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1. OPTIC deursluiter TS40(V) met schaararm
1.1. Deursluiter met standaard arm TS40

Algemeen
• De deursluiters combineren betrouwbaarheid en functionaliteit met 

een aantrekkelijk en tijdloos design.
• De deursluiters bieden een oplossing zowel voor residentiële 

woningen als voor openbare totaalprojecten.
• Geschikt voor zowel standaard als zware binnen- 

en buitendeuren.
• Eveneens geschikt voor rook- en 

brandwerende deuren.

Technische kenmerken
• De deursluiter is getest volgens EN 1154 A en CE gekeurd volgens de EU richtlijnen. 

Classificatie-code : 4 8 5 2 1 1 4 (normaalmontage), 3 8 5 2 1 1 4 (kopmontage).
• Sluitkracht: EN 2-5
• Maximale vleugelbreedte: 1250 mm.
• Afmetingen deursluiter: zie tekening.
• Gewicht van de deursluiter: 1,490 kg.
• Materialen: aluminium, afdekkap in 

roestvrij staal.
• Verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

 - RAL-kleur op aanvraag: 
zie pag. K17.12.05

 - wit
 - grijs
 - zwart

Voordelen
• Eenvoudige en snelle plaatsing.
• Eén uitvoering voor zowel linkse als rechtse deuren en voor montage aan zowel de scharnierzijde als de 

niet-scharnierzijde.
• Onzichtbare bevestiging door middel van een inschuifbaar afdekplaatje.
• De deursluiter is voorzien van:

 - Traploos regelbare sluitkracht
 - Traploos regelbare sluitsnelheid
 - Traploos regelbare eindslag
 - Traploos regelbare openingsdemping
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1.2. Deursluiter met vastzetarm TS40V

Algemeen en technische kenmerken

• Analoog als deursluiter TS40 met standaard arm.
• Met de vastzetarm kan de deur op een bepaalde positie vastgezet worden, bvb. in geval van verhuizingen.
• Opgelet: de vastzetarm is niet toegestaan op brandwerende deuren!

Instelling vastzetarm

Schroef 
losdraaien

1

Blokkeerkogel

4

Vastzetnok 
draait mee

3

Opendraaien en 
schroef vastzetten

2

Click

5
Regelschroef 
kogelspanning

6

K17.12.04 TOEBEHOREN VOOR DEUREN

DEURSLUITERS

K17.12



1.3. Optic deursluiter TS40(V) in RAL-kleur

Algemeen
• De deursluiter zelf wordt geleverd in standaard grijs.
• De speciale afdekkap en de arm worden polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.

Deursluiter TS40 met standaard arm

Deursluiter TS40V met vastzetarm
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1.4. Regelingen

Sluitkracht (4)
• Instelbare sluitkracht van EN 2-5.
• De sluitkracht is traploos regelbaar door middel 

van schroefje 4 op de zijkant van de deursluiter.
• Opmerkingen:

 - De deursluiter wordt geleverd in sluitkracht EN 3.
 - Verdraaiing = aantal omwentelingen van het schroefje.
 - Regeling achteraf: schroefje eerst volledig in 1 richting verdraaien en dan bijregelen.

• De sluitkracht wordt geregeld in functie van de toepassing:
 - vleugelbreedte
 - weersomstandigheden
 - binnen- of buitendraaiende deur

• Positie bevestigingsstuk arm:

Eindslag (1)
• Instelbare eindslag die werkt van 0°-7°.
• De eindslag is traploos regelbaar door middel van schroefje 1 op de voorzijde van de deursluiter.
• De eindslag verhoogt de sluitsnelheid en daardoor ook de sluitkracht zodat de deur zeker gesloten wordt. 

Bijvoorbeeld in geval van weerstand door de dichtingen, de dagschieter van het slot, de luchtdruk.

Sluitsnelheid (2)
• Instelbare sluitsnelheid, vrijwel onafhankelijk van temperatuurschommelingen.
• De sluitsnelheid is traploos regelbaar door middel van schroefje 2 op de voorzijde van de deursluiter.

Openingsdemping (3)
• Regelbare openingsdemping die de openingssnelheid vermindert 

vanaf 70° openingshoek.
• De openingsdemping is traploos regelbaar door middel van 

schroefje 3 op de voorzijde van de deursluiter.
• Bij het hevig openen van de deur, met opzet, door overmoed, per 

ongeluk of door de wind, zorgt de demping voor een optimale 
bescherming van de wand en de deur tegen beschadiging.

Sluitkracht
EN

Maximale
vleugelbreedte

Verdraaiing
regelschroefje

2 850 mm -5
3 950 mm 0
4 1100 mm 3
5 1250 mm 6

Sluitkracht 5 Sluitkracht 2, 3, 4
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1.5. Montage
Scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 180° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 180°

Niet-scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 170° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 170°

• De maximale openingshoek van 170° varieert 
volgens de profieldiepte en het scharniertype.

• Opmerking: een deurstop als openingsbegrenzer wordt aanbevolen!

Boringen voor 
schroeven Links = getekend

Rechts = spiegelbeeld

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeldBoringen voor 

schroeven
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2. OPTIC deursluiter TS51B en TS51G met glijarm
2.1. Algemeen

• De deursluiters met glijarm TS51 combineren 
betrouwbaarheid en functionaliteit met een 
aantrekkelijk en tijdloos design.

• De deursluiters bieden een oplossing 
zowel voor residentiële woningen als voor 
openbare totaalprojecten.

• Geschikt voor standaard binnen- en buitendeuren.
• Eveneens geschikt voor rook- en brandwerende deuren.
• Afhankelijk van de montagesituatie, moet een B-versie of G-versie geplaatst worden.

Technische kenmerken
• De deursluiter is getest volgens EN 1154 A en CE gekeurd volgens de EU richtlijnen. 

Classificatie-code : 4 8 4 1 1 1 3 (TS51B), 3 8 4 1 1 1 4 (TS51G)
• Sluitkracht: EN 1-4
• Maximale vleugelbreedte: 1100 mm.
• Afmetingen deursluiter: zie tekening.
• Gewicht van de deursluiter: 2,040 kg.
• Materialen: aluminium, afdekkap in 

roestvrij staal.
• Verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

 - RAL-kleur op aanvraag: 
zie pag. K17.12.09

 - wit
 - grijs
 - zwart

Voordelen
• Eenvoudige en snelle plaatsing.
• De deursluiter is voorzien van:

 - Traploos regelbare sluitkracht
 - Traploos regelbare sluitsnelheid
 - Traploos regelbare eindslag
 - Traploos regelbare openingsdemping

• Installatie dmv een verdektliggende montageplaat volgens EN 1154 die tevens als boorkaliber dient.
• Onzichtbare bevestiging door middel van de afdekkap die eenvoudig op de deursluiter geclipst wordt.

Montageplaat
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2.2. Optic deursluiter TS51 in roestvrij staal of RAL-kleur

• De deursluiter en glijarm zelf worden geleverd in standaard grijs.
• De speciale afdekkappen voor de deursluiter en voor de arm zijn verkrijgbaar:

 - in roestvrij staal
 - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
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2.3. Regelingen

Sluitkracht (4)
• Instelbare sluitkracht van EN 1-4.
• De sluitkracht is traploos regelbaar door middel van schroefje 4 op de zijkant van de deursluiter.
• De deursluiter wordt geleverd in sluitkracht EN 3.
• De sluitkracht wordt geregeld in functie van de toepassing:

 - vleugelbreedte
 - weersomstandigheden
 - binnen- of buitendraaiende deur

• Opmerkingen:
 - Verdraaiing = aantal omwentelingen van het schroefje
 - Regeling achteraf: schroefje eerst volledig in 1 richting verdraaien en dan bijregelen.

Eindslag (1)
• Instelbare eindslag die werkt van 0°-7°.
• De eindslag is traploos regelbaar door middel van schroefje 1 op de voorzijde van de deursluiter.
• De eindslag verhoogt de sluitsnelheid en daardoor ook de sluitkracht zodat de deur zeker gesloten wordt. 

Bijvoorbeeld in geval van weerstand door de dichtingen, de dagschieter van het slot, de luchtdruk.

Sluitsnelheid (2)
• Instelbare sluitsnelheid, vrijwel onafhankelijk van temperatuurschommelingen.
• De sluitsnelheid is traploos regelbaar door middel van schroefje 2 op de voorzijde van de deursluiter.

Openingsdemping (3)
• Regelbare openingsdemping die de openingssnelheid 

vermindert vanaf 70° openingshoek.
• De openingsdemping is traploos regelbaar door middel van 

schroefje 3 op de voorzijde van de deursluiter.
• Bij het hevig openen van de deur, met opzet, door overmoed, 

per ongeluk of door de wind, zorgt de demping voor een 
optimale bescherming van de wand en de deur tegen 
beschadiging.

Sluitkracht
EN

Maximale
vleugelbreedte

Verdraaiing
regelschroefje

1 750 mm -7
2 850 mm -4
3 950 mm 0
4 1100 mm 6
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2.4. Toebehoren

Vastzeteenheid nr. TS51-3

• Afzonderlijk te bestellen mechanische vastzeteenheid om 
deuren onder een openingshoek tussen 80° en 130° vast 
te zetten, bvb. in geval van verhuizingen.

• De vastzeteenheid wordt in de geleiding 
van de glijarm geschoven.

• Opgelet: de set is niet toegestaan op 
brandwerende deuren!

• De set kan niet gecombineerd worden 
met openingsbegrenzer nr. TS51-4.

Openingsbegrenzer nr. TS51-4
• Buffer gemonteerd in de glijarm om de openingshoek 

van de deur te begrenzen.

Koppelblokje in de juiste 
richting inschuiven!

Verwijderen
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Bevestigingsset nr. TS51-5
• Los verkrijgbare bevestigingsset voor de glijarm.

Bevestigingsset nr. TS51-6
• Los verkrijgbare bevestigingsset voor de deursluiter.
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2.5. Montage deursluiter nr. TS51B

Scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 180° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 180°

Niet-scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 140° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 140°

• De maximale openingshoek van 140° varieert 
volgens de profieldiepte en het scharniertype.

• Opmerking: een deurstop als openingsbegrenzer wordt aanbevolen!

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Boringen voor 
schroeven

Boringen voor 
schroeven

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld
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2.6. Montage deursluiter nr. TS51G

Scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 180° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 180°

Niet-scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 140° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 140°

• De maximale openingshoek van 140° varieert 
volgens de profieldiepte en het scharniertype.

• Opmerking: een deurstop als openingsbegrenzer wordt aanbevolen!

Boringen voor 
schroeven

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Boringen voor 
schroeven

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld
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3. OPTIC deursluiter TS61B en TS61G met glijarm
3.1. Algemeen

• De deursluiters met glijarm TS61 
combineren betrouwbaarheid en 
functionaliteit met een aantrekkelijk 
en tijdloos design.

• De deursluiters bieden een oplossing 
zowel voor residentiële woningen 
als voor openbare totaalprojecten.

• Geschikt voor standaard en zware binnen- en buitendeuren.
• Eveneens geschikt voor rook- en brandwerende deuren.
• Afhankelijk van de montagesituatie, moet een B-versie of G-versie geplaatst worden.

Technische kenmerken
• De deursluiter is getest volgens EN 1154 A en CE gekeurd volgens de EU richtlijnen. 

Classificatie-code : 4 8 5 2 1 1 4 (TS61B), 3 8 5 2 1 1 4 (TS61G)
• Sluitkracht: EN 2-5
• Maximale vleugelbreedte: 1250 mm.
• Afmetingen deursluiter: zie tekening.
• Gewicht van de deursluiter: 2,380 kg.
• Materialen: aluminium, afdekkap in 

roestvrij staal.
• Verkrijgbaar in volgende uitvoeringen:

 - RAL-kleur op aanvraag: 
zie pag. K17.12.16

 - wit
 - grijs
 - zwart

Voordelen
• Eenvoudige en snelle plaatsing.
• De deursluiter is voorzien van:

 - Traploos regelbare sluitkracht
 - Traploos regelbare sluitsnelheid
 - Traploos regelbare eindslag
 - Traploos regelbare openingsdemping
 - Traploos regelbare sluitvertraging

• Installatie dmv een verdektliggende montageplaat volgens EN 1154 die tevens als boorkaliber dient.
• Onzichtbare bevestiging door middel van de afdekkap die eenvoudig op de deursluiter geclipst wordt.

Montageplaat
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3.2. Optic deursluiter TS61 in roestvrij staal of RAL-kleur

• De deursluiter en glijarm zelf worden geleverd in standaard grijs.
• De speciale afdekkappen voor de deursluiter en voor de arm zijn verkrijgbaar:

 - in roestvrij staal
 - polyester poeder gelakt in meer dan 450 RAL-kleuren.
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3.3. Regelingen

Sluitkracht (5)
• Instelbare sluitkracht van EN 2-5.
• De sluitkracht is traploos regelbaar door middel van schroefje 5 op de zijkant van de deursluiter.
• De deursluiter wordt geleverd in sluitkracht EN 3.
• De sluitkracht wordt geregeld in functie van de 

toepassing:
 - vleugelbreedte
 - weersomstandigheden
 - binnen- of buitendraaiende deur

• Opmerkingen:
 - Verdraaiing = aantal omwentelingen van het schroefje
 - Regeling achteraf: schroefje eerst volledig in 1 richting verdraaien en dan bijregelen. 

Eindslag (1)
• Instelbare eindslag die werkt van 0°-7°.
• De eindslag is traploos regelbaar door middel van schroefje 1 op de voorzijde van de deursluiter.
• De eindslag verhoogt de sluitsnelheid en daardoor ook de sluitkracht zodat de deur zeker gesloten wordt. 

Bijvoorbeeld in geval van weerstand door de dichtingen, de dagschieter van het slot, de luchtdruk.

Sluitsnelheid (2)
• Instelbare sluitsnelheid, vrijwel onafhankelijk van temperatuurschommelingen.
• De sluitsnelheid is traploos regelbaar door middel van schroefje 2 op de voorzijde van de deursluiter.

Openingsdemping (3)
• Regelbare openingsdemping die de openingssnelheid vermindert 

vanaf 70° openingshoek.
• De openingsdemping is traploos regelbaar door middel van 

schroefje 3 op de voorzijde van de deursluiter.
• Bij het hevig openen van de deur, met opzet, door overmoed, per 

ongeluk of door de wind, zorgt de demping voor een optimale 
bescherming van de wand en de deur tegen beschadiging.

Sluitvertraging (4)
• Regelbare sluitvertraging die zorgt voor een vermindering van de 

sluitsnelheid tussen de maximale openingshoek en 70°.
• Hierdoor krijgt men voldoende tijd om de deur te passeren: vb. 

ziekenhuispersoneel, gehandicapten, moeders met kinderwagens, 
mensen met bagage, personeel met karretjes.

• De sluitvertraging is traploos regelbaar door middel van schroefje 
4 op de voorzijde van de deursluiter.

Sluitkracht
EN

Maximale
vleugelbreedte

Verdraaiing
regelschroefje

2 850 mm -5
3 950 mm 0
4 1100 mm 7
5 1250 mm 15
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3.4. Toebehoren

Vastzeteenheid nr. TS51-3

• Afzonderlijk te bestellen mechanische vastzeteenheid om 
deuren onder een openingshoek tussen 80° en 130° vast 
te zetten, bvb. in geval van verhuizingen.

• De vastzeteenheid wordt in de geleiding 
van de glijarm geschoven.

• Opgelet: de set is niet toegestaan op 
brandwerende deuren!

• De set kan niet gecombineerd worden 
met openingsbegrenzer nr. TS51-4.

Openingsbegrenzer nr. TS51-4
• Buffer gemonteerd in de glijarm om de openingshoek 

van de deur te begrenzen.

Koppelblokje in de juiste 
richting inschuiven!

Verwijderen
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Bevestigingsset nr. TS51-5
• Los verkrijgbare bevestigingsset voor de glijarm.

Bevestigingsset nr. TS51-6
• Los verkrijgbare bevestigingsset voor de deursluiter.
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3.5. Montage deursluiter nr. TS61B

Scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 180° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 180°
 - 4 = sluitvertraging: van 180° tot 70°

Niet-scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 140° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 140°
 - 4 = sluitvertraging: van 140° tot 70°

• De maximale openingshoek van 140° varieert volgens de profieldiepte en het scharniertype.

• Opmerking: een deurstop als openingsbegrenzer wordt aanbevolen!

Boringen voor 
schroeven

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Boringen voor 
schroeven
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3.6. Montage deursluiter nr. TS61G

Scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 180° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 180°
 - 4 = sluitvertraging: van 180° tot 70°

Niet-scharnierzijde

• Zelfde montage voor zowel een linkse als een 
rechtse deur.

• Openingsbereik: zie figuur rechts.
 - 1 = eindslag: van 7° tot 0°
 - 2 = sluitsnelheid: van 140° tot 0°
 - 3 = openingsdemping: van 70° tot 140°
 - 4 = sluitvertraging: van 140° tot 70°

• De maximale openingshoek van 140° varieert volgens de profieldiepte en het scharniertype.

• Opmerking: een deurstop als openingsbegrenzer wordt aanbevolen!

Boringen voor 
schroeven

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Links = getekend
Rechts = spiegelbeeld

Boringen voor 
schroeven
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4. Vloerdeursluiters BTS(F) 843, BTS(F) 844
4.1. Algemeen

• De vloerdeursluiters onderscheiden 
zich door hun geringe inbouwdiepte 
en combineren betrouwbaarheid en 
functionaliteit.

• De deursluiters bieden een oplossing 
zowel voor residentiële woningen als 
voor openbare totaalprojecten.

• Geschikt voor doorslaande metalen, 
houten en PVC deuren.

• De vloerdeursluiters zonder stop zijn eveneens geschikt voor rook- en brandwerende deuren.

Technische kenmerken

• Maximale openingshoek: 130°.

• De deursluiters zijn getest volgens EN 1154:1996 
+ A1:2002 en CE gekeurd volgens de    
EU richtlijnen.       
Classificatie-code :
 - BTS 843: 3 8 3 1 1 3
 - BTS 844: 3 8 4 1 1 3

• Bovenpivot, onderarm en schroeven 
zijn inbegrepen in de set.

• De vloerdeursluiter wordt geleverd 
met een roestvrijstalen afdekplaat.

• Afmetingen deursluiter: 
zie tekening.

Voordelen

• Verkrijgbaar met stop op 90°: type ‘F’.

• Lage inbouwdiepte.

• Een optimale krachtverdeling over de koers van de deur garandeert een soepele werking.

• De deursluiter is voorzien van:
 - traploos regelbare sluitsnelheid;
 - traploos regelbare eindslag;
 - traploos regelbare openingsdemping.

• De deursluiters vergen geen onderhoud.

Deursluiter Sluitkracht
EN

Maximale
vleugelbreedte

Maximaal
vleugelgewicht

BTS(F) 843 3 950 mm 105 kg
BTS(F) 844 4 1100 mm 150 kg
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4.2. Toebehoren
• Alle toebehoren is inbegrepen in de set.

 - Bovenpivot, staal gepassiveerd, met horizontale regeling van 6 mm.
 - Onderarm, staal gepassiveerd.
 - Inox schroeven.

4x schroef M6x15 Din965

3x schroef M5x15 Din965

4x schroef M6x25 Din965

Kaderdeel bovenpivot

Afdekplaat kaderdeel

Vleugeldeel bovenpivot

Onderarm

2x schroef M5x6 Din965

TOEBEHOREN VOOR DEUREN K17.12.23

DEURSLUITERS

K17.12



4.3. Regelingen

De vloerdeursluiter is voorzien van de volgende regelingen:

Sluitsnelheid (1)
• Instelbare sluitsnelheid tussen 130° en 10°, vrijwel onafhankelijk van temperatuurschommelingen.
• De sluitsnelheid is traploos regelbaar door middel van schroefje 1.

Eindslag (2)
• Instelbare eindslag die werkt van 10°-0°.
• De eindslag is traploos regelbaar door middel van schroefje 2.
• De eindslag verhoogt de sluitsnelheid en daardoor ook de sluitkracht zodat de deur zeker gesloten wordt. 

Bijvoorbeeld in geval van weerstand door de dichtingen, de dagschieter van het slot, de luchtdruk.

Openingsdemping (3)
• Regelbare openingsdemping die de openingssnelheid vermindert 

vanaf 70° openingshoek.
• De openingsdemping is traploos regelbaar door middel van 

schroefje 3.
• Bij het hevig openen van de deur, met opzet, door overmoed, per 

ongeluk of door de wind, zorgt de demping voor een optimale 
bescherming van de wand en de deur tegen beschadiging.

Positionering
• De positie van de vloerdeursluiter kan geregeld worden in de 3 richtingen tov de cementkast:

 - Lengteregeling (B): 7 mm
 - Breedteregeling (D): 10 mm
 - Hoogteregeling (C): 4 mm

• Om de positie te regelen moeten eerst bevestigingsschroeven A en B gelost worden.
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4.4. Montage vloerdeursluiter en toebehoren
Cementkast

• Evenwijdig positioneren van de cementkast met de vleugel en vastgieten met sneldrogende cement. De 
bovenkant van de kast komt op vloerniveau.

Deursluiter
• De deursluiter juist positioneren in de cementkast. 

De positie van de vloerdeursluiter kan geregeld 
worden in de 3 richtingen tov de cementkast:
 - Lengteregeling (B): 7 mm
 - Breedteregeling (D): 10 mm
 - Hoogteregeling (C): 4 mm

• Om de positie te regelen moeten eerst 
bevestigingsschroeven (A en B) gelost worden. 
Na afregeling de schroeven terug aanspannen.

Uitfrezingen
• Voorzie de nodige uitfrezingen en bevestigingsgaten in kader- en vleugelprofiel voor de montage van de 

onderarm en de bovenpivot: zie volgende pagina.
• Opmerking: de uitfrezing voor de koppelingsas op de vleugelprofiel bovenaan is enkel vereist als de 

afstand tussen het kaderdeel en het vleugeldeel van de bovenpivot kleiner is dan 5 mm.

Onderarm
• Eerst het inox afdekkapje plaatsen over de nok van de deursluiter: zie tekening onderaan.
• Bevestig de onderarm op de vleugel met de bijgeleverde schroeven M6x25 Din965.

Vleugeldeel bovenpivot
• Bevestig het vleugeldeel van de bovenpivot op de vleugel met de bijgeleverde schroeven M5x15 Din965.

Kaderdeel bovenpivot
• Bevestig het kaderdeel van de bovenpivot op de kader met de bijgeleverde schroeven M6x15 Din965.
• Om een mooiere afwerking te bekomen en indien de profiel dit toelaat, kan het afdekplaatje op het 

kaderdeel bevestigd worden met de bijgeleverde schroeven M5x6 Din965.

Vleugel plaatsen
• Draai de koppelingsas van de bovenpivot voldoende omhoog via de regelschroef ‘S’ (tegenwijzerzin).
• Plaats de vleugel zachtjes op de as van de vloerdeursluiter.
• Open de deur en positioneer het gat van het vleugeldeel juist onder de koppelingsas.
• Draai de regelschroef ‘S’ in klokwijzerzin om de as voldoende te laten 

zakken. Controleer of beide delen goed gekoppeld zijn.

Afregelen
• Regel de bovenpivot af indien de vleugel niet perfect 

horizontaal zou hangen. Dit kan door de regelschroef 
‘R’ in of uit te draaien (regelbereik +/-3 mm).

• Regel de sluitsnelheid (1), eindslag (2) en openings-
demping (3) in functie van de vleugelafmetingen en 
gewicht.

• Let op: indien de deur tot 130° moet opengaan, 
moet er een deurstop voorzien worden.

Afdekkap plaatsen
• Plaats de inox afdekkap op de deursluiter (gaten E) 

met de bijgeleverde schroeven om een mooie en 
stof- en waterdichte afwerking te bekomen.



4.5. Inbouwvoorbeeld en uitfrezingen

• Opmerking: zorg ervoor dat 
het draaipunt boven perfect 
in lijn ligt met het draaipunt 
onderaan. Kaderprofiel

Vleugelprofiel 
onder

Regelbereik

Regelbereik

Regelbereik

Profiel-afhankelijk

Profiel-
afhankelijk

Enkel indien de afstand
tussen kader- en vleugeldeel
kleiner dan 5 mm is.

Regelschroef ‘R’:
horizontale regeling

Regelschroef ‘S’:
verticale verplaatsing
van de koppelingsas

Verticale verplaatsing
van de koppelingsas

Profiel-
afhankelijk

Vleugelprofiel 
boven
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