie, sluitkracht en openingsdemping, hydraulische 
eindslag aan voorzijde instelbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale vleugelbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 

Inbouwsituaties op pagina 07.44
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GEZE TS 5000 RF

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-271888

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de niet- scharnierzijde. 
Met glijrail met automatisch openhouden in- en uitschakelbaar, optische zwaarte 
indicatie, alle functies aan de voorzijde instelbaar, verstelbare, hydraulische eindslag, 
openhoudpunt tussen 80° en 130° instelbaar. 
(Niet op brandwerende deuren toepassen)

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 

GEZE TS 5000 L-RF

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-338052

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde, kopmontage aan de scharnierzijde. 
Met glijrail met automatisch openhouden in- en uitschakelbaar, optische zwaarte indica-
tie, alle functies aan de voorzijde instelbaar, verstelbare, hydraulische eindslag, open-
houdpunt tussen 80° en 130° instelbaar. 
(Niet op brandwerende deuren toepassen)

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 

Inbouwsituaties op pagina 07.44
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GEZE TS 5000 T-STOP

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-745197

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de niet- scharnierzijde. 
De GEZE T-stop-glijrail maakt een uitvoering van deuren zonder hinderlijke deurbuffer mogelijk.* 
De ingang wordt fraaier, doordat de eerdere als gevolg van bodemmontage van deurbuffers 
ontstane „struikelplekken“ en vuilvangers voortaan afwezig zijn. Het gevaar van beknellingen tus-
sen deurblad en bodembuffer, bijv. in crèches of in scholen, wordt daardoor opgeheven.

De T-stop-glijrail is ontwikkeld voor de opbouwdeurdranger GEZE TS 5000, TS 5000 L en TS 3000 
V. De GEZE T-stop-glijrail is vervaardigd uit een speciaal verstevigd aluminium profiel met geïn-
tegreerd begrenzingsmechanisme. De begrenzingspositie kan vrij worden ingesteld, de installatie 
vindt plaats op het overeenkomstige boorschema van de standaardglijrail. Een uitbreiding bij reeds 
gebruikte deurdrangers is door verwisseling van de glijrail en de hendel zonder problemen mogelijk. 

Zware deuren en deuren die blootstaan aan windlast moeten van te voren worden onderzocht op 
geschiktheid. Optioneel kan de T-stop-glijrail ook worden voorzien van een mechanische 
vastzetting; hierdoor kunnen de deuren eenvoudig in geopende positie worden vastgezet.
In plaats van een deurdranger kan ook een bovenliggend GEZE-draailager worden gebruikt. De 
deur wordt door middel van de T-stopglijrail in de openingshoek begrensd. De automatische
sluiteigenschap vervalt hierdoor.
*in bepaalde gevallen moet daarnaast een deurstop worden gebruikt (zie diagram)

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

GEZE TS 5000 L T-STOP

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-745227

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde
Met T-stop glijrail, optische zwaarte indicatie, sluitkracht, sluitsnelheid en openingsdem-
ping, verstelbare, hydraulische eindslag aan de voorzijde instelbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154

Inbouwsituaties op pagina 07.44
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GEZE TS 5000 E

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-553360

standaardmontage aan de scharnierzijde 
Dankzij de elektromechanische vastzetting (conform EN 1155) in de 30 mm lage glijrail 
is de  bovenliggende deurdranger TS 5000 E traploos instelbaar van 80° tot 130° op een 
exact punt. Doordat de vastzetting bij gebruik van een extra rookschakeleenheid bij een 
brand of netuitval vastzetting activeert en de deur veilig sluit, is de deurdranger goedge-
keurd voor 1-vleugelige brand-en rookwerende deuren. 
De sluitkracht, grootte 2-6 conform EN 1154, de sluitsnelheid, de eindslag en de openings-
demping kunnen van te voren worden ingesteld. 
De deurdranger beschikt over een optische zwaarteaanduiding. De houdkracht van de 
vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is overrijdbaar.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155

Voedingspanning   24 V DC
Stroomafname   100 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    20%

GEZE TS 5000 E

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-786152

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Dankzij de elektromechanische vastzetting (conform EN 1155) in de 30 mm lage glijrail 
is de  bovenliggende deurdranger TS 5000 E traploos instelbaar van 80° tot 130° op een 
exact punt. Doordat de vastzetting bij gebruik van een extra rookschakeleenheid bij een 
brand of netuitval vastzetting activeert en de deur veilig sluit, is de deurdranger goedge-
keurd voor 1-vleugelige brand-en rookwerende deuren. 
De sluitkracht, grootte 2-6 conform EN 1154, de sluitsnelheid, de eindslag en de openings-
demping kunnen van te voren worden ingesteld. 
De deurdranger beschikt over een optische zwaarteaanduiding. De houdkracht van de 
vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is overrijdbaar.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155

Voedingspanning   24 V DC
Stroomafname   100 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    20%

Inbouwsituaties op pagina 07.44

07.50



Druk- en/of zetfouten voorbehouden © VBH

Deursluittechniek
deurdrangers

                   01.01.2017

GEZE TS 5000 R

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-553409

standaardmontage aan de scharnierzijde 
Glijraildeurdranger voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van max. 1400 mm 
met elektrische vastzetting en rookschakeleenheid.
De bovenliggende deurdranger TS 5000 R met elektromechanische vastzetting (conform 
EN 1155) en geïntegreerde rookschakeleenheid in de 30 mm lage glijrail is voor montage 
op de 1-vleugelige brand- en rookwerende deuren goedgekeurd. Bij brand wordt de rook-
melder geactiveerd en sluit de deur automatisch. De sluitkracht conform EN 1154 grootte 
2-6, de sluitsnelheid en de eindslag kunnen vooraf worden ingesteld, de deurdranger 
beschikt over een reguleerbare openingsdemping en een optische zwaarteaanduiding, De 
houdkracht van de vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is overrijdbaar. De vastzet-
voorziening beschikt over een algemene bouwgoedkeuring.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155

Voedingspanning   230 V AC
Bedrijfsspanning   24 V DC
Stroomafname   200 mA
Inschakelduur   100%

GEZE TS 5000 L-R

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-786209

Standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Glijraildeurdranger voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van max. 1400 mm 
met elektrische vastzetting en rookschakeleenheid.
De bovenliggende deurdranger TS 5000 R met elektromechanische vastzetting (conform 
EN 1155) en geïntegreerde rookschakeleenheid in de 30 mm lage glijrail is voor montage 
op de 1-vleugelige brand- en rookwerende deuren goedgekeurd. Bij brand wordt de rook-
melder geactiveerd en sluit de deur automatisch. De sluitkracht conform EN 1154 grootte 
2-6, de sluitsnelheid en de eindslag kunnen vooraf worden ingesteld, de deurdranger 
beschikt over een reguleerbare openingsdemping en een optische zwaarteaanduiding, De 
houdkracht van de vastzetting is instelbaar en de vastzetpositie is overrijdbaar. De vastzet-
voorziening beschikt over een algemene bouwgoedkeuring.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1400 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155

Voedingspanning   230 V AC
Bedrijfsspanning   24 V DC
Stroomafname   230 mA
Inschakelduur   100%

Inbouwsituaties op pagina 07.44
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GEZE TS 5000 ISM

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738476

Standaardmontage aan de scharnierzijde 
Glijraildeurdranger voor 2-vleugelige deuren met een scharnierafstand van max. 2800 mm 
met geïntegreerde sluitvolgorderegeling. 
De geïntegreerde sluitvolgorderegeling waarborgt bij 2-vleugelige deuren een correcte 
sluitvolgorde van beide deurvleugels. Tijdens het sluiten van de deur blijft de loopdeur in 
de wachtpositie staan, totdat de passieve deur gesloten is en via de sluitvolgorderegeling 
de loopdeur vrijgeeft. De GEZE systeemoplossing bestaat uit twee opbouwdeurdrangers 
TS 5000 met instelbare sluitkracht grootte 2-6 conform EN 1154 in combinatie met de 
ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, getest conform EN 
1158. De opbouwdeurdranger TS 5000 ISM is als systeem goedgekeurd voor 2-vleugelige 
brand-en rookwerende deuren.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 2800 mm
Breedte passieve vleugel  400 mm*
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1158

Glijrail over de lengte (tot 3200 mm) op aanvraag.

* in combinatie met TS 3000 V  op de passieve deur is een passieve deurvleugel 
breedte van 340 mm mogelijk. 

GEZE TS 5000 L-ISM

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738522

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Voor de niet-scharnierzijde is de variant TS 5000 L-ISM standaard of bij paniekfunctie 
slechts op de loopdeur beschikbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1360-2800 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1158

* in combinatie met TS 3000 V  op de passieve deur is een minimale passieve 
deurvleugel breedte van 340 mm mogelijk. 

Niet toe te passen op paniekdeuren die over de passieve deur open gaan. 

07.52
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GEZE TS 5000 L-ISM VPK

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-899356

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
met geïntegreerde sluitvolgorderegelaar in de glijrail, optische sterkte aanzicht, sluitkracht, 
sluitsnelheid, openingsvertraging en reguleerbare hydraulische eindslag van voren 
instelbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1360-2800 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1158
Openingshoek   max. 120° bij X-maat van 100 mm

* in combinatie met TS 3000 V  op de passieve deur is een minimale passieve 
deurvleugel breedte van 340 mm mogelijk. 

Meenemer set met oploopnok systeQ nr. 18-811747 gebruiken!

deurdrangers
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GEZE TS 5000 E-ISM 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738573

standaardmontage aan de scharnierzijde 
Glijraildeurdranger voor 2-vleugelige deuren met een scharnierafstand van max. 2800 mm. 
met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vastzetting.
De opbouwdeurdranger TS 5000 E-ISM voor 2-vleugelige deuren met geïntegreerde, 
onzichtbare sluitvolgorderegeling bevat een elektromechanische vastzetfunctie in de glijrail, 
zodat de deur op een exact punt kan worden geopend. Doordat de vastzetting bij gebruik van 
een extra rookschakeleenheid bij brand loskomt en de deuren automatisch sluiten, is het sys-
teem toegelaten voor brand-en rookwerende deuren. De GEZE systeemoplossing bestaat uit 
twee opbouwdeurdrangers TS 5000 met instelbare sluitkracht, grootte 2-6 conform EN 1154, 
in combinatie met de E-ISM-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, ge-
test conform EN 1158, en aan beide zijden elektromechanische vastzetting conform EN 1155. 
De houdkracht is instelbaar en de vastzetpositie is overrijdbaar.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 2800 mm
Breedte passieve deur   400 mm*
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155 / EN 1158

Voedingspanning   24 V DC ± 15%
Stroomafname   200 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    20%

Eenzijdige elektromechanische vastzetting (loopvleugel) op aanvraag. 

Glijrail over de lengte (tot 3200 mm) op aanvraag.

* in combinatie met TS 3000 V  op de passieve deur is een minimale passieve 
deurvleugel breedte van 340 mm mogelijk. 

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Voor de niet-scharnierzijde is de variant TS 5000 L-E-ISM standaard of bij paniekfunctie 
slechts op de loopdeur beschikbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1360 - 2800 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155 / EN 1158

Voedingspanning   24 V DC ± 15%
Stroomafname   200 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    20%

GEZE TS 5000 L-E-ISM 

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738620

Niet toe te passen op paniekdeuren die over de passieve vleugel open 
gaan. 
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normaalmontage aan de niet- scharnierzijde
Met elektromechanische vastzetinrichting in loop- en passieve vleugel. Met geïntegreerde 
sluitvolgorderegeling in de glijrail, optische sterkte aanzicht, sluitkracht, sluitsnelheid, 
openingsvertraging en reguleerbare hydraulische eindslag van voren instelbaar. 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1300 - 2800 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1158
Openingshoek   max. 120° bij X-maat van 100 mm

GEZE TS 5000 L-E-ISM VPK

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-801226

Meenemer set met oploopnok systeQ nr. 18-81147 gebruiken!

deurdrangers
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GEZE TS 5000 R-ISM

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738670

standaardmontage aan de scharnierzijde 
Glijraildeurdranger voor 2-vleugelige deuren met een scharnierafstand van max. 2800 mm. 
met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting en rookschakeleenheid
De opbouwdeurdranger TS 5000 R-ISM voor 2-vleugelige deuren met geïntegreerde, 
onzichtbare sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektromechanische vastzetting en 
geïntegreerde rookschakeleenheid is goedgekeurd voor montage op brand-en rookwerende 
deuren. Bij brand wordt de rookmelder geactiveerd en sluiten de deuren automatisch. De 
GEZE systeemoplossing bestaat uit twee deurdrangers TS 5000 met instelbare sluitkracht, 
grootte 2-6 conform EN 1154, in combinatie met de R-ISM-glijrail met geïntegreerde 
mechanische sluitvolgorderegeling, getest conform EN 1158, en aan beide zijden 
elektromagnetische vastzetting conform EN 1155 en rookschakeleenheid met 
vervuilingsindicatie en aanpassing van de alarmgrens. De houdkracht is instelbaar en de 
vastzetpositie is overrijdbaar. De vastzetvoorziening beschikt over een algemene
bouwgoedkeuring.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1500 - 2800 mm
Breedte passieve deur   400 mm*
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155 / EN 1158

Voedingspanning   230 V AC 
Bedrijfsspanning   24 V DC 
Rimpel    20%

Eenzijdige elektromechanische vastzetting (loopvleugel) op aanvraag. 

Glijrail over de lengte (tot 3200 mm) op aanvraag.

* in combinatie met TS 3000 V  op de passieve deur is een minimale passieve 
deurvleugel breedte van 340 mm mogelijk. 

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Voor de niet-scharnierzijde is de variant TS 5000 L-R-ISM standaard of bij paniekfunctie 
slechts op de loopdeur beschikbaar 

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  1500 - 2800 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155 / EN 1158

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-738735

GEZE TS 5000 L-R-ISM

Niet toe te passen op paniekdeuren die over de passieve vleugel open 
gaan. 
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GEZE TS 5000 L-R-ISM VP

standaardmontage aan de niet- scharnierzijde 
Met elektromechanische vastzetinrichting in loop- en passieve vleugel. 
Vastzetpunt traploos exact instelbaar tussen 80°-95°. Instelbare vastzetpositie overrijd-
baar, met rookmeldcentrale geïntegreerd in de glijrail, van voren niet zichtbaar, optische 
sterkte aanzicht, sluitkracht, sluitsnelheid, openingsvertraging en reguleerbare hydrauli-
sche eindslag van voren instelbaar. 
Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

Sluitkracht   EN 2-6
Minimale deurbreedte  380 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugel
Normering   EN 1154 / EN 1155 / EN 1158
Openingshoek   max. 95° bij X-maat van 90 mm

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-863360

Meenemer set met oploopnok systeQ nr. 18-811747 gebruiken!

deurdrangers
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GEZE DRAAILAGER

toebehoor voor TS 5000

te combineren met T-stop glijrail
Functie: gebruik in plaats van een dranger, als openingsbegrenzer.

Voor montage aan scharnier- en niet- scharnierzijde.

VE DIN VBH-artikelnr.

stuks verzinkt staal 16-708771

GEZE AFDEKKAP VOOR TS 5000

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-274038

stuks RVS optiek 16-451223

07.58
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toebehoor voor TS 5000

GEZE VASTZETEENHEID

voor TS 5000, TS 5500 en TS 3000 V

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-296252

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren. 

GEZE OPENINGSBEGRENZER

voor TS 5000, TS 5500 en TS 3000 V
instelbaar van 88° tot 115°

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-385573

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet (niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

GEZE VASTZETEENHEID VOOR ISM GLIJARM

voor ISM glijarm, 1 stuk per vleugel.  
(loop- en passieve deur seperaat vastzetbaar)

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-739430

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren. 

GEZE MONTAGEPLATEN

voor TS 4000 / TS 5000

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet ( niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-207969

stuks RVS optiek 16-715409

toebehoor voor TS 5000
Deursluittechniek07.59
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toebehoor voor TS 5000

GEZE MONTAGEPLATEN

voor standaard glijrail (TS 5000/ TS 3000) en T-stop glijrail

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-380288

GEZE MONTAGEPLATEN

voor standaard- / T-stop- / EFS- glijrail BG

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-838624

GEZE MONTAGEPLATEN

voor E-/EFS-glijrail (TS 5000) bouwhoogte 30 mm

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-608874

GEZE MONTAGEPLATEN E-ISM/ISM

- 3-delig
- voor R-ISM glijrail
- normaalmontage aan scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-739405
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toebehoor

GEZE MONTAGEPLATEN R-ISM

- 3-delig
- voor R-ISM glijrail
- normaalmontage aan scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-785938

GEZE MONTAGEPLATEN L-ISM/L-E-ISM/L-R-ISM

en L-ISM VP / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP
- 3-delig
- voor R-ISM glijrail
- normaalmontage aan niet- scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-739413

GEZE MONTAGEPLATEN L-ISM VPK

- 3-delig
- voor R-ISM glijrail
- normaalmontage aan niet- scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-899372

toebehoor
Deursluittechniek07.61
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GEZE HOEKCONSOLE

toebehoor

voor glijrail BG (TS 5000)

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-338281

stuks RVS optiek 16-715395

GEZE HOEKCONSOLE L-ISM/L-E-ISM/L-R-ISM

en L-ISM VP / L-E-ISM VP / L-R-ISM VP
- 3-delig
- voor glijrail
- normaalmontage aan niet- scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-861529

GEZE HOEKCONSOLE L-ISM VPK

- 3-delig
- voor L-ISM glijrail
- normaalmontage aan niet- scharnierzijde

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-899399
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Elektrohydraulische
vastzetinrichting met vrijloopfunctie

Elektrohydraulische
vastzetinrichting met vrijloopfunctie. 
Geïntegreerde rookmeldcentrale

Geïntegreerde mechanische 
sluitvolgorderegelaar, 
elektrohydraulische 
vastzetinrichting met vrijloopfunctie 
op loopvleugel

Geïntegreerde mechanische 
sluitvolgorderegelaar 
elektrohydraulische 
vastzetinrichting met vrijloopfunctie 
op loopvleugel.
Geïntegreerde rookmeldcentrale

Deurdranger met toepassing voor 
rook- en brandwerende deuren

loopvleugel

loopvleugel

passieve vleugel

passieve vleugel
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GEZE TS 5000 EFS

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-578487

goedgekeurd voor brand- en rookwerende deuren.
Standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van max. 1250 mm met 
elektrische vrijloopfunctie.
De opbouwdeurdranger TS 5000 EFS voor 1-vleugelige deuren is met de „Freeswing“-
vrijloopfunctie uitgerust. De deur kan worden betreden door weinig kracht uit te oefenen in 
openings- en sluitingsrichting. In bijv. bejaarden- of ziekenhuizen nadat de vrijloopfunctie door het 
eenmalig openen van de deur op ca. 90º, bijv. s‘ochtends, is geactiveerd. Bij brand wordt de deur 
veilig automatisch gesloten. Daarom is deze voor montage op 1-vleugelige brand-en rookwerende 
deuren goedgekeurd conform EN 1155. De deurdranger is goedgekeurd voor montage op 
rechter- en linker aanslagdeuren tot een vleugelbreedte van 1250 mm. De sluitkracht conform 
EN 1154 grootte 2-5, de sluitsnelheid en de eindslag kunnen van te voren worden ingesteld. De 
deurdranger beschikt over een optische zwaarteaanduiding.

Sluitkracht   EN 2-6
Maximale deurbreedte  max. 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155 

Voedingspanning   230 V
Bedrijfsspanning   24 V 

Normaalmontage aan scharnierzijde

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-578495

Kopmontage aan scharnierzijde

In combinatie met vrijloop-deursluiter onderbrekerschakelaar verplicht!

deurdrangers
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GEZE TS 5000 RFS

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-578479

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van max. 1250 mm met
elektrische vrijloopfunctie en rookschakeleenheid.
De opbouwdeurdranger TS 5000 RFS voor 1-vleugelige deuren beschikt over een 
geïntegreerde rookschakeleenheid als ook de „Freeswing“- vrijloopfunctie. De deur kan worden 
betreden door weinig kracht uit te oefenen in openings- en sluitingsrichting. Bij brand wordt de 
deur veilig automatisch gesloten. Daarom is deze voor montage op 
1-vleugelige brand-en rookwerende deuren goedgekeurd conform EN 1155. De sluitkracht 
conform EN 1154 grootte 2-5, de sluitsnelheid en de eindslag kunnen van te voren ingesteld 
worden. De deurdranger beschikt over een optische zwaarteaanduiding. De vastzetvoorziening 
beschikt over een algemene bouwgoedkeuring.

Sluitkracht   EN 2-5
Maximale deurbreedte  max. 1250 mm
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155 

Voedingspanning   230 V
Bedrijfsspanning   24 V 

Normaalmontage aan scharnierzijde

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-716308

Kopmontage aan scharnierzijde

In combinatie met vrijloop-deursluiter onderbreker schakelaar verplicht!

deurdrangers
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GEZE TS 5000 ISM / EFS

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-813002

standaardmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger voor 2-vleugelige deuren met een scharnierafstand van max. 2500 mm 
met geïntegreerde sluitvolgorderegeling en elektrische vrijloopfunctie.
Bij systeemoplossing GEZE TS 5000 ISM-EFS voor 2-vleugelige deuren wordt met behulp 
van ISM-EFS-glijrail en deurdranger TS 5000 E-HY (met geïntegreerde hydraulische 
vastzetting) op de loopdeur de „Freeswing“-vrijloopfunctie gerealiseerd. De deur moet 
eenmalig, bijv. s‘ochtends, ca. 90° worden geopend. De standdeur sluit via een 
opbouwdeurdranger TS 5000 automatisch. De geïntegreerde mechanische 
sluitvolgorderegeling vindt plaats via de ISM-glijrail. 
De GEZE systeemoplossing bestaat uit een opbouwdeurdranger TS 5000 E-HY, grootte 
2-5 conform EN 1154, op de loopdeur en een TS 5000 grootte 2-6 conform EN 1154, op de 
standdeur in combinatie met ISM-EFS-glijrail met geïntegreerde mechanische 
sluitvolgorderegeling, getest volgens EN 1158 en een vrijloopfunctie op de standdeur,
activeerbaar door het eenmalig openen van de deur onder een hoek van 90°. De 
opbouwdeurdranger TS 5000 ISM-EFS is als systeem goedgekeurd voor 2-vleugelige
brand-en rookwerende deuren.

Sluitkracht   EN 2-6
Vleugelbreedte   1300 - 2500 mm
Min. scharnierafstand  400 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158 

Bedrijfsspanning   24 V

GEZE TS 5000 R- ISM / EFS

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-813006

standaardmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger voor 2-vleugelige deuren met een scharnierafstand van max. 2500 mm 
met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, elektrische vastzetting en rookschakeleenheid.
Bij systeemoplossing GEZE TS 5000 R-ISM-EFS voor 2-vleugelige deuren wordt met behulp 
van R-ISM-EFS-glijrail en deurdranger TS 5000 E-HY (met geïntegreerde hydraulische 
vastzetting) op de loopdeur de „Freeswing“-vrijloopfunctie gerealiseerd. De deur moet
eenmalig, bijv. ‚s ochtends, ca. 90° worden geopend. De standdeur sluit via een 
opbouwdeurdranger TS 5000 automatisch. De geïntegreerde mechanische
sluitvolgorderegeling vindt plaats via de R-ISM-glijrail. De GEZE systeemoplossing bestaat 
uit een opbouwdeurdranger TS 5000 E-HY, grootte 2-5 conform EN 1154, op de loopdeur en 
een TS 5000, grootte 2-6 conform EN 1154, op de standdeur in combinatie met 
R-ISM-EFS-glijrail met geïntegreerde mechanische sluitvolgorderegeling, getest volgens EN 
1158, alsook in de glijrail geïntegreerde rookschakeleenheid met aanpassing van de 
alarmgrens, vervuilingsindicatie en testknop. De vastzetvoorziening beschikt over een 
algemene bouwgoedkeuring.

Sluitkracht   EN 2-6
Vleugelbreedte   1500 - 2500 mm
Min. scharnierafstand  400 mm
Deurtype    Draaideur 2-vleugels
Normering   EN 1154 / EN 1158 

Voedingspanning   230 V 
Bedrijfsspanning   24 V
Rimpel    20%

In combinatie met vrijloop-deursluiter onderbreker schakelaar verplicht!
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GEZE MONTAGEPLATEN

voor TS 4000 E en TS 5000 RFS / EFS
Normaalmontage EFS / RFS
Kopmontage EFS

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-218650

GEZE MONTAGEPLATEN

voor TS 4000 R en TS 5000 RFS 
Kopmontage

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart 16-259888

ONDERBREKER SCHAKELAAR GEZE

met opschrift “Deur sluiten”
Afmeting 80 x 80 x 9 mm

VE Kleur Uitvoering VBH-artikelnr.

stuks wit inbouw 17-396133

GEZE HANDSCHAKELAAR AS 500 UP

met lijst, glasplaat en vijf wisselbare opschriften, voor handmatige vrijlating van de elektrisch 
stuurbare vastzetapparaten inclusief afsluitweerstand voor statuscontrole. 

Afmeting    80 x 80 x 21 mm
Bedrijfsspanning   max. 250 V AC / 500 mA
Beschermingstype   IP 20

VE VBH-artikelnr.

stuks 17-811738

GEZE RESERVE AFDEKRAAM

voor handschakelaar GEZE AS 500 UP inclusief glasplaat.

VE VBH-artikelnr.

stuks 17-811739

toebehoor
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GEZE ROOKMELDCENTRALE RSZ 6

de rookmeldcentrale GEZE RSZ 6 heeft als functie brand en rook in een vroegtijdig stadium 
te detecteren. Deze stuurt vastzetcomponenten voor brand- en rookcompartimenten 
(geïntegreerde 24 V-voeding).

De RSZ 6 kan worden gebruikt voor zowel deurdrangers met vastzetvoorziening als 
houdmagneten. Het is mogelijk extra rookmelders aan te sluiten.
De 230 V-spanningskabel is verdekt liggend.

Technische kenmerken:
- Rookherkenning - optisch lichtprincipe
- Beschermd tegen kortsluiting
- Verontreiniging indicator
- Alarmdrempel

Bij een plafondhoogte van meer dan 1 meter boven de bovenkant van de te 
beschermen opening zijn twee extra rookmelders noodzakelijk. 

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-609013
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GEZE SET R- GLIJRAIL TS 5000 ECwire

toebehoor

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-810741

met elektrische vastzetting, geïntegreerde rookmeldcentrale ECwire TYP GC 161 en hendel, 
inclusief 2 stuks plafondmelders type GC 162 (wit). 
Goedgekeurd volgens EN 14637

GEZE SET R- GLIJRAIL BG TS 5000 ECwire

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-810743

met elektrische vastzetting, geïntegreerde rookmeldcentrale ECwire TYP GC 161 en hendel, 
inclusief 2 stuks plafondmelders type GC 162 (wit). 
Goedgekeurd volgens EN 14637

GEZE SET R-ISM GLIJRAIL TS 5000 ECwire

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-810745

doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische 
vastzetting, rookmeldcentrale ECwire TYP GC 161 en hendel, inclusief 2 stuks 
plafondmelders type GC 162 (wit). 
Goedgekeurd volgens EN 14637

GEZE SET R-ISM GLIJRAIL BG TS 5000 ECwire

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-810748

doorgaand, met geïntegreerde sluitvolgorderegeling, aan beide zijden elektrische 
vastzetting, rookmeldcentrale ECwire TYP GC 161 en hendel, inclusief 2 stuks 
plafondmelders type GC 162 (wit). 
Goedgekeurd volgens EN 14637

toebehoor
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GEZE PLAFONDROOKMELDER GC 162

toebehoor

bestaat uit:
- Sokkel Ø 110 mm, hoogte 54 mm
- Rooksensor

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks wit 16-810750

GEZE RESERVE ROOKMELDER GC 002 D

voor plafondrookmelder GC 152 en GC 162

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks wit 16-811764

GEZE PLAFONDROOKMELDER GC 163

bestaat uit:
- Sokkel Ø 110 mm, hoogte 54 mm
- Temperatuursensor

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks wit 16-810751

GEZE RESERVE ROOKMELDER GC 003 D

voor plafondrookmelder GC 153 en GC 163

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks wit 16-811765

Alleen te gebruiken met de ECwire vastzetuitrusting
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GEZE TS 3000 V

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-294500

standaardmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van max. 1100 mm
De bovenliggende deurdranger TS 3000 V is geschikt voor 1-vleugelige rechtse en linkse 
aanslagdeuren tot 1100 mm en voor montage op brand- en rookwerende deuren. De 
sluitkracht, grootte 1-4 conform EN 1154, is zijdelings instelbaar, de hydraulische eindslag en 
de thermostabiele sluitsnelheid kunnen op de voorzijde worden ingesteld.

Sluitkracht   EN 1-4
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

GEZE TS 3000 V RF

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-294535

standaardmontage aan de scharnierzijde
Glijraildeurdranger met openhouder voor 1-vleugelige deuren met een vleugelbreedte van 
max. 1100 mm. 
De bovenliggende deurdranger TS 3000 V is toegestaan voor 1-vleugelige rechter- en linker 
aanslagdeuren tot 1100 mm en voor montage op brand- en rookwerende deuren. De 
sluitkracht, grootte 1-4 conform EN 1154, is zijdelings instelbaar, de hydraulische eindslag en 
de thermostabiele sluitsnelheid kunnen op de voorzijde worden ingesteld.
Niet toe te passen op brandwerende deuren.

Sluitkracht   EN 1-4
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

Bij variant “normaalmontage aan niet- scharnierzijde” alstublieft bij bestelling duidelijk 
vermelden dat het om deze variant gaat. 

deurdrangers
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GEZE VASTZETEENHEID

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm rail

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-296252

Niet toe te passen op brand- en rookwerende deuren. 

GEZE OPENINGSBEGRENZER

voor TS 5000, TS 3000 V en Boxer 20,7 mm rail
instelbaar van 88° tot 115°

VE VBH-artikelnr.

stuks 16-385573

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet ( niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

GEZE MONTAGEPLATEN

voor standaard glijrail (TS 5000 / TS 3000) en T-stop glijrail 

De openingsbegrenzer biedt geen bescherming tegen overbelasting en vervangt in veel 
gevallen de deurstopper niet ( niet voor ISM, E-ISM, R-ISM-glijrail)

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-380288

GEZE MONTAGEPLATEN

voor TS 3000 V

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-294594

Meer montagevarianten op aanvraag.
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GEZE TS 4000

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-614955

standaardmontage aan de scharnierzijde
Tandheugel-deurdranger  met variabele sluitkracht tot 1400 mm deurbreedte en 
openingsdemping.
Bij de opbouw deurdranger TS 4000 kan de sluitkracht aan de voorzijde worden ingesteld. 
De openingsdemping en de thermostabile sluitsnelheid met visuele sluitkrachtaanduiding zijn 
eveneens regelbaar.

Sluitkracht   EN 1-6
Vleugelbreedte   Tot 1400
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

GEZE TS 4000 RF

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-614980

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan niet-scharnierzijde
Niet toe te passen op vluchtdeuren. 
Deze dranger is uitgevoerd met een (uitschakelbare) vastzetarm

Sluitkracht   EN 1-6
Vleugelbreedte   Tot 1400
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

Andere montagetypen enkel met speciale toebehoren mogelijk. 

MONTAGEPLATEN GEZE

voor TS 4000 / TS 5000

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-207969

stuks RVS optiek 16-715409

deurdrangers
Deursluittechniek07.73



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden

Deursluittechniek
deurdrangers

01.01.2017

deurdrangers
Deursluittechniek

GEZE TS 4000 E

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-615072

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan niet-scharnierzijde
Tandheugel-deurdranger met elektrohydraulische vastzetting.
De opbouw deurdranger TS 4000 E met elektrohydraulische vastzetting is goedgekeurd voor 
montage op brand- en rookwerende deuren. In geval van brand of bij stroomuitval laat de 
elektrohydraulische vastzetting los en sluit de deur goed en veilig. De sluitkracht en de 
sluitsnelheid met visuele zwaarteaanduiding zijn makkelijk vanaf de voorzijde in te stellen. 

Sluitkracht   EN 1-6
Vleugelbreedte   Tot 1400
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155  

Bedrijfsspanning   24 V
Stroomafname    45 mA
Inschakelduur   100%
Rimpel    20%

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-615080

Normaalmontage aan scharnierzijde

Kopmontage aan niet- scharnierzijde

MONTAGEPLATEN GEZE

voor TS 4000 E en TS 5000 RFS / EFS
Normaalmontage

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilverkleurig 16-218650

Sluitkracht EN 1 -2 kunnen naar EN maten niet voor brand- en rookwerende deuren 
ingesteld worden. 
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GEZE TS 4000 R

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-609323

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan niet-scharnierzijde
Tandheugeldeurdranger met geïntegreerde rookschakelaar
Deze opbouw deurdranger met elektrohydraulische vastzetting en een rookmelder die in de 
behuizing is geïntegreerd, is goedgekeurd voor montage op rook- en brandwerende deuren. 
In geval van brand wordt de rookmelder geactiveerd en sluit de deur automatisch. Bij dubbele 
deuren moet de TS 4000 R worden gemonteerd aan de loopdeur.

Sluitkracht   EN 1-6
Vleugelbreedte   Tot 1400
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1155  

Bedrijfsspanning   24 V
Voedingsspanning   230 V AC
Stroomafname    45 mA
Rimpel    20%

Sluitkracht EN 1 -2 kunnen naar EN maten niet voor brand- en rookwerende deuren ingesteld 
worden. 

GEZE MONTAGEPLATEN 

voor TS 4000 R en TS 5000 RFS 
Kopmontage

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart 16-259888

Ook met Freeswing arm mogelijk.

deurdrangers
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GEZE TS 2000 V

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-615013

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan niet-scharnierzijde
De sluitkracht is vanaf de voorzijde in te stellen. De openingsdemping en de thermostabile 
sluitsnelheid met visuele sluitkrachtaanduiding zijn eveneens regelbaar.

Sluitkracht   EN 2/4/5
Vleugelbreedte   Tot 1250 
Deurtype    Draaideur 1-vleugel
Normering   EN 1154  

GEZE TS 2000 V RF

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L + R Zilverkleurig 16-615048

standaardmontage aan de scharnierzijde, kopmontage aan niet-scharnierzijde
De sluitkracht is vanaf de voorzijde in te stellen. De openingsdemping en de thermostabile 
sluitsnelheid met visuele sluitkrachtaanduiding zijn eveneens regelbaar.
Deze dranger is uitgevoerd met een (uitschakelbare) vastzetarm

Sluitkracht   EN 2/ 4/ 5
Vleugelbreedte   Tot 1250 
Deurtype    Draaideur 1-vleugel

MONTAGEPLATEN GEZE

voor TS 2000 V

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart 16-241466

Met klemplaten voor glazen deuren mogelijk. 
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geïntegreerde huisdeuraandrijving
systeQ GO

geïntegreerde huisdeuraandrijving
systeQ GO

GO, DE KUNST VAN HET BINNENKOMEN

Een sittuatie die iedereen kent:
Volgepakt staat men voor de huisdeur, maar eerst moet
alles op de grond gezet worden, om de deur te ontgrendelen.

Dat gaat vanaf nu anders!
Nu wordt de deur met een druk op de knop geopend.
Met de nieuwe automatische, geïntegreerde deuraandrijving
GO hoeft u niet meer te zoeken naar de sleutels, u kunt nu
volbepakt eenvoudig naar binnen.

systeQ GO is een moderne deuraandrijving die de huisdeur
vanzelf opent . Daardoor kun u eenvoudig en comfortabel
uw huis betreden.

Voordelen:

De aandrijving is energiezuinig ontworpen volgens DIN 18650.
Dit garandeert een goedkope, sensorloze werking.

De aandrijving en besturing zijn onzichtbaar gemonteerd
De optiek van de deur blijft onveranderd.

De aandrijving is robuust en heeft een lange levensduur.

De systeQ GO werkt vrijwel geluidsloos.

De huisdeur kan ook elk moment handmatig geopend of 
gesloten worden.

Een speciale klembescherming maakt de aandrijving, indien
noodzakelijk, direct krachtvrij. Verwondingen zijn niet mogelijk.

De aandrijving is geschikt voor deuren in kleinere appartement 
gebouwen, voor huisdeuren en binnendeuren.

Speciale toepassingswensen kunt u afstemmen met de 
deskundigen van VBH.

VERKLARING VAN DE PICTOGRAMMEN

Onderstaande pictogrammen geven u visueel specfieke informatie over de producteigenschappen.

SL

automatische blokschoot

zwenkhaak met duo-pennen

voor huisdeuren

zelfvergrendelend

mototrslot
SAFETY OUT-TRONIC

SECURITY IN

BIJ DE MONTAGE VAN EEN HUISDEUR GECOMBINEERD MET EEN GEÏNTEGREERDE DEURAANDRIJVING GO DIENEN
MINSTENS DRIE (TWEE BOVEN) SCHARNIEREN GEMONTEERD TE WORDEN. DIT VOLGENS DIN EN 1935.
BIJ TOEPASSING VAN VERDEKT LIGGENDE SCHARNIEREN I.C.M. DE GO DIENT VOORAF MET VBH OVERLEGD TE WORDEN.
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systeQ GO

Deuraandrijvingen

Geïntegreerde deuraandrijving inclusief 2 afstandsbedieningen voor 
het comfortabel openen van de huisdeur
Bestaand uit:
- geïntegreerde deuraandrijving
- stuureenheid
- motor- en aansluitkabel
- afstandsbedieningen
- voeding
- toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelovergangen, etc)

Eigenschappen:
- energiezuinige deuraandrijving volgens DIN 18650
- aandrijving en besturing zijn onzichtbaar gemonteerd
- geluidsarme werking
- lange levensduur
- instelbare werking
- beheer over afstandsbedieningen
- configureren van meerdere deuren
- deur kan elk moment handmatig geopend of gesloten worden

Deurgewicht max. 120 kg
Deurhoogte max. 2200 mm
Deurbreedte max. 1200 mm

VE VE Slottype VBH- artikelnr. 

garnituur zwart geen (enkel slotbesturing) 17-804885

garnituur zwart GU Secury (12 V) 17-804887

garnituur zwart KFV Genius 2600 17-804888

garnituur zwart systeQ-M-SLM, systeQ-M-M-B2H 17-804889

garnituur zwart GU B1956 (24 V) 17-804890

garnituur zwart Dorma SVP2000 (12 V) 17-804891

het comfortabel openen van de huisdeur
Bestaand uit:
- geïntegreerde deuraandrijving
- stuureenheid
- motor- en aansluitkabel
- afstandsbedieningen
- voeding
- toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelovergangen, etc)

Eigenschappen:
- energiezuinige deuraandrijving volgens DIN 18650
- aandrijving en besturing zijn onzichtbaar gemonteerd
- geluidsarme werking
- lange levensduur
- instelbare werking
- beheer over afstandsbedieningen
- configureren van meerdere deuren
- deur kan elk moment handmatig geopend of gesloten worden

Deurgewicht max. 120 kg
Deurhoogte max. 2200 mm
Deurbreedte max. 1200 mm

Deuraandrijvingen 08.02
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complete set, standaard
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, standaard
Deuraandrijvingen

meerpuntssluiting systeQ-M-SLM met aansluitset
Openingspuls bijvoorbeeld door een intercom of afstandsbediening
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: aansluitkabel, 8 m
C: systeQ-M-SLM zelfvergrendelende meerpuntssluiting met motorische
     ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  8 mm

1 A1 A

SLSL

VE Combinatie Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803775

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803776

A

B

1

4

2

5

3

230 V~AC

C

6

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.

08.03
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complete set, standaard
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, standaard
Deuraandrijvingen

1 A1 A

meerpuntssluiting systeQ-M-M-B2H met aansluitset
Openingspuls bijvoorbeeld door een intercom of afstandsbediening
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: aansluitkabel, 8 m
C: systeQ-M-M-B2H meerpuntssluiting met motorische vergrendeling
     en ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  9 mm

VE Combinatie Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803777

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803778

A

1

4

2

3

230 V~AC

5

6

B

C

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.

Verplicht een vrijloopcilinder toe te passen!

08.04



Druk- en/of zetfouten voorbehouden © VBH
voor aansluiting op potentiaalvrij contact
Security in 

systeQ BIOKEY INSIDE FINGERPRINT

voor aansluiting op potentiaalvrij contact
Security in 

- De hoogste veiligheidsstandaard voor biometrie
- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie
- Bedieningsmenu telt slechts 4 regels
- Beheer direct aan de deur
- Onterecht afwijzingspercentage ca. 0%
- Zeer geschikt voor buitenmontage
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play)

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

systeQ BIOKEY INSIDE CODEKLAVIER

- Versleutelde communicatie
- Intelligent en tijdsgestuurd blokkeringsmechanisme tegen manipulatie
- Zeer geschikt voor buitenmontage
- Beheer direct aan de deur
- Programmering d.m.v. een mastercode
- Zeer geschikt voor buitenmontage
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play)

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-802269

stuks vleugel 1,4 m / 5,2 m GU A- opener motorslot 26-802273

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-802274

stuks kozijn 9,5 m systeQ motorslot 26-811928

stuks kozijn 9,5 m GU A- opener motorslot 26-811929

stuks kozijn 9,5 m KFV motorslot 26-811930

stuks kozijn / vleugel 9,5 m universeel 26-811927

stuks zijdelings n.v.t. ombouwset zijdelingse bev. 26-811918

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-811915

stuks vleugel 1,4 m / 5,2 m GU A- opener motorslot 26-811916

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-811917

stuks kozijn 9,5 m systeQ motorslot 26-811924

stuks kozijn 9,5 m GU A- opener motorslot 26-811925

stuks kozijn 9,5 m KFV motorslot 26-811926

stuks zijdelings n.v.t. ombouwset zijdelingse bev. 26-811918

08.05
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Security in 

systeQ BIOKEY INSIDE BLUETOOTH

voor aansluiting op potentiaalvrij contact
Security in 

Bedrijfsspanning   8-24 V DC
Afmetingen   44 x 75 x 29 mm
Materiaal    RVS

- Ontwikkeld onder de strengste eisen betreffende manipulatie
- Detectieafstand is instelbaar
- Aantal te koppelen telefoons onbeperkt
- Beheer direct aan de deur
- Zeer geschikt voor buitenmontage
- Eenvoudige montage en bekabeling (plug & play)

VE Bevestiging Kabellengte Gebruik VBH-artikelnr.

stuks vleugel 1,4 m systeQ motorslot 26-811919

stuks vleugel 1,4 m GU A- opener motorslot 26-811921

stuks vleugel 1,4 m KFV motorslot 26-811922

voor aansluiting op potentiaalvrij contact
08.06
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complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

meerpuntssluiting systeQ-M-SLM met aansluitset
Openingspuls door draadloze aansturing
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: besturing voor kozijninbouw, met draadloze mastercode
C: stootcontact met 4 m kabel
D: systeQ-M-SLM zelfvergrendelende meerpuntssluiting met motorische
     ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  8 mm

1 A1 A

SLSL

VE Combinatie Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803779

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803780

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.

1

4

2

5
3

230 V~AC

6

A

B
C

D

08.07



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

1 A1 A

meerpuntssluiting systeQ-M-M-B2H met aansluitset
Openingspuls door draadloze aansturing
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: besturing voor kozijninbouw, met draadloze mastercode
C: stootcontact met 4 m kabel
D: systeQ-M-M-B2H meerpuntssluiting met motorische vergrendeling
     en ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  9 mm

VE Combinatie Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803783

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803781

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.

Verplicht een vrijloopcilinder toe te passen!

1

4

2

5
3

230 V~AC

6

A

B
C

D
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complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

1 A1 A

SLSLmeerpuntssluiting systeQ-M-SLM met aansluitset
Openingspuls door draadloze aansturing
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: DIN-rail besturing, met draadloze mastercode
C: stootcontact met 4 m kabel
D: systeQ-M-SLM zelfvergrendelende meerpuntssluiting met motorische
     ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  8 mm

VE Combinatie Combinatie VBH-artikelnr.

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803784

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803785

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.
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complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

systeQ GO DEURAANDRIJVING

complete set, voor draadloze communicatie
Deuraandrijvingen

1 A1 A

meerpuntssluiting systeQ-M-M-B2H met aansluitset
Openingspuls door draadloze aansturing
Bestaand uit:
A: magneetcontact
B: DIN-railbesturing, met draadloze mastercode
C: stootcontact met 4 m kabel
D: systeQ-M-M-B2H meerpuntssluiting met motorische vergrendeling
     en ontgrendeling
1: geïntegreerde deuraandrijving
2: stuureenheid
3: voeding (120 W, 13 V, 9,2 A)
4: motorkabel, inclusief stekker
5: aansluitkabel 2,5 m
6: flexibele kabeldoorvoer inbouw
-: toebehoren (montage- en bedieningshandleidingen, kabelhulzen)

Kruknoot  9 mm

VE Combinatie Combinatie Uitvoering

garnituur 1 A bi. dr. met sluitplaten 21-803786

garnituur 1 A bi. dr. met sluitlijst 21-803787

Bevestiging met parkerschroef DIN 7500, M5x16 mm kleine kop, 
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-807081 voor de
meerpuntssluiting, sluitplaten en u-stulp sluitlijsten.

Bevestiging met parkerschroef DIN7500, M5x20 mm, grote kop,
RVS, kerngat 4,5 mm, VBH-artikelnr. 90-878472 voor de vlakke
sluitlijsten.

Andere aansluitmogelijkheden en stuureenheden op aanvraag.

Verplicht een vrijloopcilinder toe te passen!

1

4

2

5

3

230 V~AC
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voor draadloze communicatie

DRAADLOZE FINGERPRINT

voor draadloze communicatie
Security in 

draadloze vingerscan - modern, biometrisch systeem met grote betrouwbaarheid, 
er kunnen maximaal 200 vingers bij een besturing ingelezen worden, met 2-kanaals 
techniek, stroomvoorziening via motorslot mogelijk.

DRAADLOZE TRANSPONDERLEZER

draadloze transponderlezer, contactloze code-overdracht door autosleutels en transpon-
ders, er kunnen maximaal 200 transponders bij een besturing ingelezen worden, met 
2-kanaals techniek, wordt geleverd inclusief 2 master- en 3 gebruiktransponders.

DRAADLOOS CODEKLAVIER

draadloos codeklavier - toegangsautorisatie met 4- tot 8-cijferige 
toegangscode. Met 2-kanaalstechniek, wordt geleverd zonder 
afdekraam.

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks fingerprint - 21-803772

stuks reserve afdekraam RVS 21-803773

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks geen vrachtwagensleutels - 21-803789

stuks reserve afdekraam RVS 21-803773

VE Uitvoering Kleur VBH-artikelnr.

stuks codeklavier - 21-806830

stuks afdekraam RVS 21-801264

08.11 01.01.2017
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voor draadloze communicatie
Security in 

AFSTANDSBEDIENING

voor draadloze communicatie
Security in 

toepasbaar op besturingen en draadloze ontvangstmodules.

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart / groen 21-882160

DRAADLOZE WANDSCHAKELAAR

draadloze wandschakelaar - deur opent met een druk op de toets vanaf een 
willekeurige plaats aan de binnenzijde, met batterijvoeding.

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zilver 21-801266

DRAADLOZE INBOUWZENDER VOOR INTERCOMS

stuurt een radiosignaal (om bijvoorbeeld een deur te openen), wanneer de 
inbouwzender onder spanning komt te staan van 5-24 V DC of 6-32 V DC.

VE VBH-artikelnr.

stuks 21-801268

08.12
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alternatieve aansturing
Security in 

alternatieve aansturing 
Security in 

- naderen - aanraken - naar binnen gaan -
Een actieve transponder in broekzak is voldoende, de deuropening wordt al door het 
naderen en het zachte aanraken van een activeringstoets geactiveerd.
bestaande uit:
- Ontvangstmodule met aansluitkabel
- Activeringstoets met RVS-afscherming en aansluitkabel
- Mastertransponder

VE Uitvoering VBH-artikelnr.

garnituur Smart-Touch comforttoegang 21-802539

stuks extra gebruikerstransponder 21-802540

SMART-TOUCH COMFORTTOEGANG

08.13
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Toebehoren

SERVICE-DONGLE

Toebehoren

voor deuraandrijving systeQ GO
Voor het programmeren en afstellen van de aandrijving
(noodzakelijk voor de deurfabrikant).

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart 17-802710

AFSTANDSBEDIENING

voor deuraandrijving systeQ GO
Inclusief batterij.

VE Kleur VBH-artikelnr.

stuks zwart 17-802810

service-dongle / afstandsbediening / controle-led

service-dongle / afstandsbediening / controle-led

CONTROLE-LED

Brandt rood, zodra de deur volledig gesloten is, voor de optische controle, voor het 
afschrikken van mogelijke inbrekers, direct aansluitbaar op de motoraandrijving.

VE VBH-artikelnr.

stuks 21-882097

De controle-led geeft enkel aan dat de meerpuntssluiting afgesloten is. 

voor de buitenzijde van de deur

08.14
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Profi elspecifi eke systeemproducten

                   01.01.2017

HvN Klikschilden
Deurbeslag

HvN 2018 OP 6001

HvN klikschilden
Deurbeslag

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond klikschild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 248x33x10mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 binnenzijde 30-815820

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond klikschild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 248x33x10mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

09.01

HvN 2018 OP 6001

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 binnenzijde 30-814618
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Deurbeslag
01.01.2017

HvN 740 OP 6011

HvN massieve schilden
Deurbeslag

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. 

Specificaties:
-  Afgerond massief schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814658

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 SKG** buitenzijde 30-814631

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. 

Specificaties:
-  Afgerond massief schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm

HvN 740 OP 6011

09.02
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Profi elspecifi eke systeemproducten

                   01.01.2017

HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN 743 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. 

Specificaties:
-  Vaste knop
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12m

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814646

09.03
HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN 8030 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. 

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814625

HvN 2604 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit. 

Specificaties:
-  Draaibare knop 
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814632
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HvN 2017 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814630

HvN 2017 OP 6011

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 SKG** buitenzijde 30-814623

HvN massieve schilden
Deurbeslag 09.04

HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN 2017 OP 6011

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 binnenzijde 30-814655

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
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HvN 2018 OP 6011

HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN massieve schilden
Deurbeslag09.05

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 SKG** buitenzijde 30-814627

HvN 2017 OP 6011

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 binnenzijde 30-814624

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

HvN 2018 OP 6011

dde HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814650
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HvN 2018 OP 6011

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 binnenzijde 30-814651

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

HvN 2018 OP 6011

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 binnenzijde 30-814629

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Binnenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

09.06
HvN massieve schilden

Deurbeslag

HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN 2526 OP 6011

de HvN kruk 2526 is speciaal ontworpen voor toepassing bij rolluikken.
De totale hoogte bedraagt slechts 

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Totale hoogte van schilld met kruk is 28mm

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814626
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HvN massieve schilden
Deurbeslag

HvN massieve schilden
Deurbeslag09.07

HvN 6011

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x12mm

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks blind EV1 SKG** buitenzijde 30-814633

HvN 2526 OP 6011

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 binnenzijde 30-814654

de HvN kruk 2526 is speciaal ontworpen voor toepassing bij rolluikken.
De totale hoogte bedraagt slechts 

Specificaties:
-  Geveerde kruk vast op schild
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x9mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Totale hoogte van schilld met kruk is 25mm
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Deurbeslag

HvN 740 OP 6035

09.08
HvN massieve schilden met kerntrekbeveiliging

Deurbeslag

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-811887

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 2604 OP 6035

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-814642

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties:
-  Draaibare knop
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 2604 OP 6035

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-814641

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties:
-  Afgerond schild
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN massieve schilden met kerntrekbeveiliging
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HvN massieve schilden met kerntrekbeveiliging
Deurbeslag09.09

HvN massieve schilden met kerntrekbeveiliging
Deurbeslag

HvN 2017 OP 6035

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-814657

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties
-  Afgerond schild 
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6 
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
-  Met kerntrekbeveiliging

HvN 2018 OP 6035

VE PZ-maat Kleur SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG*** buitenzijde 30-814656

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties
-  Afgerond schild 
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6 
-  Buitenschild: 258x33x15mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken
-  Met kerntrekbeveiliging
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HvN 2018 OP HOH43

HvN klikrozetten
Deurbeslag

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 buitenzijde 30-814649

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties
-  Ovaal klikrozet 
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6 
-  Rozet: 74x33x14mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

HvN 2018 OP HOH50

VE PZ-maat Kleur Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 buitenzijde 30-814648

de HvN krukken en duwers op schild kenmerken zich door een ongeëvenaarde kwaliteit.
Het gepatenteerde veermechanisme zorgt voor ontlasting van het slot. 
De HvN krukken zijn getest op 1.000.000 bedieningen.

Specificaties
-  Ovaal klikrozet 
-  Links en rechts toepasbaar
-  Bevestiging middels 3 bouten M6 
-  Rozet: 74x33x14mm
-  Kruknoot 8 mm
-  Gepatenteerde veerconstructie tegen afhangende krukken

09.10
HvN klikrozetten

Deurbeslag
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HvN CILINDERROZET 493

HvN cilinderrozetten
Deurbeslag

VE PZ-maat Materiaal SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814645

stuks PZ-92 RVS-POL SKG** buitenzijde 30-814647

stuks PZ-92 RVS-GEB SKG** buitenzijde 30-814643

de HvN cilinderrozetten zijn ontwikkeld om met een elegante oplossing inbraak tegen te gaan. 
De rozetten kenmerken zich dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties
-  Enkel aan buitenzijde bevestigen 
-  Bevestiging middels 2 bouten M6 
-  Rozet: 74x33x10,5mm
-  Niet verder dan 3 mm uitsteken 

Afgerond rozet

VE PZ-maat Materiaal SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814620

stuks PZ-92 RVS-POL SKG** buitenzijde 30-814621

stuks PZ-92 RVS-GEB SKG** buitenzijde 30-814619

Recht rozet

HvN BEVESTIGINGSSET CILINDERROZET 493

VE Materiaal VBH-artikelnr.

stuks RVS 30-814777

de bevestigingsset bestaat uit: 

-  2 stuks bouten M6x30 met inbuskop
-  2 stuks breekstiften 
-  2 stuks nylon bussen 

HvN cilinderrozetten
Deurbeslag09.11
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HvN cilinderrozetten
Deurbeslag

HvN CILINDERROZET 497

VE PZ-maat Materiaal SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814634

stuks PZ-92 RVS-POL SKG** buitenzijde 30-814635

stuks PZ-92 RVS-GEB SKG** buitenzijde 30-814637

de HvN cilinderrozetten zijn ontwikkeld om met een elegante oplossing inbraak tegen te gaan. 
De rozetten kenmerken zich dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties
-  Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen
-  Geschikt voor alle europrofielcilinders
-  Cilinder dient 3 - 5,5 mm buiten de deur te steken
-  Rozet: 74x33x11,5mm
-  Afgerond rozet
-  Kerntrekbeveiliging behaalt 15kN

HvN CILINDERROZET 498

VE PZ-maat Materiaal SKG Toepassing VBH-artikelnr.

stuks PZ-92 EV1 SKG** buitenzijde 30-814638

stuks PZ-92 RVS-POL SKG** buitenzijde 30-814639

stuks PZ-92 RVS-GEB SKG** buitenzijde 30-814640

de HvN cilinderrozetten zijn ontwikkeld om met een elegante oplossing inbraak tegen te gaan. 
De rozetten kenmerken zich dankzij de ongeëvenaarde kwaliteit.

Specificaties
-  Voldoet aan Politiekeurmerk Veilig Wonen
-  Geschikt voor alle europrofielcilinders
-  Cilinder dient 5,5 - 8mm buiten de deur te steken
-  Rozet: 74x33x14mm
-  Afgerond rozet
-  Kerntrekbeveiliging behaalt 15kN

HvN BEVESTIGINGSSET CILINDERROZET 497/498

VE Materiaal VBH-artikelnr.

stuks RVS 30-814778

de bevestigingsset bestaat uit: 

-  2 stuks bouten M6x30 met inbuskop
-  2 stuks breekstiften 
-  2 stuks nylon bussen 

09.12
HvN cilinderrozetten

Deurbeslag
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Scharnieren
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algemeen
Türband 4

opschroefband voor metalen deuren 

algemeen
Türband 4

Universeeltoepasbaar,drie-dimensionaalverstelbaar,CE-gecertificeerd,aldezeeigenschappenzijnstandaardvoor
een Dr.Hahn schar nier. 
Nu is er iets com pleet nieuw: Dr.Hahn Türband 4 met de in no va tie ve an ker schroef. In plaats van met een 
bevestigingsplaat,wordtdeTürband4directmeteenankerschroefophetprofielvastgeschroefd.
Dezebevestigingistoepasbaaropongeveerallegebruikelijkegeïsoleerdeprofielsystemen.Hetoverbruggenvande
isolatiekamersdoormiddelvaneenregelbareafstandsbusisoverbodiggeworden.Deankerschroefvermijdtde
vervormingvandezeprofielkamers.

Daarnaast biedt het TB-4 scharnier de volgende voordelen: 

1. Vorm- en kleurhoudende kunststofdelen
    voor een permanent mooie optiek

2. Massieve RVS scharnierpen 
    voor grote stabiliteit

3.Geïntegreerdeverstelling
    dus steeds ter plaatse beschikbaar 

4.Horizontaalverstelling
    traploos + 2,5 mm/ -2,5 mm door één persoon uit te voeren

5. Massieve scharnierdelen 
    elegant design - vlotte werking

6. Doorlopend scharnierpen
    in RVS - verhoogt de scharnierstabiliteit

7.Onderhoudsvrijescharnierpenenbus
    hoeven niet gesmeerd te worden

8. Innovatieve bevestiging 
    met de Hahn ankerschroef - voor een snelle montage

9. Dichtingsaandrukverstelling
    +0,5 mm/ -0,5 mm bij ingehangen vleugel

10. Eenvoudige hoogteverstelling
      traploos + 3 mm / - 2 mm zonder de vleugel uit te nemen

11. Zelfclipsende afdekstukken 
      met geïntegreerde blokkeringschroef

 

10.01
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2-delig
Türband 4

2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-772666

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-835250

Boorafstand   62,5 mm, 18-44,5mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    aluminium
Type    A904
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.

10.02

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   62,5 mm, 18-44,5mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    aluminium
Type    A903
Normering   SKG***
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2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-739529

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-798819

Boorafstand   65 mm, 20,5-44mm
Draaipunt a   36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A902
Normering   SKG***

2-delig
Türband 4

10.03 2-delig
Türband 4

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   65 mm, 20,5-44mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A901
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813153

2-delig
Türband 4 10.04

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   74 mm, 18-56mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A915
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813154

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813156

Boorafstand   76,5 mm, 20,5-56mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A914
Normering   SKG***

10.05 2-delig
Türband 4

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   76,5 mm, 20,5-56mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A913
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-798851

2-delig
Türband 4

2-delig
Türband 4 10.06

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   83 mm, 20,5-62,5 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A925
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.



Druk- en/of zetfouten voorbehouden © VBH
                   01.01.2017

2-delig
Türband 4

10.07 2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-739561

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-798932

Boorafstand   86 mm, 41,5-44,5mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A912
Normering   SKG***

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   86 mm, 41,5-44,5mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A911
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

2-delig
Türband 4 10.08

2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-772623

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   91,5 mm, 47-44,5mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A905
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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10.09 2-delig
Türband 4

2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813157

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814680

Boorafstand   97,5 mm, 41,5-56mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A924
Normering   SKG***

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   97,5 mm, 41,5-56mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A923
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

2-delig
Türband 4 10.10

2-delig
Türband 4

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813155

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   103 mm, 47-56mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A921
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.180kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-835331

10.11 3-delig
Türband 4

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   62,5 mm, 18-44,5mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A954
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
01.01.2017

3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-746061

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-799130

Boorafstand   65 mm, 20,5-44,5 mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A952
Normering   SKG***

3-delig
Türband 4 10.12

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   65 mm, 20,5-44,5 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A951
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814678

3-delig
Türband 4

10.13 3-delig
Türband 4

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   74 mm, 18-56mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A965
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Türband 4

3-delig
Türband 4 10.14

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813159

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   76,5 mm 20,5-56 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A963
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Türband 4

10.15 3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-799173

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   83 mm, 20,5-62,5 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A975
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Türband 4 10.16

3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-746100

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

Boorafstand   91,5 mm, 47-44,5 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A955
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Türband 4

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

10.17 3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813158

Boorafstand   97,5 mm, 41,5-56 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A973
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.



© VBH Druk- en/of zetfouten voorbehouden
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3-delig
Türband 4

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813160

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-813161

Boorafstand   103 mm 47-56 mm
Draaipunt    36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A972
Normering   SKG***

TÜRBAND 4 Dr.Hahn

3-delig
Türband 4 10.18

Boorafstand   103 mm, 47-56 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    A971
Normering   SKG***

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814669

10.19 2-delig
Serie 60AT

Boorafstand   55 mm, 5-50 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M7361

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Serie 60AT 10.20

SERIE 60AT Dr.Hahn

2-delig
Serie 60AT

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814668

Boorafstand   59 mm, 17-42 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M703
Normering   SKG**

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

10.21 2-delig
Serie 60AT

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814672

Boorafstand   62,5 mm, 20,5-42 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M701  
Normering   SKG**

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-811635

stuks L+R BRUT 10-814671

Boorafstand   62,5 mm 20,5-42 mm
Draaipunt   36 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M702  
Normering   SKG**

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-811639

Boorafstand   62,5 mm, 20,5-42 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M701

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Serie 60AT 10.22

2-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814675

Boorafstand   78 mm 20,5-57,5 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M713  
Normering   SKG**

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814673

Boorafstand   78 mm, 20,5-57,5 mm
Draaipunt   20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M713

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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2-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

10.23 2-delig
Serie 60AT

2-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 4 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814665

Boorafstand   84 mm, 42-42 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M711  
Normering   SKG**

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-811646

Boorafstand   84 mm, 42-42 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M711

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.140kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814662

3-delig
Serie 60AT 10.24

Boorafstand   59 mm, 17-42 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M753

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

10.25 3-delig
Serie 60AT

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814667

Boorafstand   62,5 mm, 20,5-42 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M751  
Normering   SKG**

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-811683

Boorafstand   62,5 mm, 20,5-42 mm
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M751

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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3-delig
Serie 60AT

SERIE 60AT Dr.Hahn

3-delig
Serie 60AT 10.26

3-delig, opbouwscharnier, met afgeronde optiek, met kunststof lagerbus, drie-richtingen 
verstelbaarbijingehangendeur,
horizontaal(+/-2,5mm),verticaal(+3/-2mm),
aandrukverstelling(+/-0,5mm).
De scharnieren worden geleverd inclusief 6 RVS ankerschroeven 58mm.

VE DIN Kleur VBH-artikelnr.

stuks L+R EV1 10-814663

Boorafstand   84 mm, 42-42 mm 
Draaipunt    20 mm
Materiaal    Aluminium
Type    M761

Belastbaarheidafhankelijkvandeprofieluitvoeringmax.220kg.

VrijwelallestandaardRALkleurenengeanodiseerdeoppervlaktebehandelingenleverbaar.
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ANKERSCHROEF

bevestigingsmaterialen
Hahn scharnieren 

voor60AT/Türband4

VE Lengte Materiaal VBH-artikelnr.

stuks 48 mm Staal 10-814375

stuks 48 mm RVS 10-814374

stuks 58 mm Staal 10-814373

stuks 58 mm RVS 10-814372

SCHROEF ANKER INCLUSIEF BOUT

voor60AT/Türband4

VE Lengte Materiaal VBH-artikelnr.

stuks 51 mm Staal 10-814773

stuks 51 mm RVS 10-814774

BEVESTIGINGSPLAAT

voor 60AT 2-delig

VE Lengte Breedte VBH-artikelnr.

set 55 mm 15 mm 10-810411

voor 60AT 3-delig

VE Lengte Breedte VBH-artikelnr.

set 55 mm 15 mm 10-810409

2x

4x

2 x

10.27 bevestigingsmaterialen
Hahn scharnieren
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