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1. Algemene kenmerken

• Driedelige schroefbare deurscharnier voor naar binnen draaiende 
vlakke deuren.

• Vleugelgewichten tot 180 kg (met vier scharnieren en  
profielafhankelijk).

• Zelfde scharnier voor linkse en rechtse deuren.

• Eenvoudige en efficiënte montage.

• Regelbaar in twee richtingen zonder de vleugel te demonteren 
(mits het lossen van de bevestigingsschroeven).

• Het grote voordeel van deze regeling is dat kader- en vleugeldeel 
niet verschuiven t.o.v. elkaar tijdens het regelen. M.a.w. de 
cilindervorm van het scharnier blijft steeds behouden.

• Materiaal: volledig vervaardigd uit roestvrije materialen.

• Onderhoudsvrij door hoog kwalitatieve kunststofbussen.

• Afwerking: verkrijgbaar in natuur geanodiseerd, in inox look en 
in meer dan 450 RAL-kleuren.

• De scharnieren zijn profiel-afhankelijk en worden op aanvraag 
gemaakt.

2. Toepassingsgebied
Profielen

• De profielen moeten volgende afmetingen hebben om de scharnier te kunnen gebruiken.

Vleugelprofiel Kaderprofiel

Positie schroeven
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Toepassingsbereik

• Normaal gebruik, zonder deursluiter

• Intensief gebruik en/of met deursluiter

• Extreme toepassingen en/of met deursluiter
 - Enkel op aanvraag.
 - Enkel mits voorleggen van de profielen

Max. 90 kg
Fh/Fb = min 1.4

90-120 kg
Fh/Fb = min 1.85

Max. 90 kg
Fh/Fb = min 1.4

90-120 kg
Fh/Fb = min 1.6

120-150 kg
Fh/Fb = min 1.6

120-150 kg
Fh/Fb = min 1.6

150-180 kg
Fh/Fb = min 1.9
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3. Afmetingen

4. Bevestigingsset
• De scharnieren worden bevestigd door middel van aantrekstukken in zowel kader als vleugel.

• De bevestigingsset omvat de aantrekstukken, voorgemonteerde bladveren en de bevestigingsschroeven.

• Zowel aantrekstukken als bevestigingsschroeven zijn profiel-afhankelijk.

• Hieronder ziet u een voorbeeld van een bevestigingsset.

1. Aantrekstuk kader

2. Bladveer kader

3. Schroeven kaderdeel

4. Aantrekstuk vleugel

5. Bladveer vleugel

6. Schroeven vleugeldeel

1

2
3

3

4

5

6

6
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5. Uitfrezingen

Dievenklauwen

• Optioneel kunnen de scharnieren 
voorzien worden van 2 dievenklauwen 
die ingrijpen in de kader om uw deur 
extra te beveiligen tegen inbraak.

• De dievenklauwen in roestvrij staal 
vervangen de bevestigingsschroeven 
op de vleugel.

Inbouwvoorbeeld

Rechtse deur

Enkel voor een 
linkse deur

Enkel voor een 
rechtse deur

Enkel bij gebruik 
van dievenklauwen

Enkel bij gebruik 
van dievenklauwen

Midden 
scharnier

Vleugelprofiel

Kaderprofiel
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6. Montage

• Opgelet !
De deurscharnieren zijn onderhoudsvrij.
De bussen mogen niet gesmeerd worden!

Aandrukregeling

• Alvorens de scharnier vast te zetten met de 
bevestigingsschroeven, moet de excentertap 
zodanig geregeld worden dat het vleugeldeel 
tegen de profiellip geduwd wordt.

Asborging!

• Na montage van de scharnieras, 
moet dit schroefje ingedraaid 
worden om de as te borgen.

Regeling 
aandrukking

ISR25
(5-7 Nm)

ISR25
(5-7 Nm)

ISR10
(1 Nm)

De dichting recht 
afsnijden.

Demontage

• Het inbusschroefje ISR10 (asborging) 
lossen en de as met behulp van een 
pin van ø3 mm door de opening in het 
afdekkapje uitduwen.

As verwijderen

ISR25
(1 Nm)

ISR10
(1 Nm)
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7. Regelingen

• De scharnieren zijn traploos regelbaar 
in twee richtingen zonder de vleugel 
te demonteren (mits het lossen van de 
bevestigingsschroeven):
 - Zijdelingse regeling: -1,5 mm/+1,5 mm
 - Hoogteregeling: -4 mm/+4 mm

• Het grote voordeel van deze regeling is 
dat kader- en vleugeldeel niet verschuiven 
t.o.v. elkaar tijdens het regelen. M.a.w. de 
cilindervorm van het scharnier blijft steeds 
behouden.

Werkwijze:

• De deurvleugel ondersteunen door middel van een spie om de scharnieren te ontlasten.

• Opgelet : altijd eerst de bevestigingsschroeven lossen alvorens te regelen!

• Verticale regeling (±4 mm):
 - bevestigingsschroeven ‘X’ (ISR25) een halve omwenteling lossen
 - schroef ‘Y’ regelen (ISR15)

• Horizontale regeling (-1,5 mm):
 - bevestigingsschroeven ‘X’ (ISR25) 1 omwenteling lossen
 - schroef ‘Z’ regelen (ISR15)

• Horizontale regeling (+1,5 mm):
 - bevestigingsschroeven ‘X’ (ISR25) 3 omwentelingen lossen
 - schroef ‘Z’ regelen (ISR15)

• Bevestigingsschroeven ‘X’ (ISR25) vastdraaien (5-7 Nm).

X

X

Y
Z

Y
Z Y = max. 3 Nm

Z = max. 1 Nm
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